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Luis Jerónimo de Oré Rojas (1554–1630), franciszka ski zakonnik i pó niejszy 

biskup Concepción w Chile, to jedna z najwybitniejszych postaci Wicekrólestwa 

Peru w jego pocz tkowym okresie oraz krystalizowania si  struktur ko cielnych 

w Ameryce aci skiej. Urodzony w Huamanga (aktualnie na terenie departa-

mentu Ayacucho w Peru) w rodzinie przyby ych do Nowego wiata hiszpa skich 

osadników: Antonia de Oré y Río i Luisy Diez de Rojas, ju  w domu rodzinnym 

otrzyma  podstawy starannego wykszta cenia humanistycznego i j zykowego 

(Antonio by  zami owanym latynist ). W wieku 14 lat wst pi  do nowicjatu Braci 

Mniejszych. 23 wrze nia 1581 roku otrzyma  wi cenia kap a skie z r k arcybi-

skupa Limy, pó niejszego wi tego Turybiusza (Toribio Alfonso de Mogrovejo)2. 

Ze wzgl du na znajomo  j zyka keczua i ajmara uczestniczy  w obradach 

III Synodu Limskiego (1582–1583), gdzie bra  aktywny udzia  w opracowaniu 

katechizmu dla ludno ci india skiej3. Ewangelizowa  nast pnie Indian Collaguas 

zamieszkuj cych wzgórza Colca4. To w a nie pracuj c na tym terenie, w ród 

rdzennych mieszka ców Ameryki, napisa  swoje najwa niejsze dzie a: Symbo-

1 Kasper Kapro  OFM (Prowincja Matki Bo ej Anielskiej OFM w Krakowie) — ur. w 1971 

roku, doktor liturgiki. Przez kilka lat by  duszpasterzem we W oszech. Od 2001 do 2007 roku odby  

studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Liturgicznym w. Anzelma w Rzymie. W latach 

2011–2014 pracowa  na misjach w ród Indian Chiquitos i Guarayos. Obecnie pracownik naukowy, 

sekretarz generalny i kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Teologicznym Katolickiego 
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2 J.T. Polo, Luis Jerónimo de Oré, „Revista Histórica” 2 (1907), s. 74–91.
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lo Catholico Indiano, Rituale seu Manuale Peruanum oraz s ownik i gramatyk  

keczua i ajmara (Arte y vocabulario en romance y en las lenguas generales deste 
reyno quechua y aimara). Opracowania te zyska y wielkie uznanie i Fernando 

de Trajo, franciszka ski prze o ony z Limy, w li cie datowanym 6 grudnia 1595 

roku zwróci  si  z pro b  do króla hiszpa skiego o wydanie drukiem r kopisów 

L.J. Oré jako bardzo przydatnych w nawracaniu Indian5.

L.J. Oré pracowa  nast pnie w ró nych parafiach india skich w Peru. Na po-

cz tku XVII wieku by  uznanym kaznodziej  w Potosí, jednym z najwi kszych 

ówczesnych miast i wielkim o rodku górniczym6. Pe ni  funkcj  proboszcza pa-

rafii india skiej w Cuzco, dawnej stolicy imperium Inków. Dostrzegaj c warto  

opublikowanego w 1598 roku w Limie Symbolo Catholico Indiano i popular-

no , z jak  dzie o to by o wykorzystywane w pos udze duszpasterskiej w ród 

Indian, biskup Cuzco, Antonio de la Raya Navarrete, oddelegowa  franciszka -

skiego zakonnika do Europy. Otrzyma  on listy polecaj ce do króla hiszpa skie-

go i do papie a, z pro b  o u atwienie publikacji pozosta ych r kopisów: zbioru 

homilii w j zykach tubylczych, rytua u sakramentów i s ownika keczua i ajmara. 

W czasie audiencji na dworze królewskim i u papie a L.J. Oré otrzyma  stosow-

ne pozwolenia, a dodatkowo Ojciec wi ty Pawe  V udzieli  specjalnego odpu-

stu dla wszystkich modl cych si  pie niami pochwalnymi i litaniami napisanymi 

przez L.J. Oré7.

Rituale, seu manuale peruanum zosta o opublikowane w Neapolu w 1607 

roku. Dzie o to jest ksi g  liturgiczn  zawieraj c  obrz dy sakramentów z teks-

tami w j zykach: ajmara, keczua, pukina, moczika, guarani i brasilika. W czasie 

pobytu  L.J. Oré w Italii ukaza o si  drukiem tak e kolejne jego dzie o: Trata-
do sobre las indulgencias (wydane w Alessandri w 1606 roku). Niestety, brak 

informacji dotycz cych losów publikacji pozosta ych dzie . Tak e r kopis Arte 
y gramática de las dos lenguas generales del Perú, quichua y aimara zagin .

Pod koniec 1611 roku, w czasie pobytu na terenie Italii, L.J. Oré zosta  wy-

znaczony, aby zebra  grup  misjonarzy z przeznaczeniem do pracy ewangeliza-

cyjnej na Florydzie oraz drug  grup  do pracy w ród Indian zamieszkuj cych 

terytorium dzisiejszej Wenezueli. 20 czerwca 1613 roku wraz z pozyskanymi 

przez siebie nowymi misjonarzami wyruszy  w kierunku Florydy, jednak e zo-

sta  zawrócony z wyspy Santo Domingo i powróci  do Hiszpanii, gdzie czeka y 

na niego prace w Generalnym Komisariacie Indii w Sewilli. Na teren Florydy 

dotar  w 1614 roku jako wizytator generalny tamtejszej prowincji zakonnej oraz 

klasztorów znajduj cych si  na Kubie. W czasie pobytu na Florydzie z wielk  

5 R. Levillier, Papeles eclesiásticos de Tucumán, t. 2, Madrid 1926, s. 378.
6 D. Ocuña, Un viaje fascinante por la América hispana del siglo XVI, Madrid 1969, s. 178.
7 R. Vargas Ugarte, Historia de culto de María en Iberoamérica y de sus imágenes y santuarios 

más celebrados, Buenos Aires 1947, s. 80–83.
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gorliwo ci  wype ni  powierzone zadanie: przemierzy  teren ca ej prowincji, wi-

zytuj c klasztory, i przewodniczy  zakonnej kapitule. Owoce swej pracy zawar  

w bardzo skrupulatnie sporz dzonej relacji wizytacyjnej8.

