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Anotace 

Tématem bakalá řské práce je historický vývoje teologie osvobození 

v oblasti Latinské Ameriky. Chápání ekleziologickýc h a 

christologických pojm ů v rámci odlišného postavení k řesťanské 

věrouky na území jihoamerického kontinentu, zejména t echnika 

základních komunit. Životy p ředních p ředstavitel ů teologie 

osvobození a jejich myšlenkový vliv na sociální hnu tí. Vztahy 

teologie osvobození s p ředstaviteli Svatého stolce od Druhého 

Vatikánu až po sou časnost. Vliv teologie osvobození na prom ěny 

politického profilu jihoamerických zemí v dnešní do bě. 

 

Anottation 

Topic of my baccelor work is historical development  of liberation 

teologi in Latina America. Sense of christological and 

eclesiological concept in different stand christian ity faith on 

South America continent. Lives of well-know leaders  liberation 

teology and theirs ideas influenc for social moveme nt. Relation 

with between Holy See and leaders of liberation the ology 

movement. Influence think bacround liberation theol ogy on change 

political focus in our time. 

 

Klí čová slova 

Teologie osvobození- sociální problémy – k řesťanství - Jižní 
Amerika – socialismus – útlak  - Vatikán - ob čanská válka 

 

Keywords 

Liberation Theology – Social Problems – Christianit y -  South 

America – Vatican  - Repression – Civil War - Socia lism  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem p ředkládanou práci zpracoval samostatn ě a 

použil jen uvedené prameny a literaturu. Sou časn ě dávám svolení 

k tomu, aby tato bakalá řská práce byla umíst ěna v Úst řední 

knihovn ě UK a používána ke studijním ú čel ům. 

 

V Praze dne 10. července 2011                     Martin Kolínský 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Rád bych pod ěkoval paní doktorce Kamile Veverkové za trp ělivost 

při vedení mé bakalá řské práce, poskytnuté knihy a elektronické 

materiály pro zpracování tématu. 



5 

 

Obsah 

Seznam zkratek ------------------------------------ ------- 6 

Úvod----------------------------------------------- ------- 7 

1. Fenomén teologie osvobození--------------------- ------- 9 

2. Politické pozadí teologie osvobození v d ůležitých 

latinskoamerických zemích-------------------------- ------- 19 

2.1  Argentina------------------------------------- ------- 19 

2.2  Peru------------------------------------------ ------- 21 

2.3  Chile----------------------------------------- ------- 24 

2.3  Brazílie-------------------------------------- ------- 27 

3. Ekleziologie teologie osvobození---------------- ------- 32 

4. Christologie teologie osvobození---------------- ------- 38 

5. Teologové teologie osvobození------------------- ------- 43 

5.1  Jon Sobrino----------------------------------- --------43 

5.2  Gustavo Gutierezz Merino O.P.----------------- ------- 46 

5.3. Oscar Arnulfo Romero-------------------------- ------- 48 

6. Teologie osvobození a II. vatikánský koncil----- ------- 53 

7. Významné koncily teolog ů osvobození-------------------- 61 

Závěr-------------------------------------------------- --- 72 

Použitá literatura--------------------------------- ------- 80 

Summary-------------------------------------------- ------- 85 



6 

 

Seznam zkratek 

ARENA ( Aliancia Republicana Nacionalista):  Národní republikánská 

aliance 

APRA ( Alianza Popular Revolucion Americana) : Aliance lidové 

americké revoluce. 

DINA ( Direccion de Inteligencia Nacional):  Národní pátrací 

agentura. 

CELAM ( Consejo Episcopal Latinoamericano): Biskupská konference 

Latinské Ameriky.  

EATWOT (Ecumenical Association of Third World Theologians):  

Ekumenická asociace teolog ů t řetího sv ěta. 

ELN ( Ejército de Liberation Nacional): Národní osvobozenecká 

armáda. 

EZLN ( Ejército de Zapatista Liberation Nacional):  Zapatova armáda 

národního osvobození. 

FARC-EP ( Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercit o de 

Puebla):  Revolu ční síly Kolumbie – armáda lidu. 

FMNLN ( Frente Farabundo Marti para Liberacion Nacional) : Národní 

fronta Farabunda Martiho pro národní osvobození.  

FSLN ( Frente Sandinista de Liberacion Nacional): Sandinistická 

fronta národniho osvobození (sandinisté). 

MAS (  Moviemiemento as socialismo) : Hnutí za socialismus. 

MIR ( Moviemiemento Izquierda Revolucionaria): Hnutí revolu ční 

levice. 

LG ( Lumen gentium): Světlo národ ů (papežská encyklika) 

NACCP (Nationa Association for the advancement of Colored 

People): Národní asociace pro pokrok barevného lidu. 

S.: knižní strana. 

UP ( Unida Popular):  Lidová jednota. 

Kap: kapitola. 

Ibid: tamtéž uvedeno. 
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ÚVOD 

   V této bakalá řské práci bych cht ěl shrnout historický vývoj 

teologie osvobození v rámci politicko-sociálního vý voje Latinské 

Ameriky. Tento vývoj obsahuje silné vodítko pro ur čování 

nábožensko-politických souvislostí. Rád bych také n astínil 

problematiku náboženského prost ředí v rámci k řesťanského myšlení. 

Na základ ě životopis ů významných teolog ů osvobození bych rád 

poukázal na rozdílné pohledy na sociální angažovano st 

křesťanství. Rád bych také p ředvedl konstrukci zásadních 

ekleziologických a christologických postup ů typických pro 

teologii osvobození. Jako sm ěrodatné autory pro tuto část mé 

bakalá řské práce použiji zásadní díla p ředních ekleziolog ů 

teologie osvobození Leonarda Boffa a Jona Sobrina. Svoji prací 

bych rád podtrhl zásadní význam tohoto proudu k řesťanství v rámci 

politického vývoje zemí t řetího sv ěta. K dalším bod ům mé práce 

bude pat řit konfliktní pozadí sporu mezi teology osvobození a 

Vatikánem ohledn ě n ěkterých aspekt ů teologie osvobození, zejména 

tematizací marxismu a podílu n ěkterých kn ěží na levicových 

hnutích. Teologie osvobození není pouhým moderním k řesťanským 

hnutím, ale specifickým teologickým systém vycházej ícím z 

historického pozadí jihoamerického kulturního myšle ní a cít ění. 

Teologie osvobození nebyla vytvo řena II. vatikánským koncilem, 

ale již v této dob ě p ůsobila řada církevních hnutí zašti ťující se 

takzvaným tak zvaným k řesťanským socialismem. II. vatikánský 

koncil pouze praktiky teologie osvobození legalizov al. Tato 

legalizace, ale vyvolala nep říze ň konzervativního k řídla 

římskokatolické církve., které bylo upozad ěno atmosférou 

aggiornamenta. V záv ěru práce bych cht ěl nastínit obraz úpadku 

teologie osvobození jako v hlavním proudu teologick ého myšlení 

způsobeným zejména explozí letni čně-charizmatického hnutí ší řené 
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evangelikální misií ze Spojených stát ů Amerických. Dalším d ůvodem 

úpadku byla participace na politických konfliktech v n ěkterých 

státech. Zejména ob čanská válka Nicaraguy nebo krvavý a 

dlouholetý konflikt v Kolumbii. Jako významný tragi cký p ředěl 

bude p ředstaven atentát na salvadorského arcibiskupa Oscar a 

Romera, který se p římo k teologii osvobození nikdy nehlásil, ale 

přesto se stal jejím nejslavn ějším mu čedníkem. Dále chci 

představit sou časný vývoj angažované teologie v rámci siln ě 

aktuálního konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Zd e teologie 

osvobození sehrává roli sjednotitele k řesťanů bez ohledu na 

denominaci a angažuje k řesťany pro mírové řešení sektá řských 

boj ů. Snaží se po sv ět ě upozor ňovat na devastaci k řesťanské 

komunity na palestinských územích. Hlavní rozdíl pa lestinské 

teologie osvobození oproti latinskoamerické je napr ostý distanc 

od marxistických projev ů a v ětší snaha o spolupráci s v ětšinovými 

evropskými církvemi za v ěc blízkovýchodních církví. Tato v ětev 

teologie osvobození p ůsobí velmi aktivn ě i na mezinárodním poli.  

Metodologicky jsem postupoval deskriptivní a kompar ační metodou. 

Ve své práci jsem používal základní odbornou litera turu 

vztahující se k tématu, práce významných teolog ů osvobození 

(výb ěrov ě, výb ěr byl dán cílem práce)a elektronické zdroje. 
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1. Fenomén teologie osvobození  

 

Tak jako velká sv ětová náboženství: buddhismus, hinduismus a 

islám obsahují angažovanou formu své v ěrouky, vzniklo v rámci 

křesťanství specifické hnutí nazvané teologie osvobození . 1 Stejn ě 

jako v p řípad ě výše jmenovaných sv ětových náboženstvích má tato 

angažovaná forma k řesťanství politický obsah. Název osvobození 

vychází z interpretace spasitelského jednání Boha, které nemá 

zachra ňovat pouze lidskou duši, ale i člov ěka samotného ze 

sociálního a ekonomického útlaku. Tudíž církev má p ovinnost nejen 

charitativní práce, ale i nápravu nespravedlností a  zavedení 

spravedlivých sociálních struktur. 2 Namísto d ůrazu na církevní 

tradice, kladou teologové osvobození na první místo  d ůraz na Nový 

zákon a hlavn ě evangelia. Ze Starého zákona je pro teologii 

osvobození siln ě relevantní kniha Exodus, která p řináší obraz 

Boha vysvobozujícího sv ůj lid z řádu otroctví. P řední teolog 

osvobození Gustavo Gutierrez 3 o tom napsal: „Práce Krista, jako 

zahrnutí a napln ění osvobození Izraele (osvobození ze h říchu a ze 

všech dalších d ůsledk ů: vyplen ění, nespravedlnost, nenávist), 

stvo ření a nová volba pro lid, která v tomto čase zahrnuje celé 

                                                           

1  V p řípad ě hinduismu je nutné zmínit slavné aktivity Mahatmy Gandiho 
proti britské koloniální správ ě ve 30. letech a snahu organizaci indické 
spole čnosti podle náboženského principu nenásilí – ahinsa . V rámci buddhismu 
bylo silné nenásilné hnutí proti vojenské diktatu ře v Jižním Vietnamu. Došlo 
zde ke známému p řípadu sebeob ětování upálením mnicha p řed hlavn ěmi d ěl. Na 
islám m ělo vliv hnutí Nation of Islam založené Elijahem Muh ammadem. Snažilo se 
o sociální identitu černých obyvatel USA v rámci Islámu. Nejznám ějším v ůdcem 
této organizace byl Malcolm X.  
2  McGRATH, Alister E. (ed.).  Blackwellova encyklopedie moderního 
křesťanského myšlení . Praha: Návrat dom ů, 2001. ISBN   80-7255-043-8 (váz.). 
s. 455. 
3  Významný p ředstavitel teologie osvobození p ůvodem z Peru, narozený v 
roce 1928. Autor knihy Teologia de liberation. Účastník významných shromážd ění 
k teologii osvobození. 
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lidstvo.“ 4 Toto pojetí chápe úst řední zv ěst Starého zákona ve 

smyslu eschatologického vysvobození, které p řinese nejen o čistu 

od h říchu, ale i vy řešení sociálních problém ů. Gutierrez chce 

odstranit p řípady nespravedlnosti zm ěnou sociální struktury a na 

novém základ ě vystav ět konstrukci pro nový sociální základ 

s respektem ke slabým a p řehlíženým člen ům spole čnosti. 

