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WST P
„Chrze%cija&stwo widziane jest cz'sto z zewn(trz jako niezrozumia)a religia poci(gaj(ca za sob( niezliczone ofiary w ludziach. Czy
prawdziwe zbawienie mo*e dokonywa+ si' przez krew i %mier+? Czy
ten model my%lenia nie prowadzi do akceptacji przemocy w ró*nych
jej postaciach? Czy chrze%cija&stwo nie st'pia ludzkiej wra*liwo%ci
i nie wychowuje w ten sposób do okrucie&stwa? Je*eli samo poj'cie
ofiary zawiera element przemocy, czy nadal wolno bezkrytycznie pos)ugiwa+ si' kategori( krwawej ofiary Chrystusa, która jedna ziemi'
z niebem? Karta wst'pu do nieba splamiona krwi( wydaje si' dla wielu ludzi niezrozumia)a i trudna do przyj'cia” 1.
1

W. Hryniewicz, Czy Bogu potrzebne s ofiary?, Tygodnik Powszechny (2001)2,
s. 9.
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Wy*ej cytowane s)owa stanowi( fragment artyku)u Czy Bogu potrzebne s ofiary? autorstwa ks. Wac)awa Hryniewicza, który opublikowano na pocz(tku 2001 roku w Tygodniku Powszechnym. Tekstem
tym ks. Hryniewicz rozpocz() cykl artyku)ów dotycz(cych kwestii
ofiary w chrze%cija&skiej teologii i moralno%ci. Udzielano ró*nych
odpowiedzi na to zagadnienie: od sceptycznych, neguj(cych zasadno%+ u*ywania poj'cia ofiary (m.in. ks. Hryniewicz), po stwierdzenia
wyra*aj(ce przekonanie, *e ofiara stanowi konstytutywny fundament
chrze%cija&stwa.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano idee Raymunda
Schwagera, teologa, który dokona) recepcji i transformacji koncepcji
mimetycznej René Girarda. Schwager, wychodz(c na przeciw zainteresowaniu kwesti( ofiary, przedstawi) w ramach tzw. teologii dramatycznej jej znaczenie w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Podejmuj(c tematy soteriologiczne, u*ywa on kategorii ofiary, której jednak
nadaje nowe znaczenie.
My%l teologiczna Raymunda Schwagera 2 jest w Polsce ma)o znana. W j'zyku polskim opublikowano cztery artyku)y jego autorstwa:
Jezus w obliczu przemocy, Novum (1975)9; Dramatyczny dialog mi!dzy religiami, Przegl(d Powszechny (1995)10; Zbawienie w Jezusie
Chrystusie, Znak (1998)10; Izrael i Palestyna. Nadzieja w beznadziejnej sytuacji? Przegl(d Powszechny (2003)6. Staraniem obecnego biskupa pomocniczego w Tarnowie, ks. Stanis)awa Budzika, doktoranta
Schwagera 3, wydano ksi(*k' Grzech pierworodny i dramat zbawienia
w kontek"cie ewolucji, in#ynierii genetycznej i Apokalipsy (Tarnów
2002, wyd. niem. 1997).

2

3

Raymund Schwager urodzi) si' w 1935 roku w Balterswil w Szwajcarii.
W 1955 roku wst(pi) do zakonu jezuitów a nast'pnie studiowa) filozofi' i teologi' w Monachium, Lyonie i we Fryburgu szwajcarskim (1957-1969). W latach
1970-1977 by) w Zurychu redaktorem czasopisma Orientierung. Od 1977 roku
by) profesorem teologii dogmatycznej na uniwersytecie innsbruckim2. Zmar) 27
lutego 2004 roku w Innsbrucku. Zob. N. Wandinger, P. Raymund Schwager SJ
1935-2004, Baustelle Theologie (2004)1, s. 3; J. Niewiadomski, W. Palaver,
Einleitung, w: Vom Fluch und Segen der Sündenböcke. Raymund Schwager zum
60. Geburtstag, red. J. Niewiadomski, W. Palaver, Thaur-Wien-München 1995,
s. 11-12.
Por. S. Budzik, Doctor pacis. Theologie des Friedens bei Augustinus, Innsbruck-Wien 1988.
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1. SPOTKANIE Z RENÉ GIRARDEM
Raymund Schwager z my%l( René Girarda spotka) si' po raz
pierwszy w 1973 roku. W tym czasie wydane by)y dwie ksi(*ki jego
autorstwa: Mensonge romantique et vérité romanesque (Paris 1961)
oraz La Violence et le sacré (Paris 1972). Schwager doszed) do wniosku, *e idee Girarda warto zastosowa+ w refleksji teologicznej: „Ju*
podczas mojego pierwszego spotkania z my%l( francuskiego literaturoznawcy René Girarda (1973) nabra)em przekonania, *e jego literackie, antropologiczne i religioznawcze analizy mog( okaza+ si' u*yteczne w teologii. W studium Brauchen wir einen Sündenbock? Gewalt und Erlösung in den biblischen Schriften (1978) postanowi)em
skonfrontowa+ jego antropologiczne i religioznawcze tezy z tekstem
biblijnym. Praca ta powsta)a równolegle do dzie)a Girarda Des choses
cachées depuis la fondation du monde (1978) (…), w którym on sam
po raz pierwszy obszernie analizuje teksty biblijne. Dzi'ki obu dzie)om przekona)em si', *e jego analizy rzeczywi%cie pomagaj( w nowym spojrzeniu na istotne tematy biblijne i kwestie z nimi zwi(zane.
Przede wszystkim problematyka grzechu nabiera w ich %wietle konkretnych kszta)tów; szczególnie wyra,ny staje si' zwi(zek pomi'dzy
przes)aniem Starego i Nowego Testamentu a wydarzeniem krzy*a” 4.
Trzy lata pó,niej wydano kolejne dzie)o Raymunda Schwagera
Glaube, der die Welt verwandelt (Mainz 1976), dotycz(ce kwestii
przemocy. Schwager interpretuje w nim %mier+ Jezusa w kontek%cie
mechanizmu koz)a ofiarnego: „Tak*e Prorok z Nazaretu sta) si' ofiar(
kolektywnego «wy)adowania». (…) Skazano go jako koz)a ofiarnego,
zgodnie z przekonaniem dobitnie wyra*onym przez arcykap)ana, *e
lepiej, by %mier+ jednego umo*liwi)a prze*ycie ca)ej wspólnocie
(…)” 5.
Raymund Schwager rozwija) idee teologiczne równolegle do René Girarda w nast'puj(cych opracowaniach: Brauchen wir einen Sündenbock?, Gewalt und Erlösung in den biblischen Schriften (München
1978) i Der Wunderbare Tausch, Zur Geschichte und Deutung der
Erlösungslehre (München 1986). Na temat pierwszej ksi(*ki Girard
wyrazi) nast'puj(c( opini': „Spo%ród moich w)asnych dzie) ksi(*ka,
która powsta)a w wyniku rozmowy z Jean-Michelem Oughourlian
i Guyem Lefortem, a która nosi tytu) Des choses cachées depuis la
4