W 1620 roku powróci  do Hiszpanii, aby uczestniczy  w Kapitule Generalnej 

w Salamance. 17 sierpnia tego  roku papie  Pawe  V og osi  decyzj  o mianowa-

niu L.J. Oré biskupem La Imperial z siedzib  w Concepción (Chile). Najpraw-

dopodobniej jeszcze tego samego roku (cho  dok adna data nie jest znana) zo-

sta  konsekrowany w Hiszpanii, a powierzon  sobie diecezj  obj  na prze omie 

1622 i 1623 roku. O jego dzia alno ci biskupiej wiemy bardzo ma o. Z ko cem 

1625 lub na pocz tku 1626 roku przeprowadzi  II synod diecezji, z którego nie-

stety nie zachowa y si  dokumenty9. Ponadto, wed ug wiadectwa jezuitów, któ-

rzy ewangelizowali archipelag Chiloé, stanowi cy wówczas najdalej na po udnie 

wysuni ty punkt diecezji, L.J. Oré, wówczas ju  siedemdziesi cioletni, z wiel-

kim po wi ceniem dokona  wizytacji tej odleg ej prowincji, „gdzie sp dzi  rok, 

b d c dla wszystkich wzorem prawdziwej wi to ci”10. Brak dokumentów stano-

wi cych niezb dny materia  do historycznych poszukiwa  mo na wyt umaczy  

tym, e w przeciwie stwie do Santiago, drugiej chilijskiej siedziby biskupiej 

czasów kolonialnych, obejmuj cej pó nocne, o wiele spokojniejsze cz ci kraju, 

teren powierzony pasterskiej trosce L.J. Oré by  obszarem, na którym prowadzo-

no liczne wojny: cz ste po ary i wojenne zawieruchy dokona y nieodwracalnych 

zniszcze  dokumentów. L.J. Oré zmar  30 stycznia 1630 roku.

Pe ny tytu  najs ynniejszego dzie a L.J. Oré brzmi: Symbolo Catholico India-
no, en el qual se declaran los mysterios de la fe contenidos en los tres Symbolos 
Cathólicos, Apostólico, Niceno y de S. Athanasio. Contiene assi mesmo una de-
scripción del nueuo orbe, y de los naturales. Y un orden de enseñar la doctrina 
Christiana en las dos lenguas Generales: Quichue y Aymara, con un Confesiona-
rio breve y Cathechismo de la comunión11. Powsta o ono jako próba rozwi zania 

problemów, przed którymi stan li misjonarze przybywaj cy do nowo odkrytego 

wiata, z których najpowa niejszym by a trudno  w komunikacji z rdzenn  lud-

no ci  i odpowiedni, w niczym niezniekszta cony, przekaz prawd wiary. Wobec 

8 Relacja z wizytacji zosta a opublikowana: A. López, Relación histórica de la Florida escrita 
en el siglo XVII (2 vol.), Madrid 1931.

9 C. Ovifido Cavada, Los obispos de Chile 1561–1978, Santiago 1979, s. 39.
10 N.D. Cook, Luis Jerónimo de Oré: Una aproximación, w: Symbolo Catholico Indiano. Fray 

Luis Jerónimo de Oré OFM — 1598. Edición facsimilar, ed. A. Tibesar, Lima 1992, s. 35–61, tu: 

s. 56.
11 Katolickie Wyznanie Wiary dla Indian, w którym wyt umaczone zostaj  tajemnice wiary za-

warte w trzech symbolach katolickich: apostolskim, nicejskim i w. Atanazego. Zawiera te  opis 
Nowego wiata i [mieszkaj cych tam] tubylców. A tak e porz dek nauczania doktryny chrze cija -
skiej w najwa niejszych j zykach keczua i ajmara wraz z podr cznikiem dla spowiedników i kate-
chizmem dla przygotowuj cych si  do Komunii [= SCI]. Wszystkie cytowane fragmenty dzie a 

wed ug w asnego t umaczenia autora artyku u. 
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tych trudno ci III Synod Ko cio a w Limie (1582–1583), w którym aktywnie 

uczestniczy  m ody wówczas jeszcze L.J. Oré, podj  uchwa y nakazuj ce opra-

cowanie i wydanie katechizmów, tekstów duszpasterstwa liturgicznego (Confe-
sionario, rytua y i modlitewniki) oraz innych tekstów niezb dnych w pracy dusz-

pasterskiej w ród ludno ci tubylczej. Synod zaleci , aby opracowano t umaczenia 

przygotowanych dzie  na j zyki keczua i ajmara oraz na inne j zyki u ywane 

przez Indian12.

L.J. Oré urodzony ju  w Ameryce, w regionie, gdzie u ywano j zyka keczua, 

pracuj c nast pnie w regionach, gdzie dominowa  j zyk ajmara, by  wiadomy 

konieczno ci posiadania odpowiednich pomocy do pracy w ród Indian. Sam 

zreszt  wspomina w XVII rozdziale Symbolo Catholico Indiano, e jest ono 

owocem wieloletniej pos ugi w ród Collaguas i w wielu innych miejscach ak-

tualnego Peru. O warto ci tego opracowania wiadczy to, e zosta o ono w 1601 

roku przyj te jako obowi zuj ce dla ca ego duchowie stwa przez synod diece-

zjalny w Cusco.

Istniej  obecnie trzy udokumentowane egzemplarze Symbolo Catholico In-
diano: w londy skim British Museum, w Bibliotece Narodowej w Santiago de 

Chile i w Bibliotece Narodowej w Limie (ten ostatni znacznie uszkodzony). 

W 1992 roku peruwia skie wydawnictwo Australis wyda o reprint dzie a w serii 

wydawniczej Ars Historiae.

Struktura Symbolo Catholico Indiano

Dzie o w swej strukturze jest niejednolite i trudno zakwaliÞ kowa  je do ci le 

okre lonej kategorii. We wst pie autor wskazuje na cel, którym si  kierowa : 

przygotowanie duszpasterskiej pomocy w wyja nieniu Indianom prawd wia-

ry, „aby misjonarze wiedzieli, czego nale y uczy  tubylców w ich rdzennym 

j zyku”13, oraz pragnienie przekazania misjonarzom informacji dotycz cych „lo-

kalizacji ziem oraz pochodzenia zamieszkuj cych te tereny ludów”14. Sam tytu  

zreszt  najlepiej ukazuje wielotematyczno  dzie a: celem autora jest: uporz d-

kowa  przekaz g ównych prawd wiary, przekaza  informacje o charakterze geo-

graÞ cznym i antropologicznym oraz pomóc duszpasterzom pracuj cym w ród 

Indian w ich dzia alno ci katechetycznej i w pos udze sakramentalnej. Jest to 

rozbudowany podr cznik katechetyczny o nast puj cej strukturze: 

12 J.G. Durán, El Catecismo del III Concilio Provincial de Lima y sus Complementos Pastora-
les (1584–1585). Estudio preliminar, textos, notas, Buenos Aires 1982, s. 48.