Osvobození lidské bytosti by nem ělo zm ěnit pouze spole čenské 

struktury, ale i lidské bytí v existenciálním smysl u a p řiblížit 

věřící k Ježíši Kristu. 5 Jiní auto ři chápou tento osvobozovací 

akt v podobném smyslu, nap říklad indický teolog Michael Amaldos 6 

píše: „Vidíme ve Starém zákon ě, jak lidé za čali z vlastní 

zkušenosti osvobození z Egypta skrze intervenci Boh a měnícího se 

v Jahweho, zárove ň stvo řitele po čátku a znovuobnovitele sv ěta 

v posledním čase“ Amaldos dodává, že podobn ě by se m ělo pracovat 

s osobou Ježíše Krista v eschatologii Nového zákona .“ 7 Četba 

bible skrze interpretaci Boha jako osvoboditele je předním znakem 

fenoménu teologie osvobození.  

 

Teologové osvobození shrnuli sebedefinici do základ ních 

t řech bod ů, vyjmenované Phillipem Berrymenem: 

1) Interpretace k řesťanské víry z utrpení v zápase 

a nad ěje chudých.  

2) Kritika spole čnosti a ideologie ji udržující. 

                                                           

4  KIRK, Andrew J. Liberation teology: An evangelical view from the Th ird 
Word. Marshalls theological library,  Basingstoke 1985.  s. 51. 
5  Ibid s. 511. 
6  P řední p ředstavitel indické verze teologie osvobození, známé  jako dalit 
teologie.  
7  SUGITHARAJAH, R. S. (ed.). Asian Faces of Jesus . New York: Orbis Books, 
2004. s. 87.  
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3) Kritika aktivit církve a k řesťané jako and ěle 

chudých. 8 

 

Biskupská konference v Medellinu v roce 1968 pracov ala s tématy, 

které charakterizují v r ůzných obm ěnách teologii osvobození 

dodnes. Jedná se: o chudé a spravedlnost; jak žít s  láskou 

k bližnímu a budovat mír v situaci institucionalizovaného  násilí 

a nespravedlnosti,  

Jedine čné a božské poslání člov ěka v lidských d ějinách, politický 

rozm ěr v t ěchto d ějinách. 9 

Jde o témata, o nichž církev ješt ě nikdy nemluvila, a bylo by je 

pot řeba nov ě definovat. Politické zm ěny v padesátých a p ředevším 

šedesátých letech p řicházely nevídaným tempem a vzr ůstala pot řeba 

se s nimi vyrovnat. Stále více se objevují sociální  témata. 10 

Církev nemá být nad lidmi se vyvyšující organizací,  ale spíše 

sociálním hnutím, které má oslovovat chudé a utla čované  a sdílet 

jejich utrpení. Církev musí být v každodenním konta ktu se sv ětem 

chudých a utla čovaných, aby mohla v ěrn ě poznat jejich 

prost ředí. 11 

 

Samotná teologie osvobození obsahuje celou řadu v ětví a sm ěr ů a 

tudíž je vhodn ější mluvit o jednotlivých teologiích. Známými 

směry, které se mohou p ři popisu tématu zmínit: Dalitteologie 

(Indie), Minjug (Jižní Korea – velmi exotická forma  v ěrouky), 

Black teology (USA a Jihoafrická republika), Palest inská 

                                                           

8  Ibid s. 6 
9  Ibid s. 13 
10  PELECH, Marek. Sborník mezinárodního symposia o teologii osvobozen í . 
České Bud ějovice: Jiho česká univerzita v Českých Bud ějovicích. Teologická 
fakulta, 2007. s. 15. 
11  Ibid s. 512 
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teologie 12 a na konec nejvlivn ěji v ětev teologie osvobození 

Latinské Ameriky 13. Mohla by se ješt ě zmínit feministická 

teologie osvobození. Z daného vý čtu vyplývá, že teologie 

osvobození p řichází z pom ěrn ě mladých státních a církevních 

útvar ů a oblasti rozvojového sv ěta. Mnohé z nich stále hledají 

svojí v ěrou čnou a ekleziální identitu.  

  Státy, ve kterých byla formována teologie osvoboz ení, prožily 

velice pohnuté d ějiny. Zejména zem ě Latinské Ameriky byly 

postiženy silnými politickými turbulencemi ve druhé  polovin ě 

dvacátého století. Politické a duchovní prost ředí zasáhla silná 

autokratická vláda argentinského prezidenta Juana P erona 14 a jeho 

manželky Evy Duarte zvané Evity. Peron a jeho manže lka se snažili 

vytvo řit vlastní specifickou ideologii nazvanou justicial ismus a 

o ideologickou čistotu pe čovala politická strana stejného jména. 

Kult Evity byl jedním z nejvlivn ějších implicitních náboženstvích 

v d ějinách Latinské Ameriky. Za pomoci charitativního s ystému 

šikovn ě vytvá řila silný mýtický kult ochránkyn ě chudých a 

ponižovaných. Peron ův režim m ěl svojí koncepcí hospodá řské 

samostatnosti velký vliv na latinskoamerický nacion alismus a 

vznik politické identity zemí latinskoamerického sv ěta. 15 

Peronova vláda p ředznamenala složité období d ějin jihoamerického 

kontinentu provázeného krvavým st řídáním vojenských diktatur a 

                                                           

12  V souvislosti s palestinskou teologií zmíníme mon ografii Moniky 
Šlajerové, která se specializuje na problematiku cí rkevní politiky 
v blízkovýchodní oblasti. Srov. ŠLAJEROVÁ, Monika. Palestinská církev dnes. 
Politická a teologická problematika na pozadí situa ce církví v Sýrii, Libanonu 
a Jordánsku.  Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. ISBN 97880873 78021. 
13  Ibid s. 1 
14  Významný argentinský prezident. Žil v letech 1895  až 1973.  Spole čně se 
svoji ženou Evitou zahájil mnoho sociálních projekt ů, ne všechny byly úsp ěšné.  
Země se časem dostala do obrovského deficitu. Následné hospo dářské potíže 
přivodily Peron ův pád.  
15  CHALUPA, Ji ří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. Praha: 
Nakladatelství Lidových novin, 1999. ISBN 80-7106-3 23-1 (váz.), s. 214. 
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brutálními ob čanskými válkami. Tento exkurs do politického pozadí  

má funkci uvedení do dobového kontextu a chce na p říkladu 

zbožšt ělého kultu Evity ukázat p říklad specifické formy 

jihoamerické religiozity. Jedním z duchovních zdroj ů je odkaz 

dominikánského duchovního Bartolomea Las Casase 16, který bojoval 

v é ře špan ělské conquivisti za práva domorodého obyvatelstva. Na 

jejich obhajobu tvrdil, že jde o pohany, tedy o duc hovn ě mrtvé 

křesťany a zd ůraz ňoval prastarost indiánské kultury, kterou kladl 

až na úrove ň antických kultur. Las Casas byl úsp ěšný v prosazení 

státu lidství. 17  

 

 

 

Nesourodé hnutí teologie osvobození m ůžeme d ělit do r ůzných 

oblastí a odnoží:1) Duchovní a pastora ční: Pastorace mezi 

chudými. Uvád ění do života myšlenky evangelia. P řední p řestavitel 

je myšlenkový zakladatel hnutí Gustavo Gutierrez. D alší 

aktivisté: J. L. Segundo, L. a C. Boffovi, J. B. Li bano.  Patrn ě 

nejrozší řenější a nejvlivn ější teologie v rámci hnutí.  

2) Metodologická: Snaha o systematizaci myšlenek v rámci 

teologického systému je   v po čátcích. Bývá často kritizována 

z vysokých míst.  Byly úsp ěšné pokusy o interdisciplinární 

teologii. 

3) Sociologická: Pokus o sociologický rozbor situac e p ři 

teologickém rozboru. Známým p ředstavitelem byl Camillo Torres, 

                                                           

16  Dominikánský kn ěz pracující mezi indiány v šestnáctém století.Po 
poznání   krutého zacházení špan ělských dobyvatel ů s domorodým obyvatelstvem 
se snažil p řesv ědčit Svatý stolec o tom, že indiáni jsou lidé. Nakone c byl ve 
svém snažení úsp ěšný a Svatý stolec uznal domorodé obyvatele Ameriky  za lidské 
bytosti.  
17  BERRYMAN, Philip. Liberation Teology: Essentials facts about 
revoluntionary movment in Latin America and blond . Philadelphia: Tempel 
university press, 1987. s. 10. 
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který padl jako partyzán socialistického hnutí ELN ( Národn ě 

osvobozenecká armáda) 18. Další p ředstavitel Hugo Assman. 

 4) Historická: Pokusy o reinterpretaci d ějin Latinské Ameriky ve 

smyslu kapitalismus – socialismus. Prvky marxistick ého myšlení 

jako t řídní boj a další jsou vid ěny jako užite čné. 

5) Politická: Nejradikáln ější část spektra. Politické praktiky 

považovány za užite čné jak pro kn ěze, tak i pro laiky. 

Představitelé G. Arroyo a organizace Křesťané za socialismus . 