5

R. Schwager, Der Wunderbare Tausch. Zur Geschichte und Deutung der Erlösungslehre, München 1986, s. 5.
Ten*e, Glaube, der die Welt verwandelt, Mainz 1976, s. 140.
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fondation du monde, by)aby t(, któr( mo*na okre%li+ mianem analogicznej do dzie)a Schwagera. Mimo *e j'zyk oraz przytoczone przyk)ady w obu ksi(*kach znacznie si' ró*ni(, to jednak s( do siebie podobne pod wzgl'dem tre%ci” 6.
W ksi(*ce Der Wunderbare Tausch… Raymund Schwager, korzystaj(c z koncepcji zwi(zanej z mechanizmem koz)a ofiarnego, zaprezentowa) etapy kszta)towania si' chrze%cija&skiej soteriologii. Jego
zdaniem, dzie)o zbawienia cz)owieka mo*na okre%li+ mianem cudownej wymiany (niem. wunderbarer Tausch), w ramach której ludzie
zrzucili grzechy na Jezusa, który odwzajemni) si' im mi)o%ci(. Dokonuj(cy si' proces wymiany mi'dzy cz)owiekiem a Jezusem ods)ania
jednocze%nie prawd' o ofierze i sakralnych wyobra*eniach obecnych
w ludzkiej religii i kulturze 7.
Poniewa* Raymund Schwager czerpa) inspiracj' z teorii mimetycznej, musia) cz'sto broni+ jej autora przed zarzutami. M.in. poddawano w w(tpliwo%+ zasadno%+ koncentrowania si' na kwestii przemocy mi'dzyludzkiej oraz sam( metod' René Girarda. Najcz'%ciej powtarzaj(ce si' zarzuty Schwager przedstawi) w opracowaniu Brauchen
wir einen Sündenbock? oraz artykule Rückblick auf das Symposion 8.
Schwager podkre%la, *e liczne kierunki wspó)czesnej teologii, jak np.
tzw. theology after Auschwitz, teologia wyzwolenia, teologia feministyczna, teologia ekologiczna, wyczulone s( na kwesti' ofiary. Zainteresowanie zagadnieniem ofiary stanowi jego zdaniem swego rodzaju
kairos, sposobno%+ do spotkania z Bogiem, który staje po stronie ofiar,
a nawet si' z nimi identyfikuje 9. W wymienionych dziedzinach teologicznych proponuje si' jednak cz'%ciowe rozwi(zanie kwestii ofiary
oraz nierzadko stawia si' poszczególne ofiary we wzajemnej opozycji,
przez co na%laduj( one prze%ladowców. W tym kontek%cie koncepcja
autorstwa René Girarda, obejmuj(ca ca)o%+ nauk humanistycznych,
jawi si' jako interesuj(ca i warta uwzgl'dnienia w badaniach teologicznych 10.

6
7
8

9

10

R. Girard, Mimethische Theorie und Theologie, w: Vom Fluch, dz. cyt., s. 16.
R. Schwager, Der Wunderbare Tausch, dz. cyt., s. 10.
Ten*e, Rückblick auf das Symposion, w: Dramatische Erlösungslehre, Ein Symposion, red. J. Niewiadomski, W. Palaver, Innsbruck-Wien 1992, s. 339-384.
Tam*e, s. 354-355; por. S. Budzik, Dramat odkupienia. Kategorie dramatyczne
w teologii na przyk$adzie R. Girarda, H. U. von Balthasara i R. Schwagera,
Tarnów 1997, s. 239.
R. Schwager, Rückblick, dz. cyt., s. 355-356.
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2. EGZEGEZA DRAMATYCZNA
W dziele Jesus im Heilsdrama, Entwurf einer biblischen Erlösungslehre (Innsbruck-Wien 1990) Raymund Schwager postawi) sobie
dwa zadania do zrealizowania. Pierwszym jest dyskusja z historycznokrytyczn( egzegez(, wynikaj(c( z wewn'trznej problematyki Nowego
Testamentu. Dyskusja ta jest zwi(zana z krytyk( o%wieceniowej idei
cz)owieka jako autonomicznego podmiotu moralnego, rozpocz't(
przez René Girarda w dziele Mensonge romantique et vérité romanesque. Drugim celem jest po)(czenie problematyki zwi(zanej z egzegez( i teologi( biblijn( z systematyczn( nauk( o odkupieniu. W opracowaniu drugiej kwestii istotne znaczenie, zdaniem Schwagera, ma teologia Anzelma z Canterbury. Postuluj(c tzw. egzegez' dramatyczn(
(niem. dramatische Exegese), czerpie on inspiracj' z teologii Hansa
Ursa von Balthasara, szczególnie za% z jego dzie)a Theodramatik (Einsiedeln 1973-1983), a jednocze%nie rozwija w)asne idee przedstawione
w opracowaniu na temat %w. Ignacego Loyoli 11.
Wypracowuj(c nowy model egzegezy biblijnej, zainspirowanej
teori( mimetyczn(, Raymund Schwager dokona) nowej interpretacji
Pisma $wi'tego 12. Jednocze%nie wskaza), *e wspó)czesna egzegeza,
korzystaj(ca z metody historyczno-krytycznej, analizuj(c wyizolowane fragmenty tekstu biblijnego, dochodzi nierzadko do sprzecznych
11

12

Raymund Schwager napisa) m.in: „Es würde klar gemacht, daß die Einheit mit
der Kirche sich in der Begegnung von Menschen vollzieht, zwischen denen alle
Momente wie in einem; Drama, – Entwicklung, Auseinandersetzung, Spannung,
Krise, Niederlage und letztliche Versöhnung – spielen können, ja sogar spielen
<müssen>. Die konkrete Kirchenerfahrung des Ignatius scheint darum in unserer Zeit am besten als Mut zu dieser Dramatik interpretiert werden zu können.
Diese Dramatik ist allerdings keine Tragik, sondern sie ist belebt von der sicheren Hoffnung auf eine letzte Versöhnung. Wo jedoch der Mut zu dieser Dramatik fehlt und die Versöhnung vorschnell gesucht wird, dort dürfte nicht mehr der
allumfassende Geist am Wirken sein, sondern eher eine götzenhafte Verabsolutierung sichtbarer Strukturen sich abzeichnen”. Zob. Ten*e, Das Dramatische
Kircheverständnis bei Ignatius von Loyola. Historisch-pastoraltheologische
Studie über die Stellung der Kirche in den Exerzitien und im Leben des Ignatius,
Zürich-Einsiedeln-Köln 1970, s. 186-187.
Ten*e, Brauchen wir einen Sündenbock? Gewalt und Erlösung in den biblischen Schriften, Wien-München 1994, s. 9-10. R. Hamerton-Kelley wyrazi)
nast'puj(c( opini' na temat analiz Raymunda Schwagera: „(…) his deployment
of mimetic theory for biblical interpretation is giving new theological life to
a discipline that is in many respects paradoxically anti-theological” (R. Hamerton-Kelley, A Tribute to René Girard on his 70th Birthday, Contagion (1994)1,
s. X).
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wniosków. W konsekwencji, wyniki naukowe tego typu bada& s( zrozumia)e jedynie dla w(skiego grona naukowców 13. Inn( wa*n( kwesti( jest fakt, *e egzegeza ta faworyzuje teksty starsze. Z tego wzgl'du
nie dostrzega si' ostatecznych sformu)owa& biblijnych wynikaj(cych
z wiary Izraela i Ko%cio)a 14. W ramach egzegezy dramatycznej,
w przeciwie&stwie do egzegezy opartej na metodzie historycznokrytycznej, wi'ksze bloki tekstów biblijnych grupowane s( przy pomocy kluczy tematycznych, a nast'pnie porz(dkowane wed)ug modelu akcji dramatycznej 15.
Raymund Schwager podkre%la, *e w badaniu Starego Testamentu
nale*y przyj(+ hermeneutyczn( zasad' tekstów mieszanych (Mischtexte), które zawieraj( z jednej strony teksty odzwierciedlaj(ce
sakralne wyobra*enia typowe dla prymitywnych religii, z drugiej za%
znajduj( si' pod wp)ywem nowych impulsów p)yn(cych z Objawienia. Teksty starotestamentowe nale*(ce do drugiej grupy, np. Psalmy:
2, 22, 69, 110 i 118 oraz Pie%ni o S)udze Pa&skim z Ksi!gi Izajasza,
maj( istotne znaczenie dla autorów Nowego Testamentu a tak*e dla
chrze%cija&skiej nauki o zbawieniu. Schwager postuluje program oddzielenia (niem. Programm der Entmischung) wyobra*e& o charakterze sakralnym od w)a%ciwego przekazu biblijnego 16.
Centraln( ide( my%li René Girarda jest mechanizm koz)a ofiarnego, uzewn'trzniaj(cy si' w kolektywnej agresji przeciw niewinnej
i przypadkowej ofierze. Mechanizm ten Raymund Schwager dostrzega
w Starym Testamencie (g)ównie w Psalmach), w tekstach o Sprawiedliwym i osaczaj(cych go z)oczy&cach. W ramach bada& egzegetycznych nie wyja%niono w zadowalaj(cy sposób, kim jest kolektywnie
prze%ladowany Sprawiedliwy i w jaki sposób nale*y rozumie+ ca)(
sytuacj' zwi(zan( z jego losem 17. Analizuj(c Psalmy i analogiczne do
nich wypowiedzi prorockie, Schwager podkre%la, *e zosta)y one napisane z punktu widzenia ofiar – ods)aniaj( one kolektywny charakter
13