13 SCI, Prohemio.
14 Tam e.
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Teologia zbawienia

Pierwsze strony tekstu to pi kna medytacja teologiczna, zbudowana na sche-

macie Katechizmu Rzymskiego i rozpoczynaj ca si  traktatem „O poznaniu 

Boga, w którym to mamy ycie wieczne”15. Autor opisuje naturaln  t sknot  

cz owieka, jak  jest pragnienie osi gni cia szcz cia i ycia wiecznego, i wska-

zuje na Jezusa Chrystusa jako na drog  ku zaspokojeniu tych pragnie . Autor 

proponuje nast pnie indukcyjne doj cie do wiary: „Do poznania Boga mo na 

doj  przez rozwa anie wiata stworze , cho  w doskonalszy sposób dochodzi 

si  w wietle Objawienia”16. W duchu Franciszkowej Pie ni S onecznej opisuje 

„ksi g  przyrody, gdzie znajduj  si  niezliczone litery ró nych stworze , zapisane 

na czterech kartach, w których zawarta jest wielo  rodzajów i zró nicowanych 

natur”17. Pierwsza karta to byty nieo ywione, które mo na uporz dkowa  we-

d ug czterech elementów greckiej kosmologii (ziemia, woda, powietrze i ogie ). 

Druga karta ksi gi przyrody to stworzenia, które „posiadaj  dusz  wegetatyw-

n , poniewa  ywi  si  z ziemi, rodz  si  z niej i z niej ci gn  pokarm i w ten 

sposób wzrastaj ”18. Trzecia karta to „stworzenia, którym brakuje jedynie zdol-

no ci rozumienia i wolnego wyboru, posiadaj  jednak istnienie, ycie i zmys y: 

zdolno  widzenia, s yszenia, w chu, smaku i dotyku”19. Czwart  jest „cz owiek 

stworzony na obraz i podobie stwo Bo e, który posiada istnienie, ycie, uczucie, 

zrozumienie, zdolno  mówienia, woln  wol  i umie wybiera  mi dzy tym, co 

chce, a tym, czego nie chce”20. L.J. Oré podkre la, e „istnieje tylko jeden gatu-

nek ludzki i wszyscy ludzie, niezale nie od rasy, posiadaj  t  sam  ludzk  natur : 

posiadaj  wolno  decyzji i wyboru, która to cecha wyró nia cz owieka spo ród 

innych bytów stworzonych i to ona okre la jego najwy sz  godno ”21. Temat 

wolno ci woli, dzi ki której cz owiek w najwy szym i w najpe niejszym stopniu 

upodobnia si  do Boga, zostaje rozwini ty w kolejnym rozdziale zatytu owanym 

„Powody spójno ci istoty Boga, Jego doskona o ci i boskie atrybuty”22. Posiada-

ny przez cz owieka dar wolno ci decyzji w sposób najpe niejszy upodabnia go 

do Boga i sprawia, e jedynie Bóg mo e zaspokoi  wszelkie aspiracje i ludzkie 

t sknoty.

Odkrywaj c Boga przez byty stworzone, cz owiek dochodzi do poznania 

tajemnicy Trójcy wi tej (rozdz. IV). To w a nie jedno  i ró norodno  stwo-

15 SCI: f. 1 r.
16 SCI: f. 2 v.
17 Tam e.
18 SCI: f. 4 r. 
19 Tam e.
20 SCI: f. 4 v.
21 SCI: f. 5 r.
22 SCI: f. 7 r.
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rzonego wiata ukazuje istot  i natur  rzeczywisto ci niewidzialnej, odwiecznej 

i najdoskonalszej, jak  jest Naj wi tsza Trójca23. Kolejny rozdzia  ukazuje Boga 

jako inicjatora historii zbawienia, któr  kontynuuje Ko ció  w dzia alno ci misyj-

nej. Pragn c wyt umaczy  misjonarzom ewangelizuj cym Indian znaczenie ich 

trudnej i niebezpiecznej pracy, L.J. Oré tworzy teologi  misji: wskazuje na cis  

czno  dzie a Ducha wi tego w dzia alno ci misyjnej z dzie em zbawczym 

Jezusa Chrystusa24.
W rozdziale VI „Rozwa anie o tym, jak cz owiek po grzechu zosta  odkupio-

ny przez drogocenn  mier  Chrystusa naszego Odkupiciela”25 autor przedstawia 

histori  zbawienia, poczynaj c od stworzenia anio ów i buntu niektórych z nich, 

tragicznego w skutkach kuszenia i upadku cz owieka. Tajemnica Wcielenia to 

odpowied  Boga, który w ten sposób w swojej wielkiej m dro ci ratuje stworze-

nie z upadku grzechu.

L.J. Oré ko czy ten rozdzia  przypomnieniem ewangelicznego nakazu misyj-

nego, „aby wszyscy ludzie mogli pozna  Boga”. Jednocze nie w pe nych wspó -

czucia s owach opisuje sytuacj  Indian cierpi cych krzywdy z r k kolonizatorów 

i pot pia wszelkie formy wyzysku:

B ogos awieni ci, którzy porzuciwszy ju  ciemno ci mierci, weszli na drog  zba-

wienia i kieruj  swe kroki ku yciu wiecznemu. Nieszcz liwi ci, którzy miesz-

kaj  jeszcze w mrokach mierci na obszarach Indii Zachodnich, gdzie dominuje 

si a or a, a pragnienie zysku jest silniejsze ni  po ów dusz odkupionych przez 

krew Baranka bez skazy. O jak e nieszcz liwi s  tubylcy, a jak e nieszcz liwy 

ich los, do którego zostali zepchni ci. Brakuje pasterzy i stró ów, którym Chry-

stus powierzy by swoje owce […] Brak licznych nawróce  w ród Indian to wia-

dectwo mówi ce o tym, e sprawy mog ce s u y  ich zbawieniu traktowane s  

jako co  drugorz dnego. Ci, którzy przybyli na te ziemie, my l  tylko o tym, jak 

wykorzysta  tych biednych Indian w pracach na plantacjach i w innych ci kich 

pracach, tak e nie maj  niemal jednej chwili wytchnienia w ci gu roku. I tak 

przez ca e ycie. Nie mog  pozna  Chrystusa i wielu z nich umiera na skutek nad-

ludzkiego wysi ku, do jakiego s  zmuszani…26.

Antropologia kulturowa

Rozdzia  VII, b dnie oznaczony jako VIII, nosi tytu  „Opis kraju i ludów za-

mieszkuj cych Peru”. Autor na kilkunastu stronach przedstawia geograficzny opis 

23 SCI: f. 9 v.
24 SCI: ff. 12 v.–15 v.
25 SCI: f. 16 r.
26 SCI: f. 19 r.
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Ameryki, ukazuj c j  jako cz  stworzonego wiata. W opisach geograficznych 
miejsc czerpie z informacji przekazanych przez odkrywców i konkwistadorów 
i wskazuje na cytowane przez siebie ród a. Przedstawia dotychczasowy zasi g 
konkwisty i ko czy w tonie optymistycznym, opisuj c proces dzia alno ci misyjnej 
w ród Indian, którzy przyjmuj  wiar  „woln  od b dów i fa szywych herezji”27.