6) Lidov ě ekleziologická: Vychází z pojetí církve jako božíh o 

lidu. Snaha o integraci lidové religiozity, černochy, indiány a 

další do nové církve. P ředstavitelé J. L. Caravina, L. Boff, S. 

Galiola. 

7)Christologická: Studium osoby Ježíše Krista v soc iálním 

kontextu jako osvoboditele. P ředstavitel J. Sobrino. 

8) Pedagogická: Snaha o vzd ělávání a katechezi chudých mas. 

Propagace teologie osvobození v rámci fakult a semi nářů. 

Představitel P. Freiro. 

9) Sebekritický: Tento druh p řejímá ur čit ě prvky z teologie 

osvobození, ale má k tomuto hnutí ur čité výhrady. 19 

 

 

Politická teologie osvobození byla zkonstruována na  Prvním 

latinskoamerickém setkání k řesťanů za socialismus v Santiagu de 

Chile ve dnech 23. a 30. dubna 1972.  Základní články byly 

potvrzeny na dalších setkáních v evropských m ěstech Avile 1973 a 

Bologni tentýž rok.  

 
                                                           

18  Ibid s. 18 
19  MITTERHÖFER, J. Teologie osvobození, p řehled vývoje. [online]. 
Praha:Teologické texty, 1988, ro č. 11, č. 13 [cit. 2011-03-20]. Dostupné z 
<http://www.teologicketexty.cz/casopis/1989-13/Teolo gie-osvobozeni-Prehled-
vyvoje.html >. ISSN 0862-6944. 
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Základní teze podtrhují radikální obsah tohoto druh u teologie 

osvobození. 

Shrnujícími body jsou:  

1) Revoluce a socialismus jsou nevyhnutelné.    

2) Zaangažování k řesťanů po boku marxist ů v revolu čním boji za 

socialismus neznamená pro sv ědomí v ěřícího žádný problém, ale 

naopak vyv ěrá z jeho víry.  

3) Teologii je nutné konstruovat tak, aby vycházela  z revolu ční 

praxe, a musí znamenat analýzu spole čenských skute čností 

provedenou revolu ční metodou. 20 

Tyto body ukazují na revolu ční chápání k řesťanství v prost ředí 

polarizované spole čnosti Jižní Ameriky. Ukazující na využití 

teologie osvobození p ři provedení rychlých politických zm ěn a 

revolu čního vy řešení otázky chudých ve spole čnosti. Tato teologie 

osvobození získala podporu ze strany r ůzných krajn ě levicových 

politických skupin po celé Latinské Americe. Vyznáv alo jí k řídlo 

nicaraguyské římskokatolické církve, které podporovalo 

sandinistický režim a tím vyvolalo silné obavy ze s trany Svatého 

stolce. Kubánský diktátor Fidel Castro pochválil tu to formu 

křesťanství za její sociální nasazení pro revolu ční v ěc. Ocenil 

její práci slovy: „ Vid ěl jsem hodn ě skromnosti, pokory a 

disciplíny. Jist ě mají své sociální myšlenky, protože žiji mezi 

lidmi a vidí bídu, chudobu a nespravedlnost“. 21 

V dalších vyjád řeních považuje tuto teologii osvobození za tak 

ideologicky správnou, že nevidí problém v jejím p ůsobení na Kub ě 

v rámci komunistického systému. Ve výrocích tvrdí: „ Nám by se 
                                                           

20  PELECH, Marek. Sborník mezinárodního symposia o teologii osvobozen í . 
České Bud ějovice: Jiho česká univerzita v Českých Bud ějovicích. Teologická 
fakulta, 2007. s. 16. 
21  CASTRO, Fidel. Gianni Minà . Praha: Columbus, 2008. ISBN 978-80-7249-
176-6 (váz.).  s. 144. 
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líbilo, kdyby na Kub ě vzniklo silné politické hnutí, jako je 

teologie osvobození. Nem ůžu skrývat sympatie pro takové hnutí .“ 22 

Tuto aktivitu lze hodnotit jako propagandistickou s nahu Castrova 

režimu o vysvobození se z na řčení náboženského útlaku, ale nebo i 

jako vstup teologie osvobození na bojišt ě studené války.   

Z t ěchto událostí je odvíjena i kritika teologie osvobo zení, 

která p řichází z r ůzných míst. Kritikové často pohlíží na 

teologii osvobození jako na marxistické hnutí v k řesťanském hávu, 

například známý konzervativní komentátor Michael Novak.   Tento 

kritický bod užívají konzervativní katolíci a evang elikálové.  

Teologickými kritiky jsou ze strany katolík ů James V. Shall a 

Michael Novak a ze strany evangelikál ů Emilio Núnez. 23 Hlavním 

omylem teologie osvobození je podle kritik ů také odmítnutí 

kapitalismu a nahrazení tohoto systému utopickým k řesťanským 

socialismem. Revoluce nemá být socialistická, ale k apitalistická. 

Mnoho teolog ů osvobození oponuje, že pravým k řesťanským ideálem 

není ani komunistická nebo kapitalistická spole čnost, ale 

solidární spole čenství založené na ideálech prvotní církve. Toto 

ekleziální pojetí bylo základem pro návrat k pravým  k řesťanským 

hodnotám prvotní církve.  

Novak pojmenoval dle jeho názoru mylnou podstatu te ologie 

osvobození v n ěkolika bodech p ředstavenou v díle Filosofie 

svobody. Tyto body zd ůraz ňují podle autora špatné chápání 

ekonomické podstaty problém ů. 

1) Primárním zdrojem útlaku lidí je kapitalismus a zdrojem 

osvobození je socialismus. 

2)  Chudí mají dokonalejší pohled na náboženskou pr avdu. 

                                                           

22  Ibid s. 299 
23  McGRATH, Alister E. (ed.).  Blackwellova encyklopedie moderního 
křesťanského myšlení . Praha: Návrat dom ů, 2001. ISBN   80-7255-043-8 (váz.). 
s. 515. 
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3) Liberalismus musí být odmítnut biblicky orientov anými 

křesťany. 24  

 

   Auto ři teologie osvobození zejména Sobrino a Guttierez n aopak 

zdůraz ňují sociální a ekonomické rozdíly mezi zem ěmi vysp ělého a 

t řetího sv ěta. Zd ůraz ňují, že práv ě k teologii osvobození je 

přivedla rapidn ě rostoucí chudoba a nevzd ělanost oby čejných lidí. 

Kladou chudobu na první místo z nejpal čiv ějších problém ů 

sou časného sv ěta. Jon Sobrino doslova píše: „ Pro lidstvo jako 

celek není nejv ětším a nejtísniv ějším problémem – a čkoliv ne bez 

důležitosti evropské sjednocení ani pád socialismu, a ni oslava 

500. výro čí objevení Ameriky, která m ůže být tvá ří v tvá ř zde 

popsané chudob ě považována za ostudnou. Nejv ětším problémem je  

zbída čení zemí t řetího sv ěta. “ 25 Jon Sobrino považuje v eseji 

Strukturní h řích a strukturní milost  za zdroj chudoby rozvojového 

sv ěta koloniální státy kapitalistického sv ěta, které zotro čily 

původní obyvatelstvo a vnutily podman ěným zemím nespravedlivé 

hospodá řské podmínky. Teologie osvobození podle Sobrina jak o 

jediná daná problematika odhalila („ položila prst do rány  reality 

t řetího sv ěta“ 26). Mnozí teologové hledají řešení problém ů 

chudoby ve ztotožn ění chudých s církví: Vyjád řeno slovy Leonarda 

Boffa, kterými charakterizuje teologii osvobození t akto: „S vatba 

církve s chudými“. 27  

                                                           

24  Michal Cáb, Marek Pelech, Roman Mi čka, Mezinárodní symposium o teologii 
osvobození. České Bud ějovice: Jiho česká universita, Teologická fakulta, 2007. 
s. 79. 
25  SOBRINO, J. Strukturní h řích a strukturní milost, Praha: Teologické 
texty, 1994, ro č. 17, č. 2 [cit. 2011-03-20]. Dostupné z 
<http://www.teologicketexty.cz/casopis/.html >. ISSN 0862-6944. 
26  Ibid s. 56 
27  PELECH, Marek. Sborník mezinárodního symposia o teologii osvobozen í . 
České Bud ějovice: Jiho česká univerzita v Českých Bud ějovicích. Teologická 
fakulta, 2007. s. 10. 
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Osvobození by m ělo být uskute čněno podle Boffa a Cona slavnými 

slovy starozákonního proroka: „ Duch Panovníka je nade mnou. 

Hospodin mne pomazal k tomu, abych nesl radostnou z věst pokorným, 

poslal m ě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatc ům 

svobodu a v ězňům propušt ění“  (Iz 61.1). Jedná se o nejslavn ější 

manifestaci osvobození ve Starém zákon ě.  Ukazuje na budoucí d ěj, 

který nastane po p říchodu mesiáše. Mesiáš zde získává 

charakteristiku osvoboditele a zaopat řovatele nemocných. Mnohé 

církve v zemích t řetího sv ěta hledají práv ě v tomto verši 

duchovní posilu p ři r ůzných ob čanských válkách a vojenských 

převratech. Eschatologická vidina osvobození je pro n ě velkou 

výzvou. Další manifestací mesiášského úd ělu je v knize Izajáš 

povolání služebníka slovy: „ Toto praví Hospodin, který stvo řil 

nebesa a roztáhl je, zemi p řeklenul i s tím, co na ní vchází, jež 

dává dech lidem a ducha t ěm kdo po ní chodí. Já Hospodin jsem t ě 

povolal ve spravedlnosti a uchopil t ě za ruku, budu t ě opatrovat, 

dám t ě za smlouvu lidu a za sv ětlo pronárod ům, abys otvíral slepé 

oči, abys vyvád ěl v ězně ze žalá řů, z v ěznic ty kdo sedí 

v temnotách ( Iz 42, 5–7). Verš dává do p římé souvislosti 

s konáním Boha osvoboditele z Izraelit ů z Egyptského otroctví 

Gustavo Gutierrez a vidí v n ěm teologický p ředpoklad boží 

spravedlnosti. 28 

 

 

 

 

                                                           

28  GUTIERREZ, GUSTAVO. Teology of Liberation . Londýn: SCM Press, 1974. s. 
156. 
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2. Politické pozadí teologie osvobození v d ůležitých 

latinskoamerických státech. 