14
15

16

17

R. Schwager, Offenbarung als dramatische Konfrontation, w: Christus allein?
Der Streit um die pluralistische Religionstheologie, red. R. Schwager, FreiburgBasel-Wien 1996, s. 98.
Ten*e, Brauchen wir, dz. cyt., s. 55.
Ten*e, Jesus im Heilsdrama. Entwurf einer biblischen Erlösungslehre, Innsbruck-Wien 1996, s. 29.
Ten*e, Biblische Texte als „Mischtexte“. Das hermeneutisch-spirituelle Programm der „Entmischung“, Katechetische Blätter (1994)119, s. 700-702.
Ten*e, Brauchen wir, dz. cyt., s. 101-102. Por. Ten*e, „Lüge auf Lüge, Gewalt
auf Gewalt”. Die Rotte der Gewalttäter in den Psalmen Israels, Entschluss
(1994)9-10, s. 32-38.
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przemocy i niesprawiedliwe oskar*enie niewinnych ofiar, a w konsekwencji dokonuj( demitologizacji przyj'tych „warto%ci” 18.
Zdaniem Raymunda Schwagera, kluczowe znaczenie dla interpretacji Biblii ma Psalm 118. W psalmie tym Bóg staje po stronie
Sprawiedliwego powoduj(c jednocze%nie, *e „Kamie& odrzucony
przez buduj(cych sta) si' kamieniem w'gielnym” (Ps 118,22). Psalm
ukazuje dobitnie, *e Bóg broni prze%ladowanych i uciskanych 19. T'
sam( wymow' ma Ksi!ga Hioba. Hiob znajduje si' w sytuacji ca)kowitego poni*enia. B'd(c w potrzebie, nie potrafi znale,+ oparcia
w Bogu wolnym od przemocy, a jednocze%nie nie chce wierzy+
w Boga zemsty, gdy* zemsta jawi mu si' jako wielce niesprawiedliwa 20.
Innym tekstem starotestamentowym o niebagatelnym znaczeniu
w ocenie Raymunda Schwagera, podobnie jak i René Girarda, s( Pie%ni o S)udze Pa&skim. W pie%niach tych ujawnia si' pewna nowo%+.
W wi'kszo%ci tekstów starotestamentowych mamy do czynienia
z wyobra*eniem, *e za przest'pstwa ukarani zostaj( ich sprawcy.
W poni*ej cytowanym fragmencie z czwartej Pie%ni o S)udze Pa&skim
odpowiedzialno%ci( za dokonane przest'pstwa obarczony zosta)
Sprawiedliwy; przyjmuj(c kar', zast(pi) on faktycznych przest'pców.
„Lecz On si' obarczy) naszym cierpieniem, On d,wiga) nasze
bole%ci, a my%my Go za skaza&ca uznali, ch)ostanego przez Boga
i zdeptanego. Lecz On by) przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za
nasze winy. Spad)a Na& ch)osta zbawienna dla nas, a w Jego ranach
jest nasze zdrowie” (Iz 53,4-5) 21.
Z perspektywy Nowego Testamentu mo*na dostrzec %cis)y zwi(zek pomi'dzy Iz 53 a Ps 22 i 118. Perspektywa ta upowa*nia nas,
podkre%la Raymund Schwager, do nast'puj(cej interpretacji ww. tekstów. Z)oczy&cy jednocz( si' przeciw Sprawiedliwemu, aby przemoc(
zrzuci+ na niego odpowiedzialno%+ za dokonane przest'pstwo. Bóg
sprawia, *e S)uga jest gotowy w sposób wolny od przemocy przyj(+
zadane mu cierpienie. Dzi'ki temu ujawnia si' prawda o przemocy
– nawet z)oczy&cy podejmuj( krytyczn( refleksj' 22.
18

19
20
21
22

„Das unschuldige Opfer aufzuzeigen, bedeutet (…) die Welt zu entmythologisieren” (R. Hamerton-Kelly, Die „Menschenmenge” und die Poetik des Sündenbocks im Markusevangelium, w: Dramatische Erlösungslehre, dz. cyt.,
s. 49).
R. Schwager, Brauchen wir, dz. cyt., s. 118.
Ten*e, Jesus im Heilsdrama, dz. cyt., s. 38.
Ten*e, Brauchen wir, dz. cyt., s. 138.
Tam*e, s. 141.
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3. DRAMAT W PI CIU AKTACH
Teologi' Raymunda Schwagera, rezultat zastosowanej przez niego egzegezy, mo*na okre%li+ mianem dramatycznej (niem. dramatische Theologie) 23. Schwager uwa*a, *e akcja dramatyczna stanowi
w)a%ciw( podstaw' dla argumentacji teologicznej, gdy* nie „ci(gnie
si' w niesko&czono%+”, jak opowiadanie, lecz prowadzi do konfliktu
i w konsekwencji do rozwi(zania finalnego 24. Schwager przedstawia
dramat zbawienia w pi'ciu nast'puj(cych po sobie aktach: 1) Przepowiadanie Królestwa Bo*ego; 2) Odrzucenie Królestwa Bo*ego i s(d;
3) Zbawiciel przed s(dem; 4) Wyrok Ojca niebieskiego – wskrzeszenie Syna; 5) Duch $wi'ty i nowe zgromadzenie. Mimo *e ww. akty
wykazuj( podobie&stwo do pi'ciu aktów tragedii greckiej, aktów
Wielkiego teatru "wiata Pedro Calderona de la Barca oraz aktów boskiego dramatu zbawienia Hansa Ursa von Balthasara, to jednak
Schwager zaprzecza, *e jest to zamierzona analogia 25.