W rozdziale VIII autor opisuje „ludy i miasta, które znajduj  si  w górach 
Peru, a tak e rzeki, kopalnie i inne ciekawostki tego królestwa”. Podkre la zna-
czenie sanktuariów maryjnych w Copacabana (Boliwia) i w Trujillo. To drugie 
miejsce to wielki o rodek kultu maryjnego ludno ci hiszpa skiej i Indian Yuncas 
z Moche. Z wielkim entuzjazmem L.J. Oré opisuje swoje rodzinne strony Hua-
manga, gdzie:

znajduje si  najpi kniejsza wi tynia i najpi kniejsze niebo w ca ym królestwie 
Peru; gdzie ziemia ka dego roku wydaje tysi ce ton pszenicy, bogata jest we 
wszystkie owoce znane w Castilli oraz w innych cz ciach wiata; gdzie znajduj  
si  wielkie rancza pe ne byd a, owiec i kóz; ziemia jest pe na wspania ych winnic 
i produkuje si  najlepsze wino. Znajduj  si  tam liczne kopalnie srebra i innych 
minera ów; to w a nie tam na swojej ziemi mój ojciec Antoni odkry  wielkie z o a 
srebra, które wydobywa  i dzi ki którym ufundowa  klasztor w. Klary. Znajdu-
j ce si  tam pok ady cennego kruszcu zabezpieczy y ca o  prac, aby móc bez 
przeszkód uko czy  budow  klasztoru, i kiedy prace zosta y zako czone, tak e 
metal w kopalni si  sko czy  i ju  nie wydobyto z niej ani reala28.

Rozdzia  IX opisuje „Pochodzenie i warunki ycia peruwia skich Indian”29. 
Autor ukazuje istniej ce ró nice pomi dzy poszczególnymi grupami etnicz-
nymi zamieszkuj cymi terytorium Peru. Opisuje ponadto ró nice wyst puj ce 
wewn trz poszczególnych grup, a wynikaj ce z przynale no ci do okre lonych 
warstw spo ecznych. Du o uwagi po wi ca cywilizacji Inków, którzy dzi ki 
ukszta towanej kulturze prawnej i systemowi rz dzenia stali si  dla innych lu-
dów tym, „czym by  poeta Solon dla Ate czyków”. Nast pnie opisuje system 
wierze  religijnych ludno ci india skiej i dokonuje rozró nienia na pierwotny 
system politeistyczny oraz monoteizm wprowadzony przez Capaca Yupanqui. 
Przej cie z politeizmu do monoteizmu by o konsekwencj  filozoficznej refleksji 
tego inkaskiego wodza. Poniewa  Inkowie czcili s o ce, wi c nale y przyj , e 
istnieje przyczyna, która doprowadzi a do zaistnienia s o ca, którym — wed ug 

Capaca — jest Pachacamac, to znaczy Stwórca Wszech wiata. W tek cie zostaje 

27 SCI: ff. 22 v.–30v.
28 SCI: f. 32 r. 
29 SCI: ff. 37 r.–42 v.
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przytoczony fragment modlitwy u o onej przez Capaca Yupanqui, rozpowszech-
nianej nast pnie za pozwoleniem biskupów przez chrze cija skich misjonarzy:

O Stwórco, który istniejesz od za o enia i pocz tku wiata i który rozci gasz swo-
je panowanie a  do kra ców wiata. O pot ny, bogaty, mi osierny, który powie-
dziawszy: „Niech on stanie si  m czyzn ”, powo a e  do istnienia m czyzn , 
a powo uj c do istnienia kobiet , powiedzia e : „Niech stanie si  kobiet ”; i na-
da e  kszta tów kobiecie i m czy nie. Strze  teraz te Twoje dzie a, niech yj  
w zdrowiu i w bezpiecze stwie, z dala od wszelkiego zagro enia i w pokoju30.

L.J. Oré nawi zuje do tej modlitwy i do systemu wierze  Inków i cho  nie 
u ywa tego okre lenia, to wskazuje na nie jako na autentyczne semina verbi. 
Podobnie jak w. Pawe  na ate skim Areopagu odniós  si  do wiata wierze  
staro ytnych Greków, misjonarze ewangelizuj cy ludy Ameryki powinni w prze-
kazie wiary chrze cija skiej oprze  si  na pierwotnej religii ewangelizowanych 
ludów. Rozdzia  ten L.J. Oré ko czy, pisz c o „wielkim bólu”, który powinien 
zjednoczy  Indian, osoby duchowne oraz Hiszpanów z powodu egzekucji Túpa-
ca Amaru, ostatniego przywódcy Inków straconego w Cuzco w 1572 roku na roz-
kaz wicekróla Toledo. Jednocze nie jednak wyra a wdzi czno  wicekrólowi za 

system redukcji, dzi ki którym wiele rozproszonych india skich ludów zosta o 
zgromadzonych w jedno, co u atwi o przekaz doktryny i pozwoli o ludy te oto-
czy  duszpastersk  opiek . Misjonarze, yj c w ród Indian, pomagaj  uwolni  
si  im ze z ych sk onno ci, takich jak pija stwo i rozwi z o . I chocia  niedawno 
jeszcze oddawali oni cze  s o cu i ksi ycowi i sk onni byli do innych form ba -
wochwalstwa, to dzisiaj króluje w ród nich Chrystus. Dokona o si  to na terenach, 
gdzie zaledwie 100 lat temu, a nawet mniej, ludno  poddana by a pod w adz  
diab a. Jednak e du o jeszcze pracy przed misjonarzami, gdy  wiele india skich 
ludów nie zna Chrystusa, a i w ród tych, którzy Go ju  poznali, wiara jest nie-
ugruntowana31.

Duchowo  misyjna

Rozdzia  X „O pasterskiej trosce i misyjnym zapale charakteryzuj cych mini-
strów wi tej Ewangelii w nawracaniu Indian zamieszkuj cych ten nowy wiat” 
rozpoczyna si  od przepi knej medytacji biblijnej na temat pos ugi przepowia-
dania S owa. L.J. Oré wskazuje na trzy cechy, które powinny charakteryzowa  
prawdziwego misjonarza: „wierno  doktrynie, wi to  ycia, ojcowska troska 

30 SCI: f. 40 r.
31 SCI: f. 42 r. 
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wzgl dem Indian”32. G ównym zadaniem misjonarza jest g osi  wiatu Chrystu-

sa Ukrzy owanego, który umar  dla zbawienia cz owieka, i by  wiadkiem Jego 

chwalebnego zmartwychwstania. Rozdzia  ten ko czy si  s owami: „[t]ak jak 

Pan poleci  Aposto om g osi  Ewangeli  po ca ym wówczas znanym wiecie, tak 

poleca nam g osi  j  na tej nowo odkrytej ziemi”33.

Rozdzia  XI jest egzortacj  i zach t  do lektury bardzo popularnego wówczas 

traktatu na temat modlitwy napisanego przez dominikanina, Ludwika z Granady 

(1504–1588)34.