 

    Tento p řehled mapuje politickou situaci v nejvlivn ějších 

státech jihoamerického kontinentu, které ur čovaly sv ětové d ění 

druhé poloviny dvacátého století. 

 

 

2.1 Argentina  

 Historie Argentiny druhé poloviny dvacátého stolet í byla 

poznamenána řadami politických zvrat ů, které provázely vojenské 

diktatury a hospodá řská nestabilita. Do ur čité míry lze považovat 

dějiny za politický profil zem ě. Politické prost ředí vytvo řilo 

v Argentin ě nový ideologický sm ěr, který se snažil o vytvo ření 

takzvané t řetí cesty mezi kapitalismem a komunismem a napln ěním 

sociálních pot řeb pracujícího lidu. Název tohoto politického 

směru je spojen s osobou zakladatele Juana Perona.  

 Za druhé sv ětové války vládnoucí vojenská junta, která se 

dostala v červnu roku 1943 k moci, sympatizovala s mocnostmi O sy 

a udržovala diplomatické styky s N ěmeckem a Japonskem. Vláda 

generál ů Ramireze a Farrela rychle posilovala armádu a douf ala ve 

vít ězství N ěmecka a Japonska nad Spojenci. 29 Toto se 

neuskute čnilo. Americká vláda odmítla Farrel ův režim uznat a 

uvalila na Argentinu embargo. Reakcí na toto embarg o se junta 

rozhodla budovat hospodá řsky samostatnou politiku po vzoru 

Španělska -  generála Franka, v této dob ě jedna z mála zemí sv ěta 

                                                           

29  Generálové m ěli p ředstavu ohledn ě budoucího uspo řádání sv ěta, že oba 
dva vojenské bloky budou zni čeny a Argentina se stane sv ětovou hospodá řkou 
mocností. 
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deklarující se jako spojenec Argentiny. 30   Ve Farrelov ě vlád ě 

působí  jako ministr práce mladý d ůstojník Juan Domingo Peron. 31 

Pozornost si získává novými dekrety ohledn ě zvýšení plat ů, 

prodloužení placené dovolené. Zavádí nový systém pe nzijního 

zabezpe čení a staví nové sociální byty. Peron podporuje 

organizování d ělník ů silných odborových svaz ů, aby nad nimi mohl 

získat silnou kontrolu. Využil pro to nejv ětší argentinskou 

odborovou centrálu – Všeobecnou konfederaci práce. Na druhou 

stranu se snažil o svých zám ěrech p řesv ědčit i kapitalisty  

myšlenkou t řídní harmonie, která bude vytvá řet spravedlivé 

rozd ělení bohatství. Peron p ředstavil svoje myšlenky o politickém 

uspo řádání t ěmito slovy: „ Páni kapitalisté, nelekejte se mého 

syndikalismu, kapitalismus nebyl nikdy p ředtím tak bezpe čný. To 

co chci je, aby stát organizoval d ělníky, aby je řídil a ukazoval 

jim sm ěr takovým zp ůsobem, aby se neutralizovaly nebezpe čné 

revolucioná řské proudy.“ 32 Roku 1946 byl Peron zvolen prezidentem 

Argentiny jak  podporou d ělník ů, ale i n ěkterých p říslušník ů 

vyšších vrstev a církve, která pro n ěho agitovala v kostelech p ři 

bohoslužbách.  

 V říjnu roku 1945 byli d ělníci a odborá ři podporující Perona 

sdruženi v novém politickém útvaru – Nové stran ě práce. Nastalo 

období nového politického režimu, který stále není ješt ě p řesn ě 

definován. Dodnes v Argentin ě nachází politické odp ůrce i 

zastánce. Nicmén ě pokrok v sociálních podmínkách byl závratný: 

Ochrana proti propoušt ění z práce, p řesné definování délky 

pracovní doby, p řísná kontrola d ětské práce, odškodn ění pro 

                                                           

30  CHALUPA, Ji ří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. Praha: 
Nakladatelství Lidových novin, 1999. ISBN 80-7106-3 23-1 s. 193. 
31  Peron čerpal své politické v ědomosti z návšt ěvy Itálie, které se 
odehrála koncem 30 let. M ěl zde možnost také poznat Mussoliniho politiku 
korporativního státu. Peron se po Mussoliniho vzoru  snažil podle možností 
vyjednávat s buržoazií.  
32  Ibid: s. 200. 
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pracovníky, kte ří utrp ěli úraz. Práva d ělník ů byla zakotvena 

v ústav ě, která uvád ěla mezi právy člov ěka i právo na práci. 

Ekonomika byla ur čována v p ětiletých plánech. Hrubý domácí 

produkt vzrostl za první t ři roky Peronovy nadvlády o 29 % a 

režim si mohl uvolnit ruce. Obdobnou úlohu jako lid ové milice 

měli descamisados neboli bezkošilá či. Šlo o fanatické stoupence 

Peronovy politiky, kte ří se nezdráhali ani fyzického násilí. 

Dovedli vypalovat obchody politických protivník ů. 33 Fenoménem 

Peronova režimu je kult manželky prezidenta - Evity , rozené jako 

Evy Duarte. P ůvodním povoláním rozhlasová here čka. Stala se 

fanatickou peronistkou a v ůdkyní milion ů d ělník ů. Založila Nadaci 

Evy Peronové, št ědře dotovanou státem. Nadace se starala o 

charitativní pé či o chudé. Zakládala nemocnice, sirot čince a jiná 

sociální za řízení. Významným úsp ěchem byla Listina bylo zavedení 

volebního práva pro ženy roku 1947. Evita získala o d svých 

stoupenc ů p řízviska jako prapore čnice ponižovaných nebo paní 

naděje. 34 Tyto p řízviska dokládají náboženskou úctu. Peron se zas 

pyšnil titulem prvního d ělníka republiky.  

 Peron byl odvolán roku 1955 členy armády a v Argentin ě 

nastaly boje mezi peronisty a armádou. P řevrat byl p řivítán ze 

strany intelektuál ů a student ů. Armáda omezovala pak moc všech 

dalších argentinských vlád až do osmdesátých let. 

 

2.2 Peru 

 Polovina dvacátého století za čala pro Peru vojenskou 

diktaturou generála Manuela Odrii ( od r.1948 do r.  1956). Vládl 

v antikomunististickém duchu. Snažil se o získání p odpory 

městských a d ělnických vrstev r ůznými sociálními reformami. 

                                                           

33  Ibid: s. 213. 
34  Ibid: s. 215. 
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Založil nap říklad ministerstvo práce a indiánských záležitosti,  

ale byl odstran ěn ve prosp ěch Manuela Prady (od r.1956 do 

r.1962), který byl už prezidentem v období Druhé sv ětové války. 

Razil politiku soužití ( la convivincie) . 35 Znamenala obnovení 

odbor ů a politických stran. Církev vystupuje s požadavky reforem 

a podílí se na hnutí d ělník ů a rolník ů. V období po roce 1959 

zasahuje Latinskou Ameriku kubánská revoluce, která  vyvolává 

v Peru požadavky po sociáln ě spravedlivé pozemkové reform ě. Na 

haciendách se za čínají objevovat stávky řízené D ělnickou federací 

Cuska. Vláda za číná sahat k policejním represím. Roku 1963 junta 

odevzdává po dohod ě moc nov ě zvolené vlád ě prezidenta Fernanda 

Belaunde Terryho. Vláda získala podporu širokého po litického 

spektra od pravicových stran Lidové akce a K řesťanské demokracie 

až po komunisty. Za vzor si vzal incký model státu 36. 37 Nicmén ě 

reformy byly narušeny levicovými gerilami ELN a MIR . Guerily  

operovaly v nejchudších oblastech Peru, ovládaných latifundisty. 

Došlo k omezení ekonomického r ůstu zp ůsobeného dovozem rybích 

výrobk ů, které likvidovaly rybá ře. Dne 3. října 1968 došlo 

k novému vojenskému p řevratu pod vedením Juana Velasca Alvarada, 

který byl nejprve jmenovaný juntou a pozd ěji zvolený prezidentem. 

Vzhlížel ke kultu Indiánského v ůdce Tupaca Amaru 38, proto povýšil 

na rove ň špan ělštiny ke čuanštinu, p ůvodní jazyk Ink ů. Založil 

                                                           

35  ROEDL, B. Dějiny Peru a Bolívie. Praha:Nakladatelství Lidových novin, 
2007. ISBN 978-80-7106-839-6 (váz.). s. 217. 
36  P ředstavy inckého modelu státu jsou odvozeny od sociá lního chování 
vlada řů inckého říše. Centrální sýpky zajiš ťovaly dostatek potravin pro 
indiánské poddané. Do sýpek musel p řispívat každý rolník, aby bylo dostatek 
potravin pro p řípad hladomoru. 
37  Incký stát je dodnes mezi bolivijskými a peruánsk ými indiány považován 
za zlatou éru sociálního blahobytu a všeobecného do bra.  
38  Tupaca Amaru  (1742-1781) v ůdce významného indiánského povstání v 
oblasti koloniálního Peru v roce 1780. Povstání byl o částe čně úsp ěšné. 
Povstalci obsadili Cuzco a La Paz. Nakonec byli por aženi špan ělskou armádou a 
Amaru byl popraven. 
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nový reformní plán Inka, který se snažil o hledání nové t řetí 

cesty mezi kapitalismem a socialismem. Ohlásil novo u pozemkovou 

reformu, která vyvlast ňovala pozemky nad 150 hektar ů. Reformy 

také postoupily i do pr ůmyslového sektoru, kde se vláda snažila 

zajistit d ělník ům podíl na zisku. 39 Zkrachovaly po nástupu 

sv ětové hospodá řské krize roku 1975. Plán Tupaca Amaru Velasco 

zrušil. Junta odvolala Alvarada a na místo n ěho dosadila generála 

Francisca Moralese. Sociální krach, který následova l hospodá řskou 

krizi, zp ůsobil, že více než polovina obyvatel Peru žila pod 

hranicí chudoby. V nár ůstu sociálních nejistot vznikají sociální 

nepokoje a násilí, které vyvrcholilo obdobím  války  guerril. 

Guerrilové hnutí reprezentuje p ředevším Sendera Lumnosa, neboli 

Světlá stezka, vycházející z myšlenek čínského diktátora Mao Cen-

tunga. 40 Ke sv ětlé stezce se p řidává Moviemonto Revolucionario 

Tupac Amaru – Revolu ční hnutí Tupaca Amaru, hlásící se pro zm ěnu 

k myšlenkám kubánského revolucioná ře Ernesta Che – Guevary de la 

Serny. Na rozdíl od Sv ětlé stezky nezavrhovalo parlamentní volby, 

bylo ochotno vést dialog s nep řítelem. 