23

24

25

Okre%lenie „teologia dramatyczna” stanowi obecnie swego rodzaju znak rozpoznawczy grupy teologów pracuj(cych (pod kierunkiem ks. prof. Józefa Niewiadomskiego) na Wydziale Teologicznym w Innsbrucku. Wi'cej na ten temat zob.
A. Romejko, Ks. prof. Józef Niewaidomski – wspó$twórca „teologii dramatycznej” na uniwersytecie w Innsbrucku, Rocznik Polonii (2005)1, s. 85-87.
S. Budzik, Soteriologia dramatyczna szans ko"cielnego przepowiadania
o zbawieniu, Teologia w Polsce (1995)41, s. 31.
Ten*e, Dramat odkupienia, dz. cyt., s. 253. W opracowaniu Brauchen wir einen
Sündenbock? nie ma odniesienia do pi'cioaktowej struktury dramatu zbawienia,
natomiast w opracowaniu Der Wunderbare Tausch… (s. 305-309) Raymund
Schwager zaprezentowa) zbawczy dramat z)o*ony z czterech aktów. Na
powy*szy temat napisa) on na s. 305: „Mir scheint, daß die überzeugendste Integrierung der eschatologischen Soteriologie (zentriert auf die BasileiaBotschaft) in die staurologische (zentriert auf das Kreuz) durch den dramatischen Ansatz Balthasars gelingen kann, sofern die Dramatik auf das ganze Leben Jesu ausgeweitet wird. Balthasar betont mit Recht die vertikale Dimension
des Heilsdramas; da aber der ewige Sohn Mensch geworden ist, wurde die
Dramatik zwischen unendlicher und endlicher Freiheit zugleich zu einer zwischen Jesus und den Menschen. Die Eigenart der Basileia-Botschaft, der Gerichtsworte und des Kreuzesgeschehens kann dann ungeschmälert hervortreten,
wenn nicht alles auf der gleichen Ebene und im gleichen Spannungsfeld gesehen
wird, sondern wenn verschiedene Akte im einen Drama unterschieden werden”.
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3.1. AKT PIERWSZY: PRZEPOWIADANIE KRÓLESTWA
BO"EGO
Raymund Schwager podziela przekonanie wspó)czesnych teologów, wskazuj(cych na przepowiadanie Królestwa Bo*ego jako istotny
znak zbawczego dzia)ania Boga: „Przepowiadanie bliskiego Królestwa Bo*ego mo*na rozumie+ jako pierwszy akt. Jezus jest pos)any
przez Ojca, którego objawia jako Boga wychodz(cego na przeciw
swych wrogów, grzeszników w *yczliwej mi)o%ci i oferuj(cego im
zbawienie, zanim podejm( pokut', jak to -k 19,1-10 w sposób szczególnie wyra,ny przedstawia” 26. Zbli*aj(ce si' Królestwo Bo*e objawia si' przede wszystkim w przebaczaj(cej mi)o%ci Boga do grzeszników – „(…) On sprawia, *e s)o&ce Jego wschodzi nad z)ymi i nad
dobrymi, i On zsy)a deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”
(Mt 5,45). Schwager podkre%la, *e obraz Boga wolnego od przemocy
ma istotne znaczenie dla Jezusowego pos)annictwa. Nie chodzi tu jedynie o jak(% abstrakcyjn( ide', lecz o przekonanie, *e w osobie Jezusa dzia)a sam Bóg. Na okre%lenie tej rzeczywisto%ci u*ywa on terminu
proegzystencja (niem. Proexistenz) 27. „W przypowie%ciach o Królestwie Bo*ym, w sposobie oceny instytucji $wi(tyni oraz Prawa, a tak*e w zachowaniu wzgl'dem grzeszników ukaza) Jezus swego Ojca
w niebie, jako Boga, który zwraca si' do grzeszników w nowy sposób.
W tym odnajdujemy g)'bi' jego nauki o zbli*aj(cym si' Królestwie
Bo*ym; z tego wynika jego dalsze przepowiadanie i jego los, który go
spotka)” 28.
Jezus objawia Ojca, który zwraca si' do swoich wrogów, tj. do
grzeszników, z bezwarunkowym przebaczeniem 29. Gotowo%+ do przebaczenia nie oznacza jednak, *e nawrócenie i pokuta s( czym% zb'dnym. Przeciwnie, stanowi( one podstawowe wymaganie zawarte
w przepowiadaniu Królestwa Bo*ego. „Czas si' wype)ni) i bliskie jest
królestwo Bo*e. Nawracajcie si' i wierzcie w Ewangeli'” (Mk 1,15,
por. Mt 4,17). Bo*a propozycja przebaczenia wyprzedza jednak pod
wzgl'dem logicznym i czasowym nawrócenie, czyni(c je przez to
mo*liwym 30. W odró*nieniu od *ydowskiej teologii mo*na stwierdzi+,
*e zbawienie i pokuta „zamieni)y si' miejscami” w Królestwie Bo26
27

28
29
30

R. Schwager, Der Wunderbare Tausch…, dz. cyt., s. 305.
Ten*e, Thesen zur Erlösungslehre, w: Dramatische Erlösungslehre, dz. cyt.,
s. 13.
Ten*e, Jesus im Heilsdrama, dz. cyt., s. 58-59.
Ten*e, Offenbarung, dz. cyt., s. 95-96.
Ten*e, Der Wunderbare Tausch…, dz. cyt., s. 305.
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*ym 31. Z faktu, *e Jezus odrzuca zasad' odp)aty (por. Mt 5,38-48),
doszed) Raymund Schwager w po)owie lat 70-tych do wniosku, *e
nakaz powstrzymywania si' od przemocy (niem. Gewaltlosigkeit)
stanowi charakterystyczn( cech' Jezusowej nauki 32.
Przepowiadanie Królestwa Bo*ego zawiera element, który
wp)ywa na jego dramatyzm. Wielu autorów wskazuje, *e Dobra Nowina o zbawieniu zawarta w przepowiadaniu Jezusa jest pod wzgl'dem teologicznym, biograficznym i politycznym „ostatnim s)owem”
Bo*ego Objawienia. Nie ma innej mo*liwo%ci zbawienia poza Dobr(
Nowin( Jezusa Chrystusa. „Grzesznicy nie mog( ani sami sobie pomóc ani – niezale*nie od Niego – oczekiwa+ innej mo*liwo%ci przebaczenia” 33.
Porównuj(c nauk' Jezusa z Prawem *ydowskim, nale*y wskaza+
na zawart( w niej nowo%+ – nie ma w niej elementów *ydowskiej kazuistyki. Jezus w radykalny sposób wskazuje na potrzeb' odnowy
serca wzgl'dem Boga. Z tego powodu w jego nauczaniu nie znajdujemy wypowiedzi wskazuj(cych na zaufanie pok)adane w ofierze oraz
*ydowskich rytua)ach pojednawczych. Jezus pragn() poprzez dokonywane uzdrowienia, pojednanie, nawrócenie i mi)o%+ nieprzyjació)
dokona+ oczyszczenia Izraela z wszelkiego z)a i doprowadzi+ do nowego zgromadzenia narodu 34.
3.2. AKT DRUGI: ODRZUCENIE KRÓLESTWA BO"EGO I S#D
Obraz Boga wolnego od przemocy stoi w opozycji wzgl'dem
teorii, w ramach których wykazuje si', *e krzy* Jezusa Chrystusa by)
konieczny ze wzgl'du na grzechy pope)nione przez ludzi, gdy* Bóg
w swojej sprawiedliwo%ci nie móg) przebaczy+, nie daj(c jednocze%nie
uj%cia swemu gniewowi 35. Je%li faktycznie krzy* by) konieczn( rzeczywisto%ci(, to musz( istnie+ ku temu inne powody. W drugim akcie
31
32

33
34
35

Ten*e, Jesus im Heilsdrama, dz. cyt., s. 58.
„Durch diese bewußte Gegenüberstellung wird deutlich, daß in der Frage der
Gewaltlosigkeit etwas Spezifisches der Botschaft Jesu zum Ausdruck kommt.
Es würde sich deshalb nahelegen, dieses Wort nicht nur ernst zu nehmen, sondern sich sogar zu fragen, ob nicht das ganze Neue Testament in besonderer
Weise von dieser Perspektive her zu verstehen ist. Tatsächlich wurden die Aussagen Jesu zur Überwindung der Gewalt durch die Gewaltlosigkeit aber nur zu
häufig um- und weginterpretiert” (Tten*e, Jesus angesichts der Gewalt, Orientierung (1975)39, s. 17).
Ten*e, Der Wunderbare Tausch…, dz. cyt., s. 307.
Ten*e, Rückblick, dz. cyt., s. 350.
Ten*e, Der Wunderbare Tausch…, dz. cyt., s. 306.
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dramatu zbawienia Raymund Schwager ukazuje, dlaczego Jezus umar)
na krzy*u. Jego %mier+ by)a konieczna, gdy* Dobra Nowina o Bo*ej
dobroci skierowana zosta)a do ludzi o zatwardzia)ych sercach, którzy
j( odrzucili. Spowodowa)o to, *e odrzucona mi)o%+ nie mog)a urzeczywistni+ swej zbawczej mocy 36.
Jezus, przepowiadaj(c Królestwo Bo*e, pragn(), by Jego s)uchacze w sposób wolny przyj'li nauk' przedstawion( w Kazaniu na górze. Uwzgl'dnienie elementu ludzkiej wolno%ci powoduje, *e Dobra
Nowina o Królestwie Bo*ym mo*e zosta+ zaakceptowana albo odrzucona. Poniewa* s)uchacze Jezusa nie okazali Mu zrozumienia, zwróci)
si' do nich (szczególnie w Ewangelii wed$ug "w. Mateusza) w mocnych s)owach, a dotycz(cych rzeczywisto%ci s(du (niem. Gerichtsworte), ukazuj(c konsekwencj' odrzucenia Jego nauki: utrat' *ycia
wiecznego – piek)o 37. Reakcja Jezusa by)a radykalna: „Nie s(d,cie, *e
przyszed)em pokój przynie%+ na ziemi'. Nie przyszed)em przynie%+
pokoju, ale miecz“ (Mt 10,34). Jezus upomina szczególnie tych, którzy udaremniaj( nowe zgromadzenie w mi)o%ci i przebaczeniu: „Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do
ciebie s( pos)ani! Ile razy chcia)em zgromadzi+ twoje dzieci, jak ptak
swe piskl'ta zbiera pod skrzyd)a, a nie chcieli%cie” (Mt 23,37).
Raymund Schwager uwa*a, *e przyczyn( pot'pienia ludzi nie
jest grzech, lecz podwojenie grzechu (niem. Verdoppelung der Sünde)
na skutek odrzucenia mi)o%ci Bo*ej. Bóg nie mo*e przebaczy+ podwojonego grzechu z powodu ludzkiej zatwardzia)o%ci (niem. Verstockung). „Gdyby Bóg chcia) nie zwa*a+ na zatwardzia)o%+, to musia)by
stworzy+ taki rodzaj wolno%ci, dzi'ki której cz)owiek zosta)by
«uszcz'%liwiony» bez swej zgody. Taka wolno%+ nie by)aby jednak
wolno%ci( – cz)owiek by)by wzgl'dem Boga podobny do niepe)noletniego dziecka, którego post'powania nikt nie traktuje powa*nie” 38.
W tym kontek%cie szczególnego znaczenia nabiera przypowie%+
o przewrotnych rolnikach (Mt 21,33-46; Mk 12,1-12; Lk 20,9-19) 39.
Jezus oskar*a przywódców Izraela o prze%ladowanie i zamordowanie