Praktyczne wskazania dotycz ce katechezy

Pocz wszy od rozdzia u XII, autor przedstawia liczne zagadnienia praktyczne 
zwi zane z katechez  i przekazem doktryny. Rozdzia  XII nosi tytu  „O wystroju 
ko cio ów i o tarzy” i dotyczy konieczno ci wznoszenia odpowiednich budyn-
ków sakralnych, tak aby: 

mogli si  w nich gromadzi  Indianie na Mszy wi tej i gdzie b d  mogli s u-
cha  S owa Bo ego. Brak wi ty  powoduje bowiem, e asystuj  wi tym czyn-
no ciom w deszczu i w s o cu, cierpi c z powodu zimna i gor ca, jak to bywa 
w miejscach, gdzie nie ma ko cio ów, a jedynie jakie  prowizoryczne baraki nie-
godne spraw tak wa nych i wi tych35. 

Autor wyra a wdzi czno  królowi za sta  trosk  o sprawy kultu, pomijaj c 
zupe nie to, e nale a o to do jego obowi zków, gdy  na potrzeby godnego spra-
wowania liturgii pobierano w Królestwie dziesi cin .

Nawi zuj c do dekretów III Synodu Limskiego z 1583 roku mówi cych o roli 
piewu i muzyki w przekazie wiary, L.J. Oré radzi, aby ka da misja mia a grup  

kantorów oraz osoby przygotowane w prowadzeniu chórów, a tak e potrafi cych 
gra  na organach i innych instrumentach, takich jak flety, oboje i tr bki, „prze-
de wszystkim w celu nawracania Indian i utwierdzania ich w wierze katolickiej, 
jak  otrzymali od wi tego Ko cio a Rzymskiego”36.

Temat piewu i muzyki autor kontynuuje w rozdziale XIII „O modlitwach 
i o piewach, jakie nale y wykonywa  w chórze, oraz o tym, w jaki sposób nale-
y przekazywa  doktryn ”. L.J. Oré przypomina misjonarzom, e „g ównym ich 

obowi zkiem, kiedy przebywaj  w ród ludno ci india skiej, jest piewa  razem 

32 SCI: f. 43 r. 
33 SCI: f. 46 v.
34 SCI: ff. 47 r.–50 r.
35 SCI: f. 50 v.
36 SCI: f. 52 r. 
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z nimi, z nimi modli  si  i uczy  ich w ten sposób prawd wiary wi tej”37. Pisz c 

o obowi zku katechizacji, wskazuje na konieczno  obj cia nim wszystkich do-

ros ych i dzieci. Spotkania katechetyczne powinny odbywa  si  trzy razy w ty-

godniu (w niedziel , w rody i w pi tki), a gdy z ró nych przyczyn nie mo na 

zagwarantowa  tej cz stotliwo ci, to w adnym wypadku nie mo na dopu ci  do 

zaniedbywania spotka  niedzielnych: „[j]est to konieczne, aby zaspokoi  s uszny 

g ód Indian w zdobyciu wiedzy i nauczy  ich, jak piewem wychwala  Boga”38. 

Zgodnie z zaleceniami III Synodu Limskiego nakazuj cymi publiczn  pokut  In-

dianom, którzy na skutek lenistwa nie ucz  si  katechizmu, autor sugeruje prace 

porz dkowe w ko ciele dla niech tnie ucz cych si  india skich wodzów, osób 

posiadaj cych w adz  i kobiet. W odniesieniu do pozosta ych nale y stosowa  

kary fizyczne (ch ost ):

w sposób surowy, a jednocze nie z mi osierdziem, tak aby kara ta nie by a zbyt 

dotkliwa, ale jednocze nie te  nie wywo ywa a jedynie miechu, by mia a realny 

wp yw na popraw  i by a skuteczna, czyli aby dzi ki niej osoby leniwe zosta-

y zmotywowane do pracy i nauki katechizmu. Dzieci w wieku szkolnym nale y 

cz ciej egzaminowa  i tych, którzy nie ucz  si , nale y odpowiednio kara , tak 

jak tego wymaga dyscyplina, ale zawsze odpowiednio do ich wieku39.

Nale y jednak motywowa  do zdobywania wiedzy przede wszystkim przez 

pi kno, a nie jedynie budz c strach i l k przed kar . Dlatego te  wioski nale y 

wype ni  muzyk  religijn  i pi knem: „[k]a dego wieczoru, po ko cz cej dzie  

modlitwie, niech dzieci ucz ce si  katechizmu wyjd  na plac w procesji i niech 

piewaj , zatrzymuj c si  na modlitw  za dusze w czy cu cierpi ce na ka dym 

rogu placu”40.

W organizacji przekazu wiary i szkolnictwa L.J. Oré idzie o wiele dalej, ni  

by o to wymagane w ówczesnej Hiszpanii, i zaleca tworzenie szkó  w ka dej 

wiosce:

Jest wr cz konieczne, aby w ka dej wiosce istnia a szko a, gdzie b dzie przeka-

zywana uczniom doktryna, gdzie b d  mogli nauczy  si  czyta  i pisa , piewa  

i gra  na instrumentach, gdzie naucz  si  zawodu i r kodzie a, aby w przysz o ci 

sami mogli sta  si  nauczycielami. Taka szko a jest sercem ca ej wioski. To dzi -

37 SCI: f. 52 v.
38 SCI: f. 54 r.
39 SCI: f. 55 r.
40 SCI: f. 55 v. 
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ki niej wszyscy b d  mogli pozna  wi t  wiar  Ko cio a i naucz  si  uwielbia  
Boga piewem w ko cio ach, przy o tarzu i w codziennym yciu41.

Katecheza sakramentalna i odnosz ca si  do pobo no ci ludowej

Rozdzia  XIV nosi tytu  „Jak nale y piewa  Salve w sobot  wieczorem oraz 
o innych kwestiach dotycz cych kultu Naszej Pani zawsze Dziewicy Maryi”. 
L.J. Oré pisze, e „jest chwalebne i w a ciwe, aby w ka dym ko ciele india -
skim znajdowa a si  figura Matki Naj wi tszej i je li jest to mo liwe, aby by  
po wi cony ku Jej czci o tarz lub kaplica, tak aby Indianie z wielk  pobo no ci  
mogli zwraca  si  do Niej w ka dej potrzebie”. L.J. Oré zobowi zuje ksi y, aby 
wyt umaczyli ludziom znaczenie piewu Salve i aby nauczyli ich modlitwy ró-
a cowej. Sugeruje, aby „g ówne wi ta maryjne obchodzone by y w wioskach 

w sposób uroczysty ze piewanymi Nieszporami w wigili , z uroczyst  Msz  
wi t , z procesj  oraz z kazaniem”42.

Krótki rozdzia  XV po wi cony jest modlitwom za dusze w czy cu cierpi ce 
oraz Mszy wi tej w ich intencji, któr  franciszkanie celebrowali w ka dy ponie-
dzia ek wraz z procesj  za zmar ych, z w asnymi responsoriami i modlitwami43.