Volby z roku 1985 probíhaly na pokraji ob čanské války. Lima žila 

pod trvalým zákazem no čního vycházení. Z voleb nakonec vyšla 

vít ězně st ředo-levicová strana APRA. Nový prezident Alan Garci a 

zavedl hospodá řskou politiku inspirovanou myšlenkami britského 

ekonoma Johna Keynese. Poda řilo se částe čně splatit velkou část 

zahrani čního dluhu. Inflace se snížila ze 163 % na 86 % v j ediném 

roce. 41 Reálné p říjmy vzrostly o 8.7%. Prezidentská strana 

vyhrála volby i v oblastech ovládaných levicí. Nicm éně zázra čna 

prosperita skon čila pro omezení investic od pr ůmyslového sektoru. 

                                                           

39  Ibid, s. 240. 
40  Ibid, s. 260. 
41  Ibid, s. 250. 
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Vláda se z tohoto d ůvodu uchýlila k zestátn ění bankovního 

sektoru.  

V nových volbách zvít ězil kandidát nové strany Zm ěna 90, 

japanoperuánec Alberto Fujimori. Fujimori vystoupil  s novým 

neoliberálním programem, čímž získal podporu USA a Mezinárodního 

měnového fondu. Armáda získala úsp ěchy a zajala v ůdce Sv ětlé 

stezky Abimaela Guzmana. 42 Komando MRTA zajalo 9. 6. 1996 na 

stodvacetšest dní ambasádu Japonska v Lim ě. Ambasáda byla dobyta 

díky rozhodnosti Fujimoriho. V druhé polovin ě 90. let za čala moc 

Fujomoriho upadat, a to díky úplatk ům a drogovým aférám jeho 

spolupracovník ů. Rozhodující nahrávka o korup čním chování jeho 

spolupracovníka Vladimíra Motensiho definitivn ě zlomila 

Fujimorimu vaz. Fujimori prohrál roku 2000 volby s Alejandrem 

Toledem a odešel do exilu v Japonsku. 

 

 

2.3 Chile 

 

Chile je považováno za jeden z nejvysp ělejších stát ů v Jižní 

Americe. Nicmén ě ani tomuto státu se nevyhnula vojenská 

diktatura, která zde rozd ělila celou spole čnost. 

Šedesátá léta byla v Chile spojována s novými inves ticemi ze 

zahrani čí a sociálními reformami jako bylo ud ělení volebního 

práva ženám. Prezident Eduardo Frei vyhlásil nový p olitický 

program heslem revoluce na svobod ě a navázal spolupráci se 

sov ětským blokem. P řijal nová energetická opat ření a zvýšil platy 

ve ve řejném sektoru o t řicet osm procent. Vyhlásil boj 

alfabetizaci a  p řišel s rozsáhlým sociálním programem pro 

obyvatele chudinských čtvrtí na okrajích velkých m ěst, investoval 

                                                           

42  Ibid s. 300. 
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do zdravotnictví, sociálního bydlení, hygieny. Volb y v roce 1965 

vyhrála DC (K řesťanská demokracie) nad konkurenty s drtivou 

převahou a Frei si dokázal získat stoupence ze všech politických 

stran. 43 

Schválil zákon o odborových pracovnících v zem ědělství a velmi 

důležitý zákon o znárodn ění m ěděných dol ů, které tvo řily páte ř 

chilského hospodá řství. Reformy Freie ohrožovala inflace, která 

byla velmi vysoká. Jako levicová opozice se vytvá ří Hnutí 

Revoluce neboli MIR. Hnutí založili komunisté a býv alí 

socialisté. Hlavním inspira čním zdrojem pro jejich činnost 

sloužil kubánský revolucioná ř Che - Geuvara. Nicmén ě část 

inspira čního zdroje pocházela i z maoistické Číny. Hlavním 

projevem jejich činnosti navenek bylo p řepadávání bank. 

Začátkem sedmdesátých let v prezidentských volbách vyh rává 

kandidát Lidové jednoty Salvador Allende. Lidovou j ednotu tvo řili  

zástupci komunist ů, socialist ů a levicových k řesťanských 

demokrat ů. P ůvodn ě měl za Lidovou jednotu kandidovat Allendeho 

blízký p řítel Pablo Neruda, ale odmítl. Allendeho vít ězství 

způsobilo zna čné nadšení mezi levicov ě orientovanými intelektuály 

a d ělníky. 44 Nicmén ě mezi oby čejnými rolníky, podnikateli, 

velkostatká ři a obchodníky vyvolalo zd ěšení. Mnozí podnikatelé 

začali opoušt ět Chile ve strachu ze znárodn ění. Allende neustále 

zdůraz ňoval, že veškeré reformy prob ěhnou v duchu ústavy. 

Politický program pojmenoval jako chilskou cestu k socialismu. 

Neměla mít nic spole čného s krvavými excesy Castrovy revoluce. 

Cesta k socialismu za čala zvýšením plat ů o 100% všem pracovník ům 

s nejnižšími p říjmy. Došlo ke zvýšení kupní síly obyvatel, ale 

pr ůmyslový sektor nebyl p řipraven na velký konzum, takže došlo 

k inflaci.  

                                                           

43  Ibid s. 400. 
44  Ibid s. 320. 
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Nebezpe čná byla snaha vnutit p ředstavu socialistické revoluce 

násilím. Komunisté a p říslušníci levého k řídla socialistické 

strany vytvá řeli ozbrojené milice a tajná výcviková centra. Na 

venkov ě docházelo k pravidelnému zabírání p ůdy. Roku 1971 bylo 

zabráno více než dva miliony hektar ů. Znárodn ění pokro čilo u 

zahrani čních spole čností. 

Allendeho režim m ěl p říznivce mezi levicovými režimy po celém 

sv ět ě. Roku 1971 navštívil Chile samotný Fidel Castro. A llendemu 

pomohla tato návšt ěva p ři zvýšení popularity. Část d ělník ů se 

začala bou řit proti znárod ňování a nedostatku potravin. 

Spole čnost se za čínala viditeln ě polarizovat a mezilidmi rostl 

strach z budoucnosti.  

Allende ud ělal roku 1972 osudovou chybu jmenováním Augusta 

Pinocheta velitelem armády. Pinochet v p ředchozích dobách 

sympatizoval s extrémními režimy, jako byl Franc ův ve Špan ělsku. 

Dne 11. října 1973 došlo k vojenskému p řevratu, kdy se armád ě 

poda řilo obsadit prezidentský palác. Pinochet za čal tažení proti 

všem stoupenc ům bývalého prezidenta Allendeho s velkým násilím. 

Allende zem řel p ři obran ě prezidentského paláce a stal se prvním 

prezidentem Chile, který byl zabit z politických d ůvod ů po sto 

padesáti letech. 45 

 Nejv ětší kontroverzí Pinochetova režimu bylo zatýkání a 

mučení skute čných i domn ělých politických odp ůrc ů, které zatýkala 

tajná služba režimu DINA. 46  Nicmén ě došlo k pravicovým reformám 

v neoliberálním st řihu. Získaly podporu od v ěhlasných liberálních 

ekonomů Miltona Friedmana a Frederica Hayeka z Chicagské 

univerzity. 47  

                                                           

45  Ibid s. 321. 
46  Ibid s. 445. 
47  Angažmá USA v Pinochetov ě režimu je kontroverzním tématem dodnes. 
Podezřelou osobou v tomto p řípad ě je n ěkdejší prezident Richard Nixon a jeho 
ministr zahrani čí Henry Kissinger. 
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2.4 Brazílie 

 

Politický vývoj a utvá ření moderního politického v ědomí nejv ětší 

a nejlidnat ější latinskoamerické zemi Brazílii je spojen s vlád ou  

Getulia Vargase 48
, který nastoupil do prezidentského ú řadu 

uprost řed hospodá řské krize t řicátých let, se snahou uplatnit 

metody korporativního státu. Vargas zrušil platnost  ústavy z roku 

1890 a krátce po svém nástupu k moci roku 1930 zaká zal práci do 

té doby velmi aktivních odbor ů a roku 1931 zavedl  povinnou 

katolickou  výchovu na základních školách. Roku 193 4 prosadila 

Vargasova vláda za pomoci sp řátelených poslanc ů novou ústavu, 

která p řiznávala volební práva všem ob čanům nad 18 let (poprvé i 

ženám). Období prvních let Vargasovy vlády bylo spo jeno se 

stávkovým hnutím a silnými politickými boji, které ukon čil 

politický p řevrat vedený Vargasem s podporou podnikatel ů a 

vojenských špi ček. 49 Rozpustil senát a vyhlásil po inspirativním 

vzoru Mussoliniho a Salazara program Nového státu ( 10. 11. 1937). 

Ústava omezovala zákonodárné pravomoci kongresu a p osilovala 

výkonnou moc prezidenta. Vargas ův režim uplat ňoval úsp ěšný státní 

kapitalismus podle řady p říklad ů z evropských zemí,  kde vládly  

nedemokratické režimy. Vargas ův režim se dostal do problém ů s 

německými osadníky sdruženými v organizaci Brazilská 

integralistická akce. Brzy vytušil nebezpe čí, které by z této 

síly vyplívalo a zakro čil. N ěmecký velvyslanec musel být 

vyhošt ěn. Vargas požádal o pomoc Spojené státy a brzy za řadil 

                                                                                                                                                                                            

 
48  Getulio Vargas (1882-1954) – brazilský politik a diktátor. Vládl v 
letech 1930 až 1945., kdy se dostal k moci p řevratem. Pozd ěji byl zvolen roku 
1951. Vládl do své sebevraždy 1954.  
49  KLÍMA, J. Dějiny Brazílie. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 1998. 
ISBN 80-7106-261-8 (váz.). s. 277. 
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svojí zemí po bok spojeneckého bloku. 50 Brazílie pat řila mezi 

jihoamerickými státy k nejv ěrn ějším podporovatel ům spojeneckých 

mocností. N ěmecké integralistické hnutí bylo rychle zakázáno a 

sen Hitlerova N ěmecka o satelitním státu v Latinské Americe 

skon čil.  