36

37
38
39

„(…) eine Liebe, die nicht angenommen wird, ihre heilende und rettende Kraft
nicht zur Wirkung bringen kann” (Ten*e, Der Tod Christi und die Opferkritik,
Theologie der Gegenwart (1986)29, s. 18).
Ten*e, Offenbarung, dz. cyt., s. 96.
Ten*e, Der Wunderbare Tausch…, dz. cyt., s. 307.
Por. R. Girard, Things Hidden since the Foundation of the World, t)um. z fr.
S. Bann, M. Metteer, Stanford 1994, s. 187-189.
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s)ug Bo*ych oraz ostatniego pos)a&ca, umi)owanego Syna 40. Schwager
wskazuje, *e Jezusowe s)owa o s(dzie nie stanowi( zaprzeczenia Bo*ej mi)o%ci, lecz w sposób dobitny wyra*aj( alternatyw': ludzie musz(
albo opowiedzie+ si' za Królestwem Bo*ym, albo przeciw niemu 41.
Przedstawiaj(c kwesti' s(du, Raymund Schwager zwraca uwag'
na jego podwójny charakter. Z jednej strony mamy do czynienia
z s(dem pomi'dzy Bogiem a cz)owiekiem, konsekwencje którego Jezus, zast'puj(c ludzi, wzi() na siebie i w ten sposób pojedna) ich
z Bogiem, a jednocze%nie da) podstawy nowej wspólnocie, z drugiej
za% z samoos(dzeniem dokonanym przez ludzi (niem. Selbstgericht
der Menschen), zapowiadanym ju* przez proroków 42. Schwager stawia pytanie: „Czy zachodzi ró*nica pomi'dzy gniewaj(cym si' Bogiem pot'piaj(cym ludzi, a «dobrym» Bogiem przygl(daj(cym si' jak
jego stworzenia same si' pot'piaj(? Rezultat jest przecie* ten sam.
Z tego powodu nasuwa si' niepokoj(ce pytanie: czy Jezusowa Dobra
Nowina o zbawieniu pozostaje rzeczywi%cie Dobr( Nowin( o zbawieniu?”. Id(c za Rudolfem Pechem, stawia Schwager kolejne pytanie:
„Czy Izrael w)a%nie nie przez to zosta) odrzucony, *e nie przyj() ostatniego pos)a&ca, przepowiadaj(cego bezwarunkow( gotowo%+ Boga do
zbawienia?” 43. Próba znalezienia odpowiedzi na zadane pytania prowadzi ku problematyce krzy*a, a jednocze%nie do kolejnego aktu dramatu zbawienia 44.
3.3. AKT TRZECI: ZBAWICIEL PRZED S#DEM
Wydarzenia zwi(zane z drugim aktem dramatu zbawienia powoduj(, *e uzasadnione jest postawienie nast'puj(cego pytania: czy Bóg
temu, co oznajmi) poprzez Jezusa, pozostaje wierny, czy nie? Rozwi(zanie powy*szej kwestii okazuje si' zaskakuj(ce. Ten, który zapowiada) s(d, sam stan() przed s(dem, w ramach którego wydano wyrok
przeciw Niemu. Nie winni, lecz niewinny musi ponie%+ kar': „W)a%nie
40

41
42

43

44

R. Schwager, Jesus im Heilsdrama, dz. cyt., s. 83. Por. R. Girard, Things Hidden, dz. cyt., s. 187-189; R. Schwager, Freiheit und Mimesis, Zeitschrift für katholische Theologie (1985)107, s. 370-371.
R. Schwager, Jesus im Heilsdrama, dz. cyt., s. 108.
R. Schwager, Offenlegung der Gewalt und christliche Offenbarung. Aggression
in religionswissenschaftlicher und theologischer Sicht, w: Das Evangelium des
Friedens, red. P. Eicher, München 1982, s. 36-37.
R. Schwager, Jesus im Heilsdrama, dz. cyt., s. 108; por. R. Pesch, Das Abendmahl und Jesu Todesverständnis, w: Der Tod Jesu. Deutungen im Neuen Testament, red. K. Kertelge, Freiburg-Basel-Wien 1976, s. 183
R. Schwager, Der Wunderbare Tausch…, dz. cyt., s. 307.
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te moce, które On ujawni), do%wiadczaj( Go teraz. Oskar*ono Go
o blu,nierstwo przeciw Bogu, k)amliwie os(dzono i w sposób pe)en
przemocy zabito” 45.
Wydarzenie *ycia i %mierci Jezusa ma charakter uniwersalny
– prze%ladowcy s( przedstawicielami ca)ej ludzko%ci, która jako ca)o%+
zwraca si' przeciw Niemu, odrzuca i morduje Go 46. „Nowy Testament
wskazuje, *e wszyscy ludzie tej ziemi jednocz( si' przeciw jednemu
konkretnemu cz)owiekowi, przeciw Jezusowi. Twierdzenia tego nie da
si' jednak historycznie zweryfikowa+. Chodzi tutaj o os(d o charakterze teologicznym, wynikaj(cy z niepowtarzalnego wymagania postawionego przez Jezusa i jego losu, którego cz'%ci( jest tak*e wskrzeszenie i pos)anie Ducha $w.” 47. Raymund Schwager, wychodz(c
z dramatycznego rozumienia *ycia Jezusa, wskazuje, *e ci, którzy Go
odrzucili, odgrywaj( swoist( historiozbawcz( rol'; s( oni aktorami
(niem. Rollenträger) w boskim dramacie zbawienia 48.
Raymund Schwager polemizuje z Karlem Barthem, który uwa*a,
*e Ojciec niebieski os(dzi) Jezusa zamiast grzeszników; ludzie zwracaj(cy si' przeciw Jezusowi s(, zdaniem Bartha, narz'dziem Bo*ego
Objawienia. Barth przenosi w ten sposób odpowiedzialno%+ za %mier+
Jezusa z ludzi na Boga. Schwager podkre%la, *e skoro osob' Jezusa
mo*emy uto*samia+ z Ojcem, *e Jezus objawia Go, to w swoim post'powaniu musi by+ wierny nauce, jak( o Nim g)osi). Ten, który
uczy), *e Ojciec jest Bogiem wolnym od przemocy, odpowiada mi)o%ci( na atak ze strony grzeszników. Schwager wskazuje, *e wa*n( rol'
odgrywaj( tu s)owa Jezusa: „Schowaj miecz swój do pochwy, bo
wszyscy, którzy za miecz chwytaj(, od miecza gin(” (Mt 26,52). Odzwierciedlaj( one wn'trze serca Jezusa, które objawia, *e mi)o%+ Bo*a, nawet w obliczu zatwardzia)o%ci grzeszników, pozostaje wolna od
przemocy 49.
Odpowiedzi( Jezusa na zatwardzia)o%+ grzeszników (podwojenie
grzechu) jest podwojenie mi)o%ci i mi)osierdzia (Verdoppelung der
Liebe, Verdoppelung der Barmherzigkeit). Zewn'trznym znakiem
mi)o%ci Jezusa jest jego pos)usze&stwo i oddanie si' woli Bo*ej. Jezus
nie post'puje zgodnie z zasadami, którymi kieruj( si' grzesznicy, jed45