W ostatnim rozdziale tej sekcji zatytu owanym „O udzielaniu wi tych sakra-
mentów Ko cio a” autor odsy a czytelnika do swojego dzie a Manual Peruano, 
które — ma nadziej  — w najbli szym czasie uka e si  drukiem wraz ze zbiorem 

homilii na niedziel  i wi ta ca ego roku w j zyku hiszpa skim oraz w ajmara 

i keczua44. Los zbioru homilii w trzech j zykach nie jest znany, natomiast sam 

Manual Peruano jest prawdziw  per  bibliofilsk  i unikatowym dokumentem 

pozwalaj cym pozna  histori  liturgii i misji w Ameryce aci skiej. 

Autor zwraca uwag  duchownym, aby z nale nym szacunkiem podchodzili 

do spraw zwi zanych z sakramentami, dok adnie znali formu  ka dego z sakra-

mentów oraz orientowali si  w g ównych trudno ciach zwi zanych z ich admini-

stracj . Wskazuje na konieczno  zorganizowania ycia misji w taki sposób, aby 

by y w niej osoby odpowiedzialne, które ka dego ranka mog yby poinformowa  

pracuj cych w niej duszpasterzy o nowo narodzonych dzieciach, aby w sytuacji 

zagro enia ycia móc je natychmiast ochrzci . Do zada  osób odpowiedzialnych 

nale a o tak e informowanie o osobach chorych, aby nikt nie umar  pozbawiony 

sakramentów, ale tak e aby kap an móg  zatroszczy  si  o zdrowie chorego, gdy  

„Indianie nie maj  nikogo innego, kto móg by pomóc im w chorobie”45.

41 SCI: f. 56 r. 
42 SCI: f. 57 v.
43 SCI: ff. 57 v.–58 r.
44 SCI: f. 59 r. 
45 SCI: f. 60 r. 
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Autor po wi ca sporo miejsca tematowi zdrowia fizycznego i psychicznego 
duchownych i zaleca im, aby 

byli osobami uporz dkowanymi i dbali nale ycie o porz dek dnia […] nie mo e 

zabrakn  czasu na modlitw  osobist  i brewiarz; czasu, aby spowiada  chorych 

i zdrowych, aby odwiedza  chorych i udziela  im sakramentów, aby sprawowa  

Msz  i uczy  katechizmu, ale tak e nie mo e zabrakn  czasu, aby odpocz  od 

tych szlachetnych prac, gdy  cia o nie jest ze stali i musi odpocz , dusza za  jest 

diamentem, który wymaga codziennego i wytrwa ego szlifowania przez odpoczy-

nek w ciszy modlitwy46.

Zaleca tak e, aby misjonarz zna  dobrze rdzenny j zyk Indian, w ród których 

pracuje, i udziela praktycznych wskazówek odnosz cych si  do pracy w misji:

Misjonarz nie powinien otacza  pastersk  trosk  wi cej ni  czterysta, a co naj-

wy ej pi set osób, gdy  niemo liwe jest spowiada  tak wielk  liczb  i nale ycie 

troszczy  si  o ich ycie sakramentalne. Dlatego te  w przypadku wi kszej liczby 

mieszka ców w wioskach prowincja owie powinni zadba , aby by o tam dwóch 

lub wi cej kap anów47.

U yteczno  dzie a

W rozdziale XVII „O u yteczno ci Symbolo Catholico Indiano”48 autor opi-

suje w asne do wiadczenie pracy misyjnej w ród Indian Collaguas oraz w innych 

miejscach regionu powierzonych Braciom Mniejszym. To w a nie to ywe i bez-

po rednie do wiadczenie stanowi podstawy do opracowania niniejszego dzie a. 

Wskazuje tak e na cel opracowania, jakim jest „uwolnienie Indian z wszelkich 

form przes du i zabobonu przeciwstawiaj cych si  wierze katolickiej i ukaza-

nie pi kna ycia uczciwego, gdy poznaj  Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa”49. 

Przedstawienie Boga nale y rozpocz  od ukazania ca ego dzie a stworzenia 

wiata. Nast pnie nale y przedstawi  upadek cz owieka i dzie o zbawienia, któ-

rego dokona  Jezus Chrystus. Omówienie dzie a stworzenia jest o tyle istotne, 

e pomaga Indianom odej  od religii naturalistycznych, w których „elementy 

kosmiczne, takie jak s o ce, ksi yc lub górskie szczyty i wulkany uznawane s  

za bóstwa, i zrozumie , e s  to byty stworzone przez Jedynego Boga”50.

46 Tam e.
47 SCI: f. 61 r.
48 SCI: ff. 61 v.–64 v.
49 SCI: f. 62 r.
50 SCI: f. 62 v.
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W ostatnim XVIII rozdziale tej cz ci autor poddaje ca o  opracowania oce-
nie i weryfikacji wi tego Ko cio a Rzymskiego i informuje czytelnika, e pi-
sz c to dzie o, korzysta  z uwag i wskazówek nie tylko swoich franciszka skich 
wspó braci pracuj cych w ród Indian (imiennie wymienia Pedra, Antonia oraz 
Dionisia de Oré), ale tak e cz onków innych zakonów (dominikanów, augustia-
nów, jezuitów). Cenne wskazówki otrzyma  tak e od samych Indian. Dzie o to 
jest owocem wielu lat pracy i dog bnego studium51.

Teologia siedmiu pie ni

Strony 67 r.–69 v. zawieraj  tekst Credo w. Atanazego Quiqumque. Tekst tego 
Wyznania Wiary od redniowiecza rozpowszechniony by  w Ko ciele na równi 
z symbolem apostolskim i nicejskim i by  jedn  z najpopularniejszych formu  li-
turgicznych. Symbolo Catholico Indiano zawiera tekst aci ski oraz t umaczenie 
na j zyk keczua. Na podstawie tego tekstu L.J. Oré tworzy siedem pie ni stano-
wi cych wyk ad wiary chrze cija skiej. Ka da z nich przeznaczona jest na inny 
dzie  tygodnia. Teksty zosta y dostosowane do mentalno ci rdzennych miesz-
ka ców Peru i zawieraj  liczne odniesienia do kultury i antropologii andyjskiej. 
Symbolo zawiera teksty pie ni w j zyku aci skim, keczua i ajmara z rozbudowa-
nym komentarzem w j zyku hiszpa skim.

Pie  pierwsza: Trójca wi ta (przeznaczona na niedziel )52

Pierwsza pie  to rozbudowany komentarz do pierwszej cz ci atanazja skie-
go Wyznania Wiary: Fides autem catholica haec est, ut unum Deum in Trinitate 
et Trinitatem in unitate veneremur… Ze wzgl du na trudno  w wyt umacze-

niu ludno ci india skiej dogmatu Trójcy wi tej L.J. Oré wiadomie rezygnuje 

z prób dostosowania tej tajemnicy do mentalno ci peruwia skich Indian i przed-

stawia j  z wykorzystaniem terminologii obowi zuj cej w teologii katolickiej.