   B ěhem 2. sv ětové války byli brazilští vojáci nasazeni p ři 

bojích v jižní Itálii v bitv ě u Monte Cassina.  

Druhá sv ětová válka znamenala pro Brazílii obrovský technick ý 

rozvoj. Stala se dílnou pro vál čící spojenecké mocnosti. Vzrostl 

počet pr ůmyslových podnik ů a zvýšila se také zem ědělská produkce. 

Na konci druhé sv ětové války vyhlásil Vargas prezidentské volby, 

v niž byl vládním lídrem ministr obrany z Vargasova  kabinetu 

Eurico Dutra. Svého kandidáta mohla vyslat i opozic e a ta 

povolala generála Eduarda Gomese. Dutra na svoji po dporu založil 

Brazilskou d ělnickou stranu, která sdružovala st řední a drobné 

podnikatele a n ěkteré d ělnické organizace 51 Konec války p řinesl 

hospodá řskou regresi, která se odrazila ve volebních výsled cích 

levicových stran, a to zejména v guvernérských volb ách. Na 

počátku studené války se Dutrova vláda p řidala na stranu 

Spojených stát ů amerických. Lze konstatovat, že jedním z d ůsledk ů 

tohoto p říklonu byl zákaz komunistické strany.  Roku 1950 by ly 

vyhlášeny nové prezidentské volby, v níž vyhrál za silné lidové 

podpory op ět Vargas, který vystoupil s kritikou koloniálních 

přístup ů ze strany USA a nabídkou ústupk ů v ůči d ělnictvu 52.   

Spojil se s D ělnickou stranou a znárodnil klí čové podniky 

zabývající se t ěžbou ropy a výrobou elektrické energie. Z řídil 

státní elektrárenský monopol Electrobras. Vargas se  také pokusil 

                                                           

50  Ibid s. 240. 
51  POLIŠENSKÝ, J. a kol. Dějiny Latinské Ameriky. Praha: Svoboda, 1979. s. 
288.   
52  Ibid s. 30. 
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o jakousi nezávislou zahrani ční politiku v podob ě prodeje železné 

rudy Polsku a Československu v letech 1953 – 1954, která vyvolala 

velké znepokojení zejména v USA. Pro zlepšení sociá lního obrazu 

své vlády jmenoval ministrem práce Joana Goularta, který ve vlád ě 

inicioval řadu sociálních reforem zejména pro chudé vrstvy. 53 

Vargasova politika reforem ze shora vyvolala odpor u silných 

armádních kruh ů, které vid ěly ve Vargasov ě politice nebezpe čí ve 

ztrát ě privilegií. Roku 1954 vyvolaly p řevrat, jenž prob ěhl 

úsp ěšně. Nicmén ě vojenská junta nebyla jednotná a b ěhem jednoho 

roku vedli Brazílii t ři generálové. Proti junt ě se zvedl obrovský 

odpor a musely být vyhlášeny nové prezidentské volb y, v niž 

zvít ězil p ředák Sociáln ě demokratické strany Juselino Kubitchek. 

Hlavním bodem programu bylo vybudování nového hlavn ího m ěsta 

uprost řed zelené vrchoviny. Kubitchek dále pokra čoval v 

nacionalizaci národního bohatství a jeho ochranu. P olitický 

program jeho vlády shrnovalo budovatelské heslo „ 50 let za 5 

let“. 

V rámci církevní politiky brazilský biskup Helder C amara zahájil 

program budování církve vyznávající k řesťanský socialismus. Za 

účelem prosazování reforem založil Národní konferenci  brazilských 

biskup ů zasazující se  o prosazování řady sociálních reforem. 

Díky Helderu Camarovi p řistoupili brazilští katolíci  ke 

sv ětovému tlaku renomovaných církví za uznání hodnoty prostého 

člov ěka, „ soli zem ě“ , odsunuté industriální revolucí a pen ěžními 

vztahy civilizace do role p řít ěže usp ěchané a vše rozvracející 

civilizace. Helder Camara významn ě p ředběhl Druhý vatikánský 

koncil v aplikaci sociálních hodnot ve spole čnosti a vytvo řil v 

církvi silné podhoubí teologie osvobození. 54  

                                                           

53  Ibid s. 31. 
54  KLÍMA, J. Dějiny Brazílie. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 1998. 
ISBN 80-7106-261-8 (váz.). s. 291. 
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Kubitchek se projevil jako velký investor do staveb  p řehrad a 

silnic. Nastartoval automobilový pr ůmysl a podporoval rozvoj 

ohromného vnitrozemí v Amazonské oblasti. Po Kubitc hekov ě odchodu 

roku 1961 se zem ě propadla do dluh ů. Narostly také spory s USA 

ohledn ě p řístupu ke kubánské otázce. Brazílie odmítala p řerušit s 

Kubou kontakt. 55 

  Po Kubitchekovi nastoupil nový sociální prezident  Janio 

Quadros, který cht ěl deklarovat nezávislost vyznamenáním 

kubánského revolucioná ře Che Guevary. Tímto činem si popudil 

armádu a byl nucen rezignovat. Poté dne 7. zá ří 1961 nastoupil 

jeho viceprezident Janio Goulart. Vláda Goularta by la poznamenána 

obrovským t říletým znárod ňovacím plánem a obavami z vojenského 

puče. Znárod ňovací plán obsahoval omezení vlivu zahrani čního 

kapitálu, postupné zestátn ění energetických zdroj ů a p řírodního 

bohatství.  Plán doprovázely strukturální reformy d otýkající se 

sociální, bankovní a správní oblasti. Nespokojenost  armády s 

reformami a zahrani čními kroky, zejména navázáním diplomatických 

styk ů se Sov ětským svazem vyvrcholila dne 31. b řezna 1964 

vojenským p řevratem vedeným maršálem Hubertem  Castellem Brance m. 

Armáda ustanovila vlastní Národní kongres, ze které ho byli 

vylou čení levicoví poslanci. Junta se snažila udržet prav icový 

ráz. Roku 1967 schválila novou ústavu, která dávala  armád ě  moc,  

jakéhokoliv poslance zbavit imunity a  navrhovat zá kony. Novým 

armádním prezidentem byl zvolen generál Artur da Co sta e Silva. O 

rok pozd ěji mu armádní zákony sv ěřily do rukou diktátorské 

pravomoci. Junta se snažila na národ ud ělat pozitivní dojem 

modernizací venkova, osídlováním amazonské džungle a stavbou 

Panabrazilské dálnicé. Vojenská junty konstruovala projekty v 

budovatelském st řihu, který zp ůsobil řadu ekologických problém ů 

                                                           

55  Ibid s. 300. 
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trvajících dodnes, zejména úbytek deštných prales ů v povodí 

Amazonky. 56  

Aktivity radikálních partyzánských skupin, které vy volala 

sociální nerovnováha brazilské spole čnosti a odpor chudších 

vrstev k vojenské vlád ě p řisp ěla k polarizaci spole čnosti. Armáda 

zost řila bezpe čnostní zákony. Byl nap říklad obnoven trest smrti 

za násilí a podvratnou činnost. Nový prezident generál Medici 

vyhlásil autoritativní ústavu roku 1969. 57 Postavení vojenské 

junty siln ě zasáhla ropná krize na po čátku sedmdesátých let, 

která ukon čila období hospodá řské expanze a nastoupil problém 

sílící chudoby v rostoucích chudinských čtvrtích favelas na 

okrají velkých m ěst.   

Vojenská vláda ohrožovaná sílícími problémy vyhlašu je koncem 

sedmdesátých let amnestii pro politické v ězně a povoluje dosud 

zakázané levicové strany. Ve řejný život se demokratizuje novými 

volbami guvernér ů brazilských stát ů. Po velkých manifestacích 

junta roku 1984 odstupuje. 

 

                                                           

56  Ibid s. 399. 
57  Ibid s. 319. 
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3. Ekleziologie teologie osvobození   

 

  Jedním z bod ů p ředložených na II. vatikánském koncilu roku 1962 

byl pokus o v ětší otev ření církve v ěřícím ve zlepšení komunikace 

se spole čností a opušt ění triumfalismu, který římskokatolickou 

církev charakterizoval v p řecházejících staletích. Výsledkem byl 

pastorální plán, ur čujicí limity ekleziálního p řístupu a 

koordinaci informací v odlišných  kulturních oblast ech. Tento 

plán získal obrovskou podporu v zemích Latinské Ame riky, zejména 

v Brazílii, kde byla Římskokatolická církev velmi sžitá s nižšími 

vrstvami spole čnosti, která t ěžce nesla sociální zvraty,  

provázela je pom ěrn ě divoká industrializace zem ě. Církev se pod 

vlivem arcibiskupa Heldera Camary 58 zam ěřila na vzd ělávání 

chudých obyvatel žijících v nuzných čtvrtích favelas (chudinské 

části  měst v Brazílii, obdoba slum ů v zemích t řetího sv ěta) . 

Camara založil roku 1952 Národní konferenci brazils kých biskup ů. 

Demokratizoval církevní hierarchii brazilské římskokatolické 

církve a bojoval za provedení pot řebných sociálních reforem. 