46

47
48
49

Ten*e, Jesus im Heilsdrama, dz. cyt., s. 121. Por. ten*e, Theologie – Geschichte
– Wissenschaft, Zeitschrift für katholische Theologie (1987)109, s. 267-268.
Ten*e, Rückblick, dz. cyt., s. 345; J. Niewiadomski, Das Drama Jesu.
R. Schwager Kurzformel des Glaubens, w: Vom Fluch, dz. cyt., s. 36.
R. Schwager, Brauchen wir, dz. cyt., s. 195-196.
J. Niewiadomski, Das Drama Jesu, dz. cyt., s. 36-37.
R. Schwager, Der Wunderbare Tausch…, dz. cyt., s. 308-309.
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nocze%nie nie pozostawia ich w)asnemu losowi. Rezygnuj(c z odp)aty
(zemsty), Jezus prze)amuje mechanizm k)amstwa i przemocy. „On,
gdy Mu z)orzeczono, nie z)orzeczy), gdy cierpia), nie grozi), ale oddawa) si' Temu, który s(dzi sprawiedliwie” (1P 2,23) 50.
Jezus nie jest przypadkow( ofiar(, nie jest koz)em ofiarnym na
wzór koz)a ofiarnego z Ksi'gi Kap)a&skiej, lecz jest ofiar( niesprawiedliwego oskar*enia 51. Jezus, jako ofiara, jest podobny do innych
ofiar w tym sensie, *e win' innych zrzucono na Niego. Ró*ni si' od
nich przez to, *e to On sam, za przyczyn( przepowiadania Królestwa
Bo*ego, sprowokowa) s)uchaczy a nast'pnie dobrowolnie i %wiadomie
przyj() %mier+. Wyznanie Jezusa, *e jest Synem Bo*ym, stanowi fundament prowokacji, a jednocze%nie potwierdza, *e przemoc ludzka
skierowana jest przeciw samemu Bogu 52. Poprzez swoj( samotno%+,
cierpienie i %mie+ Jezus identyfikuje si' z grzesznikami, b'd(cymi
ofiar( z)a, k)amstwa i przemocy. Prze)amuj(c zasad' odp)aty, prowadz(c( do przemocy i uniemo*liwiaj(c( poznanie prawdy, dokona) On
transformacji tego, co z)e, w ofiarowanie si', oddanie si' (niem. Hingabe) 53.
Solidarno%+ z grzesznikami nie oznacza jednak, *e Jezus usprawiedliwia ich z)e post'powanie. Przez swoje oddanie si' nie przekre%li) ludzkiej odpowiedzialno%ci; wezwanie do osobistego nawrócenia
nadal stanowi istotn( cz'%+ nauki Jezusa. W imieniu grzeszników oraz
jako ich zast'pca Jezus odpowiedzia) Ojcu „tak”. Gdy ludzie odrzucili
Dobr( Nowin' o Królestwie Bo*ym, o Nowym Przymierzu z Bogiem,
Jezus w swoim „tak”, poprzez cierpienie i %mier+, z)o*y) %wiadectwo
o Ojcu 54.

50

51

52

53

54

Tam*e, s. 309. Por. Ten*e, Dunkles im Gott Jesu Christ? Oder: Der liebende
Vater und der schreckenerregende Richter, Bibel und Kirche (1991)46, s. 17.
Ten*e, Dem Netz des Jägers entronnen. Das Jesusdrama nacherzählt von
R. Schwager, München 1991, s. 28-29.
Ten*e, Jesus im Heilsdrama, dz. cyt., s. 122; Ten*e, Brauchen wir, dz. cyt.,
s. 196-204.
„Er identifiziert sich mit seinen Feinden, insofern sie selber unter dem Bösen
leiden, und bewirkt so, daß sie in ihrer Einsamkeit und innersten Heilsnot nicht
mehr allein dastehen. Als Bruder, der die gleiche, ja eine noch tiefere Finsternis
durchleidet, tritt er neben sie und kann ihnen helfen, weil er auch am On der
Gottferne kraft seiner göttlichen Sendung der Gehorsame ist” (Ten*e, Der Tod
Christi, dz. cyt., s. 19).
R. Schwager, Jesus im Heilsdrama, dz. cyt., s. 199.219.

186

A. Romejko, Dramat zbawienia…

3.4. AKT CZWARTY: WYROK OJCA NIEBIESKIEGO
– WSKRZESZENIE SYNA
Raymund Schwager krytykuje metod' historyczno-krytyczn(,
stosowan( przez Rudolfa Bultmanna i jego uczniów, skutkiem której
by)o dokonanie rozdzia)u pomi'dzy zmartwychwsta)ym Chrystusem
a Jezusem historycznym. Interpretacja biblijna, korzystaj(ca z wy*ej
wspomnanej metody, prowadzi do twierdzenia, *e o zmartwychwstaniu nie mo*na mówi+ jako o wydarzeniu historycznym. Schwager
podkre%la, *e nierozerwalny zwi(zek pomi'dzy Dobr( Nowin(
o zmartwychwsta)ym Jezusie a jego %mierci( na krzy*u, objawiaj(c(
Bo*( mi)o%+ do grzeszników, stanowi istotny dowód potwierdzaj(cy
wiarygodno%+ do%wiadcze& zwi(zanych z wydarzeniem zmartwychwstania 55.
Z pomoc( teorii mimetycznej René Girarda mo*na wykaza+ nies)uszno%+ zrzutów, wed)ug których na ewangeliczne relacje o zmartwychwstaniu wp)yn')y mity opowiadaj(ce o zabitych i zmartwychwsta)ych bóstwach. Girard wskazuje, *e instytucje ludzkiej kultury
opieraj( si' na grobach, zakrywaj(cych ofiary kolektywnego mordu
za)o*ycielskiego. Pusty grób Jezusa stanowi wi'c znak sprzeciwu
wzgl'dem mitów, które zakrywaj( prawd' o przemocy. Grób Jezusa
ujawnia t' prawd' 56.
Raymund Schwager uwa*a, *e wskrzeszenie Syna jest potwierdzeniem, *e Ojciec opowiada si' po jego stronie. Nowo%ci( jest fakt,
*e opowiedzenie si' na korzy%+ Syna, nie jest jednocze%nie opowiedzeniem si' przeciwko jego przeciwnikom, którzy zamordowali Go
jako tego, który zblu,ni) przeciw Bogu 57. Ojciec, który wskrzesi) Sy55
56