Pie  druga: Stworzenie wiata (poniedzia ek)53

Prawda o stworzeniu, temat drugiej pie ni, zosta a dostosowana do mentalno-

ci ewangelizowanych ludów. Autor pyta:

51 SCI: ff. 64 v.–66 r.
52 SCI: ff. 69 v.–72 r. 
53 SCI: ff. 72 r.–79 v. 
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czy przypadkiem Bóg uczyni  ziemi  i wszystko, co na niej istnieje, z jakich  ele-
mentów przeniesionych sk d  indziej […] czy zbiorniki zosta y wype nione wod  

przeniesion  z innego miejsca. Ludzie, buduj c domy, najpierw musz  zgroma-

dzi  odpowiedni materia ; musz  zebra  kamienie i drewno konieczne do budowy, 

wykopa  rowy i wznie  fundamenty. Wznosz c budynek, pomagaj  sobie wza-

jemnie i praca ta zwi zana jest z wielkim wysi kiem. Tak e pó niej, gdy budy-

nek zostanie ju  wzniesiony, wymaga dalszej troski i konserwacji: mury kruszej , 

drzewo gnije. Pan Bóg natomiast do stworzenia wiata nie u ywa  adnego mate-

ria u, wszystko stworzy  z niczego moc  swego s owa54.

Elementy kosmosu: „s o ce, ksi yc, gwiazdy i górskie szczyty”, oraz wszel-

kie dzie a r k ludzkich zostaj  ukazane jako byty stworzone i oddawanie im czci 

jest ho dem sk adanym fa szywym bogom. Znaj c mo liwo ci percepcyjne swo-

ich neofitów, L.J. Oré materializuje rzeczywisto  ycia wiecznego: 

Ponad tym niebem, które widzimy, znajduje si  wy sze niebo, pi kniejsze ni  

wszystko inne, l ni ce bardziej ni  z oto, krystaliczne i przejrzyste. Jest to niebo, 

które jest mieszkaniem i tronem Boga Najwy szego, uczynione przez Niego sa-

mego, aby mog o by  mieszkaniem Jego chwa y55. 

Materializuje tak e wiat demonów: 

Wszystkie te duchy wraz ze swym ksi ciem szatanem zosta y str cone do piekie , 

a niektóre z nich ukry y si  w miejscach ciemnych i podst pnych, sk d staraj  si  

nas oszuka , aby my dali si  zwie  i pope nili grzech56.

Pie  trzecia: Stworzenie cz owieka, grzech i odkupienie (wtorek)57

Jest to pi kna antologia tekstów biblijnych w formie modlitwy uwielbienia. 
Zgodnie z duchem epoki prawda o stworzeniu cz owieka i jego upadku zosta a 
przedstawiona w dos ownym znaczeniu opowiada  biblijnych. Dostrzec jednak 
mo na tak e elementy teologii patrystycznej: „Dla nas, ludzi, sta e  si  cz owie-
kiem, aby ludzie dzi ki Twej mi o ci i asce stali si  synami Boga58”.

Znaczna cz  pie ni jest po wi cona uwielbieniu Matki Naj wi tszej: 
„[d]zi ki Tobie, Matko, chrze cijanie na ca ej ziemi oddaj  cze  wi tej Trój-

54 SCI: f. 72 v.
55 SCI: f. 73 v.
56 SCI: f. 74 r.
57 SCI: ff. 80 r.–91 r. 
58 SCI: f. 81 r.
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cy, i dzi ki Tobie adoruj  i b ogos awi  w ka dym miejscu drogocenny krzy 59”. 

Pi kno Matki Bo ej opisuje za pomoc  porówna  do drzew i kwiatów rosn cych 

w Nowym wiecie. S  to odniesienia wyst puj ce w litanii, któr  u o y  L.J. Oré 

i która sta a si  inspiracj  w maryjnej ikonografii kolonialnej60.

Pie  czwarta: Wcielenie Chrystusa ( roda)61

Temat wcielenia Syna Bo ego zosta  ukazany w cis ej zale no ci od Sym-
bolu w. Atanazego. L.J. Oré, nawi zuj c do patrystycznej szko y w. Jana Da-
masce skiego, podkre la rol  cielesnego dziewictwa Bo ej Rodzicielki. Rów-
nocze nie stawia silny akcent na chrystologiczn  prawd , e Jezus Chrystus 
„przed wszystkimi wiekami, przedwiecznie” jako Bóg zosta  zrodzony z Boga 
Ojca bez uczestnictwa matki: Deus est ex substantia Patris ante secula genitus, 
et homo est ex substantia matris in seculo natus62. Silny akcent w tej kwestii 
wynika ze sk onno ci ludno ci india skiej do przesadnie rozbudowanego kultu 
maryjnego. Opieraj c si  na tekstach ewangelicznych opisuj cych dzieci stwo 
Jezusa, L.J. Oré wskazuje na pot g  imienia Jezus, „przed którym uciekaj  de-
mony i dr  wszelkie duchy zagra aj ce cz owiekowi, które oddalaj  si , gdy 
tylko zabrzmi to naj wi tsze imi ”63. W ko cz cych strofach pie ni powraca do 
uwielbienia Matki Naj wi tszej, która jest „Matk  Tego, który uczyni  niebiosa 
i ziemi  i morze, a tak e wspania e i bogate pa ace, które Bóg przeznaczy  jako 
przysz e mieszkanie dla s ug swoich”64.

Pie  pi ta: Stworzenie cz owieka i ziemskie ycie Chrystusa (czwartek)65

Jest to pie  o bardzo silnym pod o u antropologicznym i ma na celu przed-
stawi  argumenty przeciw „fa szywym opiniom, które w temacie stworzenia 
istniej  w ród Indian”66. Uroczysty prolog wskazuje na cel pie ni: „[s] uchajcie 
g osu tego, Indianie, aby cie poznali jedynego Boga i odwrócili si  ju  na zawsze 
od diab a i przestali czci  bo ków, tak jak to czynili wasi ojcowie, oddaj c cze  
s o cu, ksi ycowi i szczytom górskim67”. W dalszej cz ci pie ni autor przeciw-
stawia si  zdecydowanie wszelkim formom mitologizacji i przebóstwienia w ad-

59 SCI: f. 81 v.
60 SCI: f. 83 r.
61 SCI: ff. 91 v.–106 v.
62 SCI: f. 91 v
63 SCI: f. 94 v.
64 SCI: f. 105 v.
65 SCI: ff. 106 v.–124 v. 
66 SCI: f. 106 v.
67 SCI: f. 107 r.
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ców inkaskich, odnosz c si , cho  bez nominalnego wskazania, do postaci za o-
yciela pa stwa Inków Manco Cápaca, który nakaza  czci  si  jako syn s o ca:

aden z królów i w adców wiata nie mia  nadzwyczajnego pocz tku i narodzin, 
poniewa  wszyscy ludzie rodz  si  w ten sam sposób i wszyscy w ten sam sposób 
ko cz  swój ywot na tym wiecie […] Mówi  zatem, e pierwsi Indianie po-

wstali w Pacaritambo [gdzie wed ug mitologii inkaskiej powstali pierwsi ludzie] 

albo w jakiej  grocie lub te  na brzegu jakiej  rzeki, nie jest prawd  i opowie ci 

te nale y w o y  mi dzy bajki, gdy  nie posiadaj  adnego fundamentu prawdy68.