Camara pomohl za řadit brazilskou církev do období sociálních 

proměn p ředcházející Druhému Vatikánskému koncilu. Svým zp ůsobem 

předběhl dobu o jedno desetiletí. 59  

 

Druhý vatikánský koncil schválil  Pastorální plán p apežské 

encykliky Lumen Gentium. Církev není jenom instituc í, ale 

předavším živým organismem a shromážd ěním poutník ů do království 

                                                           

58  Helder Passoa Camara (1909-1999) arcibiskup Recif e a Olindy. Po celé 
Brazilii známí svými sociálními projekty mezi chudý mi. Velký podporovatel 
Druhého vatikánského koncilu a jeho sociálního duch a. 
59  KLÍMA, J. Dějiny Brazílie. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 1998. 
ISBN 80-7106-261-8 (váz.). s. 291. 
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božího. Do pop ředí se dostává nové pojetí církve jako shromážd ění 

božího lidu, v n ěmž je kn ěžská hierarchie omezována a sv ěcení 

kněží ztrácejí na d ůležitosti. Dogmata ustupují a nahrazuje je 

působení v ěřících. Jde o pokus řešit relativn ě malý po čet 

vysv ěcených kn ěží v zemích t řetího sv ěta a velkou vzdálenost mezi 

farnostmi odd ělenými špatnými cestami a složitou bezpe čnostní 

situací. Základní komunity se proto staly vítaným řešením 

církevního života nejen v Brazílii. Objevuje se sna ha o využití 

základních komunit jako nového prvku v evangelizaci  zemí  t řetího 

sv ěta a spojení duchovních a materiálních pot řeb v ěřících.Podle 

úst řední myšlenky teologie osvobození hlásající uspokoj ování 

duchovních a sociální pot řeb v ěřících zárove ň. Encyklika Lumen 

Gentium chápe církev ne jako organizaci s p řesn ě vymezenou 

hierarchií, ale spíše jako shromážd ění k řesťanů, jehož hlavou je 

Ježíš Kristus. Církev funguje ne na základ ě direktivn ě-

hierarchického vedení, ale na principu vzájemné sol idarity 

věřících. Tento postoj deklarují slova: Církev je ov činec, jehož 

jedinými dve řmi je Kristus. Je též stádo, o n ěmž Bůh p ředpov ěděl, 

že bude sám jeho pastý řem (LG 1-6).  Další části této encykliky 

přímo vyzývají k zapojení laik ů do duchovní činnosti a schvalují 

jejich p ůsobení v rámci církve: Kristus pán velekn ěz vybraný 

z lidí, z nového lidu ud ělal královský národ a kn ěze Boha svého 

otce. Vždy ť pok řt ěni svým znovuzrozením a pomazáním od Ducha 

svatého posv ěceni na duchovní chrám a na svaté kn ěžstvo, aby 

každým skutkem hlásaly mocné činy toho, který je ze tmy povolal 

ke svému podivuhodnému sv ětlu (LG - 7). Encyklika dále mluví o 

biskupech jako pastý řích a ur čuje jim poslání, které dal Ježíš 

dvanácti apoštol ům. V roce 1968 prob ěhlo významné zasedání II. 

Biskupské konference pro Latinskou Ameriku (CELAM) v kolumbijském 

měst ě Medellin. Tato konference je považována podle teol oga Boffa 

za s ňatek církve s chudými. 
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Celá řada teolog ů osvobození považují tuto encykliku za klí čový 

dokument pro jejich teologické konstrukce a úhelný kámen pro 

vedení církve v budoucnu.  

 

Ekleziologii teologie osvobození založil p ředevším františkánský 

kněz brazilského p ůvodu Leonardo Boff.  Naléhá na prom ěnu církve 

skrze chudé ze zdola p ředevším v díle Eklesiogeneze (1977). 60 

Vychází ze zkušeností se zakládáním malých k řesťanských komunit a 

pokouší se je rozvíjet v novozákonním duchu, jako n ávrat 

k pravému k řesťanskému zp ůsobu církevního jednání. Tím p řekra čuje 

hranice katolické ekleziologie a podle n ěkterých autor ů p řijímá 

protestantské prvky a částe čně zpochyb ňuje katolické u čení. 61 

Východiskem a základní myšlenkou ekleziologie teolo gie osvobození 

jsou takzvané opce pro chudé jako základní komunity  neboli 

samosprávné jednotky v ěřících. Boff cht ěl založit církev chudých, 

upřednost ňuje chudé jako potencionáln ě dobré k řesťany. Pojem 

církev chudých se stal hlavním znakem teologie osvo bození.  

Eklesiologie Leonarda Boffa vychází ze spojení sote riologie a 

christologie nastín ěné v jeho nejznám ějším díle Jesus Christos 

libertador. 62 Teologické pojetí vychází takto: Člov ěk je vždy na 

prvním míst ě a to i p řed církví. Církev musí člov ěka humanizovat 

a vychovávat. Lidský prvek zde p řevažuje nad ekleziologickým. 

Zdůraz ňuje praktický aspekt Kristova poselství, který má z namenat 

práci podle novozákonní zv ěsti. Dogmata jsou chápána podle 

zkušenosti v rámci vývoje a musí odpovídat pot řebám konkrétních 

                                                           

60  Podle: Rosino Gibellini. Teologie dvacátého stole tí. Prešov: 

Vydavatelství Michala Vaška 1999. s. 281. 

61  Existují snahy z oblasti protestantismu doložit, že teologie osvobození 
obsahuje n ěkteré prvky protestantismu evropské reformace. 

62
                Podle: Rosino Gibellini, cit. dílo, s. 284.  
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lidí. Dogmata musí být proto stále znova reinterpre tována podle 

sv ětla Evangelia, ale i znamení doby. 63 Církevní práce musí 

obsahovat silný sociální aspekt, který zd ůraz ňuje osvoboditelský 

charakter Kristova poselství. Kristovo poselství mu sí dosáhnout i 

do sekulární oblasti, protože ta také zahrnuje obla st Kristova 

působení. Boží království, hlavní poselství evangelií  je 

předjímáno v konkrétní historické události. Spásná ud álost Ježíše 

Krista p řichází skrze plné realizace všech pot řeb člov ěka. 

Ježíšova praxe uvedla do pohybu procesy osvobození.  Teologie 

osvobození musí tyto procesy naplnit a tím uskute čnit sociální a 

duchovní realizaci chudých a opomíjených v d ějinách.  Totální 

změna sv ěta hlásaná v Ježíšov ě Kázání na ho ře znamená revoluci 

Kristovu, tedy globální a strukturální prom ěnu řádu sv ěta. Má 

počátek v srdcích lidí a jejich p ůsobením se ší ří do celého 

sv ěta. Tato zkušenost se získává každodenním životem m ezi lidmi 

pot řebnými. 64 

 Základní komunity se vyzna čují multifunk ční p ůsobností 

zahrnující mnoho oblastí a činností života v ěřících.  D ělí se na 

sektor pro náboženský život v ěřících, který pe čuje o duchovní 

stránku života chudých dané oblasti. Náboženský živ ot vedou kn ěží 

anebo laici, školení pro práci v terénu mezi sociál ně 

vylou čenými. Místem pro bohoslužby není v ětšinou kostel, ale 

chudinský objekt pro tento ú čel za řízený. Komunity mívají 

minimáln ě okolo t řiceti člen ů, v ětšinou i více. Snahou 

organizátor ů bývá veškerá pé če o duchovní pot řeby chudých, a 

proto duchovní život zahrnuje manželské skupiny, st udium Bible, 

vyu čování laik ů v náboženství (katechese), p řípravu nových 

                                                           

63  PELECH, M. Sborník mezinárodního symposia o teologii osvobozen í . České 
Budějovice: Jiho česká univerzita v Českých Bud ějovicích. Teologická fakulta, 
2007. s. 38. 
64  Ibid s. 39. 
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pracovník ů v prost ředí komunit, p říprava na k řty nových 

příslušník ů církve a plánování rozvoje komunity. Na sociální 

pot řeby v ěřících dohlíží vizita ční skupiny sledující život 

věřících od domu k domu.  Toto je vnit řní neboli duchovní funkce 

komunity. Vn ější funkci ur čují aktivity spojené se sociálním a 

politickým akcentem. Jedná se o práci skupin v ěřících p řesahující 

rámec komunity a zasahující do okolí. P ůsobnost t ěchto aktivit 

zahrnuje p ředevším odborové a sociální aktivity. 65 Vn ější funkce 

jsou odborové organizování v ěřících, zdravotní pé če v rámci 

místní komunity, komunitní centra, bezplatné rozdáv ání jídla a 

oble čení, svépomocné školy pro nemajetné, rekrea ční akce pro 

rodiny d ělník ů v prázdninových  kempech a svépomocné skupiny 

matek vedené pracovníky p řipravenými komunitou.  Popis života 

základní komunity známý z o čité návšt ěvy v období osmdesátých 

let, času jejich nejv ětšího rozmachu mluví o velké budov ě stojící 

na zanedbaném p ředměstí. V budov ě probíhala lekce studia knihy 

Nového Zákona Zjevení sv. Jana. Hala v budov ě byla plná žen. 66 

Studium písma vedla také žena doprovázená dv ěma muži. Z ú častník ů 

vzd ělávacího sezení byl znát velký zájem o probíranou l átku. 

Z popisu události vyplývá, vzr ůstající zapojení laik ů do 

pastora ční práce,jež zp ůsobilo také enormní vzr ůst zastoupení žen 

do práce v Římskokatolické církve.  

 Ideály základních komunit se za čaly ší řit po celé Latinské 

Americe a brzy získaly zna čnou popularitu. Po čet základních 

komunit vzrostl po celém kontinentu řádové na desetitisíce. Podle 

údaj ů samotného inspirátora Leonarda Boffa existovalo 

v osmdesátých letech okolo osmdesáti tisíc ů základních komunit. 67 

                                                           

65  ROWLAND, Ch. (ed.) Cambridge companion to liberation teology. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1999. s. 119 .  
66  Ibid, s. 120. 
67  Ibid, s. 118. 
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Konference Rady biskup ů Latinské Ameriky  v Medellinu (1968) a 

Pueblu (1979) zakládání komunit podporovaly. Poté n astává mírný 

útlum. Konference prob ěhlá roku 1992 v hlavním m ěst ě Dominikánské 

republiky v Santu Domingu nevydala již žádné vyjád ření ohledn ě 

tohoto tématu. Nicmén ě další komunity vznikaly i po této 

konferenci. 
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4. Christologie teologie osvobození  

 

Christologii teologie osvobození zformuloval Leonar do Boff na 

základ ě hluboké zkušenosti s prací v základních komunitách  a pod 

vlivem teologie Karla Bartha. Boff vidí zjevení Jež íše Krista v 

konkrétní historické situaci jako teologickou p ředzv ěst 

nastupujícího Božího království. Spásné události v život ě Ježíše 

Krista, za které jsou považovány jeho život, smrt a  vzk říšení 

jsou konkrétní historizací toho, co znamená Boží kr álovství. 68   

Ježíšovo kázání o Božím království chápe teologie o svobození jako 

předzv ěst velkých politických zm ěn.  Tyto zm ěny znamenají v rámci 

dějinného vývoje proces osvobození. Jsou to spole čné d ějiny 

krá čení člov ěka s Bohem. Od události Ježíše Krista v lidských 

dějinách je nutné mluvit o d ějinném procesu prolnutí božského 

principu s člov ěkem. Smrt a vzk říšení člov ěka, které jsou zárove ň 

Bohem směřující lidský život k v ěčnosti. Život se tedy stává 

bytím pro v ěčnost. Text podle Boffa nelze považovat pouze za 

knihu, ale za logos  tedy za Ježíše Krista. Kristus musí být 

neustále p řítomen ve t řech d ůležitých oblastech k řesťanství: v 

evangeliu, ve svátostech a každodenním živote v ěřících. 69 

Ježíš považoval boží království za nový po řádek v ěcí a vyzýval k 

totální zm ěně postoje ke sv ětu. Podle teologie osvobození nejde o 

nic menšího než o vyhlášení kristovské revoluce. Ta to revoluce 

musí globáln ě a strukturáln ě prom ěnit sv ět. Má po čátek v srdcích 

lidí a ší ří se skrze jejich p ůsobení do všech sfér sv ěta. Tito 

lidé napl ňují boží v ůli a p řipravuji p říchod království 

nebeského. 70  

                                                           

68  Michal Cáb, Roman Mí čka, Marek Pelech.  Mezinárodní symposium o 
teologii osvobození, Teologická fakulta Jiho české univerzity, 2007, str. 38.  
69  Ibid, s. 39.  
70  Ibid, s. 40. 
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Církev musí pokra čovat v osvoboditelském poslání Ježíše Krista a 

svými činy zp řítom ňovat Kristovo poslání v  sou časnosti. 