57

Tam*e, s. 155.160-161.
„What is essential is the cadaver as talisman, as the bearer of life and fertility;
culture always develops as a tomb. The tomb is nothing but the first human
monument to be raised over the surrogate victim, the first most elemental and
fundamental matrix of meaning. There is no culture without a tomb and no tomb
without a culture; in the end the tomb is the first and only cultural symbol. The
above-ground tomb does not have to be invented. It is the pile of stones in
which the victim of unanimous stoning is buried. It is the first pyramid” (R. Girard, Things Hidden, dz. cyt., s. 83). Por. G. Baudler, Opfern und Bestatten. Zur
Frage nach der religiösen Urszene, Zeitschrift für katholische Theologie
(1993)115, s. 3-4.
J. Niewiadomski, Das Drama Jesu, dz. cyt., s. 42. „Die Auferweckung Jesu
bringt nicht bloß eine Bestätigung seiner Basileia-Botschaft, sondern enthält ein
neues Element: Verzeihung jener Sünde, die in der Ablehnung der Botschaft
und des Boten lag” (R. Schwager, Thesen zur Erlösungslehre, dz. cyt., s. 14).
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na, okazuje wiele cierpliwo%ci i dobroci, podobnie jak w)a%ciciel winnicy z przypowie%ci o przewrotnych rolnikach. W)a%ciwym komentarzem do wydarzenia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa s(, zdaniem
Raymunda Schwagera oraz René Girarda, s)owa ko&cz(ce przypowie%+ o przewrotnych rolnikach, a b'd(ce cytatem z Psalmu 118:
„Kamie& odrzucony przez buduj(cych sta) si' kamieniem w'gielnym.
Sta)o si' to przez Pana: cudem jest w oczach naszych” (Ps 118,2223) 58.
3.5. AKT PI#TY: DUCH $WI!TY I NOWE ZGROMADZENIE
W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich znajduje si' relacja na
temat zes)ania Ducha $w. Do%wiadczenie zwi(zane z tym wydarzeniem stanowi ostatni akt dramatu zbawienia. Duch $wi'ty uzdolni)
uczniów do g)oszenia Ewangelii tym, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa. Wzmianka o tym, *e Aposto)owie mówili w obcych j'zykach, które by)y rozumiane przez zebranych, ma wa*kie znaczenie. Sytuacja ta
stanowi antytez' wzgl'dem starotestamentowego opowiadania o budowie wie*y Babel, której konsekwencj( by)o zatracenie przez ludzi
wzajemnego zrozumienia. Duch $wi'ty sprawia, *e wzajemne porozumienie, pomimo wielu j'zyków, jest mo*liwe. Powsta)a wspólnota
zjednoczonych ze sob( ludzi nie stanowi zaprzeczenia ró*norodno%ci,
a jednocze%nie nie jest oparta o ludzk( przemoc 59.
Do%wiadczenie zwi(zane z mow( w obcych j'zykach wskazuje
na powstanie nowego zgromadzenia wierz(cych. Obecnie trudno jest
odtworzy+, jaki historyczny przebieg mia)o to wydarzenie. Pomimo *e
nowe zgromadzenie mia)o konkretne problemy natury spo)ecznej
i religijnej, to jednak starano si' je rozwi(zywa+. D(*(c do jedno%ci,
nie urzeczywistniano jedynie idea)u etycznego – decyduj(ce znaczenie
mia)a realizacja Bo*ego planu zbawienia 60. Nowe zgromadzenie
w Duchu $wi'tym (wspólnota Ko%cio)a) umacnia si' dzi'ki wspominaniu (memoria) tego, co uczyni) Jezus – pokona) k)amstwo i przemoc
oraz odda) *ycie za nieprzyjació). Dzi'ki wspomnieniu *ycia, %mierci
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa wspólnota ko%cielna d(*y do
pokonania mechanizmów przemocy. Nie jest to )atwe ze wzgl'du na
to, *e w %wiecie, w którym Ko%ció) dzia)a, zachowa)y si' pozosta)o%ci
z systemu ofiarniczego, w tym wiele instytucji, które, z jednej strony,
58
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R. Girard, Things Hidden, dz. cyt., s. 178; R. Schwager, Brauchen wir, dz. cyt.,
s. 152.
R. Schwager, Jesus im Heilsdrama, dz. cyt., s. 182-184
Tam*e, s. 185.
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wykorzystuj( przemoc, a z drugiej, j( hamuj( 61. Jedyn( alternatyw(
dla %wieckich instytucji, a opartych o mechanizm koz)a ofiarnego, jest
zgromadzenie eucharystyczne, stanowi(ce zarazem istotny element
konstytuuj(cy wspólnot' Ko%cio)a 62.
4. NOWA DEFINICJA OFIARY JEZUSA
Analizuj(c teksty Nowego Testamentu, Raymund Schwager doszed) do wniosku, *e Jezus jest w nich przedstawiany przy pomocy
ró*nych poj'+ i obrazów, które jednak wyra*aj( podobn( tre%+.
W Nowym Testamencie Jezus jawi si' jako ofiara ludzkiej przemocy
(w sensie )ac. s)owa victima, czyli jako przedmiot czynno%ci ofiarniczej), którego przeciwnicy uczynili przekle&stwem (Ga 3,13), grzechem (2Kor 5,21), grzesznikiem (1P 2,24), koz)em ofiarnym, a nawet
istot( szata&sk( (J 19,7) 63. Schwager wskazuje, *e rozumienie %mierci
Jezusa w sensie )ac. s)owa sacrificium (jako czynno%+ ofiarnicza) jest
zwi(zane z pewn( trudno%ci(. W tradycji chrze%cija&skiej przy pomocy s)owa ofiara okre%lano ró*nego rodzaju wyobra*enia, maj(ce niekiedy charakter perwersyjny, jak np. w ró*nych teoriach dotycz(cych
ofiary Mszy %w. w okresie potrydenckim 64.
W Li"cie do Hebrajczyków, którego autor prezentuje krzy* Jezusa jako wydarzenie o charakterze kultycznym, przedstawiono now(
interpretacj' starotestamentowego poj'cia kap)ana i ofiary. Jezus, jako
kap)an na wzór Melchizedeka, jest po%rednikiem Nowego Przymierza.
Jego zadaniem nie jest sk)adanie krwawych ofiar, lecz dzie)o zbawienia, które otwiera drog' do %wi(tyni w niebie (por. Hbr 9,11-10,18).
Autor Listu do Hebrajczyków )(czy dzie)o odkupienia Jezusa Chrystusa ze starotestamentow( krytyk( kultu ofiarnego, stawiaj(c na pierwszym miejscu pos)usze&stwo Jezusa wobec Boga 65.
61
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R. Schwager, Der vom Himmel gefallene Satan. Wer oder was ist der Teufel?,
Theologie der Gegenwart (1992)35, s. 264; J. Niewiadomski, Das Drama Jesu,
dz. cyt., s. 42-43.
R. Schwager, Rückblick, dz. cyt., s. 383.
Ten*e, Jesus im Heilsdrama, dz. cyt., s. 215-216.
Raymund Schwager napisa) m.in., i* czym% niezaprzeczalnym jest, „daß in der
christlichen Tradition durch das Wort Opfer sehr unterschiedliche Vorstellungen
sich breitgemacht und zum Teil zu fast perversen Anschauungen, wie etwa in
manchen Meßopfertheorien der nachtridentinischen Zeit, geführt haben” (Ten*e,
Der Tod Christi, dz. cyt., s. 18).
S. Budzik, Dramat odkupienia, dz. cyt., s. 300. „(…) der Hebräerbrief kann
trotz seiner ausführlichen Bezugname auf die Opfertradition ebenso die opferkritische Linie aufgreifen und ausdrücklich das paradoxe Faktum bemerken, daß
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Oddania si', ofiarowania Chrystusa, nie mo*na pojmowa+ jako
d(*enia do samozniszczenia. To, co uczyni) Jezus, mo*emy okre%li+
mianem ofiary, pod warunkiem, *e b'dziemy j( rozumieli jako samoofiarowanie. W tym wypadku nale*y wykluczy+, *e przyczyn( z)o*enia
ofiary jest zachowanie o charakterze cierpi'tniczym 66. Raymund
Schwager dostrzega moment ofiary Jezusa w transformacji cierpienia
i %mierci, które przyj() on w sposób pasywny oraz w aktywnym oddaniu si' woli Ojca. Interpretuj(c s)owa umieraj(cego Jezusa: „Ojcze,
w Twoje r'ce powierzam ducha mojego” (-k 23,46) Schwager dochodzi do nast'puj(cego wniosku: „$mier+, wype)nienie pos)annictwa
oraz przekazanie Ojcu ducha spotykaj( si' zatem w jednym wydarzeniu, które List do Hebrajczyków opisuje jako ofiar' Chrystusa” 67.
Akt oddania ducha w r'ce innej osoby oznacza, *e oddaj(cy rezygnuje z decydowania o sobie i przekazuje swój los osobie, któr(
kocha i której ufa bezgranicznie. „Poniewa* duch, którego Jezus powierzy) w r'ce Ojca, by) zarazem jego ludzkim duchem oraz ofiarowanym mu duchem Bo*ym, móg) On (…) ludzk( %mier+, b'd(c(
przede wszystkim doznaniem cierpienia, przemieni+ ca)kowicie w akt
oddania”. Dzi'ki temu osi(gn() On „swego rodzaju otwarto%+ i gotowo%+, przekraczaj(c( nasze ziemskie do%wiadczenie, któr( mo*na wyrazi+ jedynie przy pomocy analogii”. Relacj' mi'dzy umieraj(cym na
krzy*u Jezusem a Ojcem przedstawia Raymund Schwager przy pomocy obrazu gliny i obrabiaj(cego j( garncarza. Umieraj(cy Jezus sta) si'
w ca)ej swej istocie i wolnej woli „materi( oddan( ca)kowicie do dyspozycji” (niem. total verfügbare Materie). Wi(*(cy si' z ofiar( negatywny aspekt zosta) przemieniony dzi'ki %mierci Jezusa „w bezgraniczne otwarcie si' i dyspozycyjno%+, w oddanie si' i ca)kowite zawierzenie” 68.
Dzi'ki identyfikacji Jezusa z jego przeciwnikami mo*liwe by)o
dokonanie transformacji ich z)ych uczynków w mi)o%+. Jezus dokona)
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Ps 40,7-9 davon spricht, Gott habe keine Opfer gefordert und er habe an ihnen
kein Gefallen, obwohl diese doch «nach dem Gesetz dargebracht werden» (Hbr
10,8). (…) Die inhaltliche Kontinuität zwischen altem und neuem Bund läuft
folglich nicht über die kultische, sondern über die Opferkritische Linie, die den
Gehorsam betont” (R. Schwager, Jesus im Heilsdrama, dz. cyt., s. 233).
J. P. Galvin, Jesus as Scapegoat? Violence and the Sacred in the Theology of
R. Schwager, The Thomist (1982)46, s. 185.
„Der Akt des Sterbens, die Vollendung der Sendung und die Übergabe des
Geistes an den Vater treffen sich folglich in dem einen Geschehen, das der Hebräerbrief als Opfer Christi beschreibt” (R. Schwager, Jesus im Heilsdrama, dz.
cyt., s. 238).
Tam*e, s. 239.
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tego poprzez przej%cie od radykalnego wydania wrogom, którego do%wiadczy) w %mierci, ku radykalnemu wydaniu Ojcu. Jezus nie aprobowa) grzechów k)amstwa i morderstwa. Wykorzysta) jednak konkretny grzech, pope)niony przez ludzi – swoj( %mier+ – jako sposobno%+ okazania Ojcu swego ca)kowitego oddania. Z tego powodu dane
mu by)o wej%+ w %wiat swoich przeciwników i otworzy+ go jeszcze
raz ku Ojcu niebieskiemu. „Piek)o, do którego si' oni ju* skierowali,
zosta)o ponownie rozsadzone”. Jezus Chrystus przekszta)ci) odrzucenie mi)o%ci i zatwardzia)o%+ ludzi w oddanie, rozrywaj(ce wymiary
ziemskiej egzystencji. „Z tego powodu Jezus jest zarazem koz)em
ofiarnym i barankiem Bo*ym; On jest zabitym i chlebem *ycia; On
jest tym, którego uczyniono grzechem i ,ród)em %wi'to%ci” 69.
ZAKO!CZENIE
Kwestia ofiary – jej znaczenie w *yciu Jezusa oraz *yciu chrze%cija&skim – stanowi przedmiot zainteresowania teologów, tak w kraju, jak i zagranic(. Interesuj(c( propozycj' stanowi teologia Raymunda Schwagera, zainspirowanego my%l( René Girarda, a jednocze%nie
rozwijaj(cego w)asne idee. W oparciu o wyniki egzegezy dramatycznej, Schwager ukazuje przyczyny prezentowania w Biblii Boga jako
istoty pe)nej przemocy. Biblia zawiera dwie grupy tekstów: odzwierciedlaj(ce przekonanie o przemocy ze strony Boga oraz odrzucaj(ce t'
ide'. Pismo %w. przedstawia powolny proces odchodzenia od sakralnych wyobra*e&, wedle których bóstwo kieruje si' zasad( pomsty
i odp)aty, ku Bogu pe)nemu mi)o%ci. Schwager postuluje program oddzielenia tekstów zawieraj(cych wyobra*enia sakralne prymitywnych
religii od tekstów znajduj(cych si' pod wp)ywem nowych impulsów
p)yn(cych z Objawienia.
Szczytem objawienia kochaj(cego Boga jest Jezus Chrystus.
W obliczu odrzucenia or'dzia o Królestwie Bo*ym oraz przemocy ku
Niemu skierowanej, pozostaje On wierny swemu pos)annictwu. Na
przemoc ze strony ludzi odpowiada mi)o%ci(. M'ka Jezusa stanowi
okazj' do ukazania prawdy o ludzkim post'powaniu, która ma moc
prze)ama+ mechanizm przemocy (mechanizm koz)a ofiarnego), którym nie%wiadomie kieruj( si' ludzie. $mier+ Jezusa nie jest konieczna,
by zaspokoi+ „zagniewanego” Boga; jest ona konsekwencj( wierno%ci
or'dziu o Królestwie Bo*ym, or'dziu o kochaj(cym i przebaczaj(cym
Bogu. Jezus, przyjmuj(c dobrowolnie %mier+, wykorzystuje grzech
69