I dodaje:

Prawd  jest jednak, e wszyscy jeste my dzie mi wywodz cymi si  z dwojga pra-

rodziców Adama i Ewy. Dzieci Adama i Ewy zgodnie z poleceniem Boga zacz y 

czy  si  w pary i w ten sposób wszyscy ludzie przychodz  na ten wiat69.

Autor na podstawie 11 pierwszych rozdzia ów Ksi gi Rodzaju i obowi zuj -

cej wówczas wyk adni tekstu biblijnego ukazuje biologiczne pocz tki ludzko ci. 

Bez g bszych wyja nie  przypomina, e „ci, którzy nie przyjm  chrztu i nie 

wejd  przez sakrament do wspólnoty Ko cio a, skazuj  si  na wieczne pot pienie 

w ogniu piekielnym”70.

W pie ni przedstawia tak e ziemskie ycie Chrystusa i kolejny raz przypo-

mina o obowi zku przyj cia chrztu oraz o konieczno ci post powania wed ug 

przykaza  Bo ych, „aby móc uczestniczy  w Bo ej uczcie”.

Pie  szósta: Lament duszy rozpami tuj cej M k  Pa sk  (pi tek)71

Pi tek to dzie  po wi cony rozpami tywaniu M ki Pa skiej. Modlitwy oraz 
pe ne sentymentalnej tkliwo ci kazania pasyjne stanowi y sta y element serafic-
kiej duchowo ci, któr  franciszka scy misjonarze rozpowszechnili na terenie 
Ameryki Po udniowej. Pie  napisana przez L.J. Oré wpisuje si  w ten kontekst, 
staj c si  elementem pasyjnej pobo no ci ludowej.

68 SCI: f. 107 v.
69 SCI: f. 108 r.
70 SCI: f. 108 v.
71 SCI: ff. 125 r.–145 r.
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Pie  siódma: Zmartwychwstanie i wniebowst pienie Chrystusa; Zes a-

nie Ducha wi tego; za o enie Ko cio a i eschatologia (sobota)72

Tematy z zakresu eklezjologii, praktyki sakramentalnej i eschatologii zostaj  
przedstawione w kontek cie wydarzenia paschalnego: Zmartwychwstania i Ze-
s ania Ducha wi tego. Dzi ki przepowiadaniu Aposto ów i udzielanemu przez 
nich sakramentowi chrztu

mamy chrze cijan i to zgromadzenie nazywane jest Ko cio em […] Biskupi i ka-

p ani, wyznawcy i dziewice, w ko cu wszyscy wi ci m czy ni i kobiety tworz  

prawdziw  wi tyni  Boga. Tak e my, yj cy jeszcze na tym wiecie, przez sakra-

ment chrztu stajemy si  dzie mi Bo ymi i cz onkami Ko cio a73.

Ostatnie strony tekstu (ff. 156 v.–193 r.) zawieraj  skrócony katechizm w for-

mie pyta  i odpowiedzi w wersjach hiszpa skiej, keczua i ajmara oraz podsta-

wowe modlitwy (Ojcze nasz, Zdrowa  Maryjo, Salve, litanie itd.) tak e w tych 

trzech wersjach j zykowych.

Zako czenie

Julián Heras w swojej pracy na temat wk adu franciszkanów w ewangelizacj  

Peru, przedstawiaj c dzia alno  L.J. Oré, wskazuje na Symbolo Catholico In-
diano jako na prób  urzeczywistnienia „franciszka skiej utopii” na terenie 

ewangelizowanej Ameryki. Mia aby ona polega  na zbudowaniu w ród Indian 

Ko cio a opartego na modelu wspólnoty czasów apostolskich, Ko cio a w pe ni 

duchowego, z dala od wszelkich podzia ów tak dotkliwie rani cych chrze cijan 

w Europie74. G bsza analiza tekstu pozwala wychwyci  odniesienia do idei jo-

achimizmu; dostrzec mo na liczne nawi zania do trójpodzia u dziejów i okresu 

Ducha wi tego, który mia  wkrótce — na terytorium nowo odkrytych ziem — 

si  rozpocz . Tendencje te by y obecne w ród pierwszych franciszka skich mi-

sjonarzy, którzy dotarli do Ameryki i którzy byli uformowani w hiszpa skich 

prowincjach zreformowanych przez kardyna a Cisnerosa. Chocia  L.J. Oré uro-

dzi  si  ju  na terenie Nowego wiata, to jednak jego my l przepojona by a me-

sjanizmem i pragnieniem urzeczywistnienia ery Ducha wi tego w ród ewan-

gelizowanych Indian. Elementy tej utopii szczególnie atwo mo na wychwyci  

w pierwszej cz ci dzie a idealizuj cej rodowisko ewangelizowanych Indian. 

72 SCI: ff. 145 r.–156 v. 
73 SCI: f. 147 v. 
74 J. Heras, Aporte de los franciscanos a la evangelización del Perú, Lima 1992, s. 105–106.
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Pomimo tych elementów, które mo na okre li  jako nie w pe ni ortodoksyjne, 

ca o  dzie a to przepi kny wyk ad tradycyjnej doktryny Ko cio a, ubogacony 

o elementy antropologii kulturowej peruwia skich Indian. Symbolo Catholico 
Indiano to bez w tpienia jeden z najwa niejszych traktatów przeznaczonych dla 

misjonarzy ewangelizuj cych ludy andyjskie, który ukaza  si  drukiem w XVI 

wieku.

Luis Jerónimo de Oré OFM — Symbolo Catholico Indiano (1598)

Summary

Brother Luis Jerónimo de Oré’s Symbolo Catholico Indiano was the most important and autho-

rized sixteenth century treatise for the evangelization of the native Andean peoples. In its pages 

we find a vivid image of Andean reality immediately after the Conquest and a fervent exposition 

of the Catholic faith inspired in the recent Councils of Trent and Lima. The treatise also presents 

the missioning methods that served the Franciscans and other priests of the Viceroyalty for the 

evangelization of the indigenous peoples. Above all, in this text we find an admirable exposition of 

the theological doctrine and catechetical practice in the anthropological perspective that forms its 

starting point, which is the Andean man or woman who had never heard a message of salvation and 

dignity for the human person. 

Brother Luis Jerónimo de Oré Rojas OFM was born in Huamanga in 1554 (now the geographi-

cal Department of Ayacucho in Perú). He was a zealous missionary who travelled throughout the 

colonizers’ territory, from the extreme north of Florida to the extreme south of Chile. As an intelli-

gent linguist he was the author of important rituals and catechisms in Quechua and Aymara. He was 

one of the first bishops born on the American soil, and the first to be incorporated into the Native 

Indian Council and the Vatican hierarchy; as a bishop he stood out for his protection of aboriginal 

groups and his energetic defense of the cultural integrity of Native Indian nations.
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