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Cykl artykułów pt. „Oblicza 
Kościoła”, który postanowiłem 
zapoczątkować, ma na celu uka-
zanie wielowymiarowego obrazu 
Kościoła rzymskokatolickiego. 
Obrazu, który nie posiada jednej, 
ograniczonej „tonacji”. Jest to 
bowiem obraz pełen elementów 
połączonych ze sobą wspólnym 
korzeniem, jednakże elementów 
o innych kształtach, mających 
różny charakter, a często także 
sprzecznych lub skonfliktowanych 
ze sobą. 

Wprowadzenie

Kolebką chrześcijaństwa, a co za 
tym idzie Kościoła rzymskokatolic-
kiego jest Bliski Wschód. Na religię 
jako system wierzeń i praktyk wpły-
wa mnóstwo czynników, poczynając 
od warunków klimatycznych panu-
jących na danym terytorium, aż po 
zaistniałe zależności pomiędzy funk-
cjonującymi na nim populacjami 
ludzkimi, które są określane przez 
zaszłości historyczne, mające swoje 
źródło w wymiarach ekonomicz-
nym, społecznym i kulturowym. 
Religia, która dokonuje ekspansji 
na inne terytoria, napotyka inne 
wierzenia oraz ideologie, filozofie, 
mogące stanowić przeszkodę dla 
dalszego rozrostu religii, chcącej 
objąć nową krainę. 

Wierzenia magiczne bądź religia 
funkcjonująca w danym kręgu 
cywilizacyjnym (stanowiącym jej 

macierz), może stanowić nie tylko 
zagrożenie, przeszkodę dla religii 
o ekspansywnym charakterze, ale 
w niektórych przypadkach staje się 
jej sprzymierzeńcem, wchodząc z 
nią w pewną formę symbiozy wy-
wołującej tzw. synkretyzm religij-
ny. Taka fuzja może doprowadzić 
do wielu ciekawych wyników, 
mianowicie: a) powstania nowego 
systemu religijnego, lub filozo-
ficzno-religijnego, b) wchłonięcia 
„organizmu” słabszego przez sil-
niejszy i wyklarowania się nowej 
formy religijnej z naleciałościami 
pierwotnej, etnicznej wiary, cha-
rakterystycznej dla danego terenu. 
Przykładem takiego wzajemnego 
wpływu może być np. obecność 
pozostałości po pogańskich ob-
rzędach w chrześcijańskich świę-
tach, rytuałach (Zielone Świątki 
– święto, które według etnologów 
ma swoje źródło w przedchrześci-
jańskich, pogańskich obchodach 
święta wiosny i płodności).

Jednym z bardzo ciekawych 
połączeń wywołujących niemałe 
kontrowersje, jest teologia wy-
zwolenia, obecna w większości 
krajów Ameryki Łacińskiej. Do 
dzisiaj powstają prace naukowe i 
artykuły nt. tej mieszanki ideolo-
gii komunizmu z chrześcijańską 
myślą teologiczną. Jest to szeroki 
temat badawczy leżący w kręgu 
zainteresowań licznych myśli-
cieli, politologów, historyków i 
socjologów.

Geneza teologii  
wyzwolenia

Teologia wyzwolenia jest okre-
ślana jako ruch teologiczny obecny 
w dzisiejszym Kościele katolickim 
powstały w 2 poł. XX w., po II 
Soborze Watykańskim, któremu 
na początku przewodził papież Jan 
XXIII, a który zakończył papież 
Paweł VI. Teologia wyzwolenia 
pojawiła się w państwach Ameryki 
Łacińskiej (Urugwaj, Kolumbia, 
Nikaragua, Brazylia, Boliwia, Ar-
gentyna), gdzie do dziś mają miejsce 
konflikty na tle społecznym, mające 
swoje źródło w korupcji dotykającej 
życie polityczne tychże państw, 
ubóstwie znacznej liczby obywateli, 
popularności marksizmu. 

Terytorium Ameryki Łacińskiej 
stało się podatnym gruntem pod 
nową myśl teologiczną, także 
ze względu na swoją historię, 
obejmującą okresy burzliwego 
powstawania i rozwoju państw 
iberoamerykańskich, związane ze 
zjawiskami walk narodowowy-
zwoleńczych, zmianami między-
państwowych układów gospodar-
czo-politycznych, kolonializmu i 
dekolonizacji.  Istotna jest tutaj 
zwłaszcza kwestia walk niepod-
ległościowych i dekolonizacja, 
kiedy to europejskie mocarstwa 
powoli przestawały traktować te-
rytoria zamieszkane przez ludność 
latynoamerykańską jako źródło 
dóbr, do zdobywania których 
wykorzystywano tubylców, nie 
dając im w zamian godnego wyna-
grodzenia. Mieszkańcy Iberoame-
ryki,pozostawieni sami sobie, nie 
zawsze potrafili stworzyć systemy 
polityczne pozwalające na równy 
rozwój społeczeństwa, przez co 
władzę przejmowali watażkowie 
różnych zbrojnych ugrupowań 
albo przywódcy radykalnych par-
tii. Doprowadziło to oczywiście do 
sytuacji, w których bogate, elitarne 

Teologia wyzwolenia
Niesamowitym zjawiskiem jest rozrost, a zarazem rozwój 
Kościoła jako instytucji o hierarchicznej strukturze, części 
składowej religii, a także źródła myśli filozoficzno-teolo-
gicznej, stanowiącej życiowy drogowskaz dla członków 
tejże ponadnarodowej wspólnoty. 
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