Tam*e, s. 239-240.
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ludzi w celu okazania ca)kowitej wierno%ci Ojcu. Motywem podj'cia
tej decyzji nie jest cierpi'tnictwo, lecz ch'+ z)o*enie %wiadectwa
o Bogu, który na przemoc nie odpowiada przemoc(. Jezus, prze)amuj(c zasad' odp)aty, poprzez oddanie si' Ojcu, dokona) transformacji
tego, co z)e, w mi)o%+. Schwager, analizuj(c List do Hebrajczyków,
definiuje na nowo poj'cie ofiary – jest ni( %mier+, wype)nienie pos)annictwa i oddanie przez Jezusa ducha Ojcu.
Prawda o zbawczym czynie Jezusa nie jest wszystkim znana
i przez wszystkich akceptowana. Ko%ció), stanowi(cy nowe zgromadzenie w Duchu $wi'tym, ma za zadanie %wiadczy+ o niej w %wiecie,
w którym istnieje. Nie jest to )atwe zadanie ze wzgl'du na grzeszno%+
ludzi oraz fakt istnienia instytucji za)o*onych poprzez ludzi, opartych
o mechanizm koz)a ofiarnego (kieruj(cych si' przemoc(). Alternatyw(
dla tego typu instytucji jest zgromadzenie eucharystyczne, w ramach
którego wspomina si' to, co uczyni) Jezus, stanowi(ce jednocze%nie
istotny element wspólnoty ko%cielnej.

ZUSAMMENFASSUNG
DAS HEILSDRAMA – RAYMUND SCHWAGERS THEOLOGISCHE
REZEPTION UND TRANSFORMATION DER MIMETISCHEN THEORIE
Im Jahre 1973 stieß Raymund Schwager auf die Werke von René
Girard und kam zum Schluss, dass seine Ideen der Theologie Nutzen
bringen könnten. Weil die Theologie von Schwager aus der mimetischen Opferkonzeption Inspiration schöpfte, musste er die girardschen
Ideen und ihre theologische Rezeption oft verteidigen. In seiner dramatischen Theologie versuchte Schwager die exegetischbibeltheologischen Fragen mit einer systematischen Betrachtung der
Erlösungslehre zu verbinden. Besonders interessiert er sich für neue
Interpretationen der Soteriologie von Anselm von Canterbury. Schwager meint, dass die dramatische Handlung die Grundlage der theologischen Argumentation sein kann, weil sie sich nicht „bis ins Unendliche“ fortsetzt, wie eine Erzählung, sondern zum Konflikt und als Folge zur Endlösung führt. Er behandelt das biblische Drama der Erlösung als aufeinander folgende Akte: 1. Die anbrechende Gottesherrschaft; 2. Die Ablehnung der Gottesherrschaft und das Gericht; 3. Der
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Heilbringer im Gericht; 4. Auferweckung des Sohnes als Urteil des
himmlischen Vaters; 5. Der Heilige Geist und die neue Sammlung.
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