Osvobození je myšleno ve smyslu realizace konkrétní  akce ve 

prosp ěch lidí, nacházejících se v ekonomickém, politickém  nebo 

sociálním útlaku.  

Nezbytnou sou částí christologie musí být stálá reinterpretace 

dogmat, která musí být vždy aktuální, aby odpovídal a pot řebám 

spole čenského vývoje. To znamená, že dogmatický obraz cír kve musí 

být stále znova a znova zkoumán nejen ve sv ětle evangelia, ale i 

znamení aktuální situace. Pro reinterpretaci písma teologové 

osvobození často volili demytologiza ční metodu významného 

německého teologa Rudolfa Bultmana 71 s ur čením životního zasazení 

biblického p říb ěhu do ur čité životní situace. Kristovo 

novozákonní poselství je tak interpretováno v sociá lní a životní 

situací k řesťana. Demytologizované Kristovo poselství p řináší 

nový d ůraz na osvoboditelskou zv ěst Jeho p říchodu a sekulární 

dopad revoluce božího království. Nový po řádek v božím království 

je interpretován ve sv ětle nového sociálního po řádku, který 

zlikviduje bídu a politickou nespravedlnost. Tedy s lovy teolog ů 

osvobození m ůžeme považovat boží království za obsah p říslib ů, 

které revolucionizují p řítomnost. 72 Boží království není p ůvodem 

z tohoto sv ěta, ale je mezi námi a projevuje se v procesech 

osvobození.  

Jelikož se teologie osvobození snaží vracet k eklez iálnímu ideálu 

novozákonní církve musí být christologie analogická  s Novým 

zákonem. Kristovy myšlenky tudíž musely vycházet ze  situace a 

praxe prvních k řesťanských spole čenství. Zárove ň ale chce dát do 

                                                           

71   BULTMANN, R. Dějiny a eschatologie . Praha: ISE 1994. ISBN 80-85241-66-                  
8. 
72  Michal Cáb, Roman Mí čka, Marek Pelech.  Mezinárodní symposium o 
teologii osvobození, Teologická fakulta Jiho české univerzity, 2007, s. 41. 
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života církevních spole čenství tento ideál.  Život církve nesmí 

být odtržený od životní reality spole čnosti a politické 

reality. 73  

 Církevní a spole čenský prostor m ůže být skute čným setkáním s 

Ježíšem. K tomuto setkání m ůže dojít v plnohodnotné podob ě pouze 

u chudých, kde m ůže také za čít praxe osvobození. Christologie 

osvobození zakládá nové hermeneutické hledisko pro nové 

christologické uvažování. Tento nový teologický pos tup m ůže podle 

teologa Sobrina uvést do širších souvislostí opravd ové 

hermeneutické hledisko vycházející z p řirozenosti Latinské 

Ameriky.  Christologie osvobození je také christolo gií ze zdola. 

Vychází z konkrétní Ježíšovy historie, ale odkazuje  na Ježíšovu 

praxi, kterou považuje za službu božímu království.  Podle 

Sobrina, který se drží Bultmannova demytologiza čního pohledu, je 

na Ježíšov ě život ě nejpravdiv ější jeho praxe. Pro christologii 

osvobození je d ůležitý návrat k Ježíšov ě historické skute čnosti 

pro obnovu christologického dogmatu, aby ho bylo mo žné ov ěřit v 

praktickém život ě církve. 74  

 V trinitární oblasti christologie osvobození pracu je s 

interpretací Otce jako kone čného horizontu, Syna jako 

definitivního p říkladu, který vytvá ří vztah s Otcem, a život v 

Ježíšov ě Duchu je konkrétním k řesťanským bytím. Vychází z 

historického Ježíše, ale za čle ňuje ho do celistvosti Kristova 

tajemství a trojjediného Boha. V Ježíšovi se objevu je pravdivá 

cesta Otce, cesta Boha a království Boží. Ježíš je Syn Boží, 

znamená uskute čnění historie synovského p ůvodu. Následování 

Ježíšovy cesty se stává základním morálním požadavk em a 

všeobecným vzorem k řesťanského života v Duchu.  Následování 

                                                           

73  Ibid, s. 42.  
74  R. Gibellini. Teologia XX. Storo čia. Prešov: Vydavatelstvo Michala 
Vaška, 1999. str. 281.  
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Krista se interpretuje jako uskute čňování království nebeského. 

Následování Krista dopl ňuje konkrétní v ěrou čná ortodoxie a 

případn ě dogmatika. Novozákonní Kristus má v rámci teologie  

osvobození p řednost p řed dogmatem a ortodoxní tradicí a 

christologii teologie osvobození chce chápat obraz reálného 

Ježíše na základ ě jeho konkrétních čin ů uvedených v 

evangeliích. 75 

Sobrino christologii siln ě vztahuje na prost ředí Latinské Ameriky 

v misijním smyslu boje proti specifickým formám 

modloslužebnictví. „V Latinské Americe je akutním problémem 

distancovat pravého Boha od falešných božstev, víru  v pravého 

Boha od modloslužebnictví. Tak jako je evropská teo logie 

konfrontována p ředevším s atheismem, latinskoamerická teologie 

osvobození je konfrontována se zneužíváním, s manip ulací s Božím 

jménem, s modloslužebnictví.“ 76 Sobrino v tomto výroku 

upozor ňoval na problematiku misijního boje v Latinské Amer ice 

mezi k řesťanskou a pestrou sm ěsicí kult ů a sekt (La Santa Muerte 

nebo Církev Ježíše Krista svatých posledních dn ů) a ší řícím se 

atheismem v Evrop ě.  Oba tyto problémy mají jak pro evropskou tak 

pro jihoamerickou teologii stejnou váhu. 

Sobrino p řijímá z evropských filosofických pramen ů osvícenské 

požadavky racionalismu (Kant) a transforma ční praxi v 

marxistickém duchu. P řínos osvícenských myšlenek vidí v 

racionálním d ůrazu na pravdu v oblasti Ježíšovy osoby.  Tato 

pravda m ůže p řinést schopnost prom ěnit h říšný sv ět v Boží 

království. Z tohoto místa pramení silná ned ůvěra oficiálních 

kruh ů Svatého stolce v ůči n ěkterým aspekt ům teologie osvobození. 

Tato ned ůvěra vzr ůstala v souvislosti s častým používáním 

                                                           

75  Ibid, str. 282.  
76  Ibid, str. 283.  
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marxistické terminologie v dílech teolog ů osvobození pro 

praktický ú čel boje za práva utla čovaných. 77 

Charakteristika teologie osvobození by se dala shrn out p ředevším 

v d ůrazu na historickou dimenzi spásného p řínosu Ježíše Krista, 

následování Ježíše Krista jako hermeneutickou praxi , 

konstituování Krista jako mocného náboženského symb olu ušlechtilé 

abstrakce . Z této definice vychází konstrukce obrazu Ježíše 

Krista odlišného od obraz ů dogmatické zbožnosti a výraz ů lidové 

zbožnosti. Kristus musí být aktivní a silný pro trp ící a chudý 

lid. Musí se stát zachráncem národ ů z t ěžké politické a sociální 

situace.  

 

   

                                                           

77  Ibid, s. 284.  
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5. Teologové teologie osvobození 

 

5.1 Jon Sobrino (1938 - ) 

 

Narodil se v baskické rodin ě v Barcelon ě v roce 1938. Po ukon čení 

základního vzd ělání vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova roku 1956. O 

rok pozd ěji odešel do jezuitské provincie Centrální America,  kde 

se usídlil ve stát ě El Salvador. Tento st ředoamerický stát se 

stal po čase jeho druhým domovem. Na po čátku šedesátých let 

odešel studovat do USA na významnou univerzitu ve m ěst ě Saint 

Louis. Zde získává bakalá řský titul z filosofie (1963) a dva roky 

pozd ěji i magisterský titul. 78 Na Sobrinovo myšlení p ůsobily 

obrovské zm ěny a nový duch doby vyvolaný aktivitami Druhého 

vatikánského koncilu a následné Konference biskup ů Latinské 

Ameriky v roce 1968, které vyvolaly poptávku po hle dání nových 

postup ů v oblastech pastorace a sociální činnosti církve. Sobrino 

pokra čoval na doktorském studiu v N ěmecku na Vysoké škole svatého 

Ji ří p ři univerzit ě Frankfurtu nad Mohanem. Usp ěl zde habilita ční 

prací zabývající se takzvanou teologii nad ěje Jürgena Moltmanna 

pod názvem Význam k říže a vzk říšení v systematické christologii 

W. Panneberga a J. Moltmana. 79 

Další akademické hodností získal jako čestné doktoráty ( honoris 

causa) na významných katolických univerzitách: Universite 

catholique de Lovain v Belgii (1989) a Santa Clara University v 

USA (Kalifornie 1989). 

V polovin ě sedmdesátých let za číná spolupracovat na církevní 

práci nového arcibiskupa El–Salvadoru Oscara Romera  a významn ě mu 

pomáhal v pastora čně-sociální práci. 

                                                           

78  Getting poor down from cross: Liberation christology.  [online]. [cit. 
2011-02-20]. Dostupné z <www.servicioskononia.org>.  
79  Ibid s. 35. 
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V teologické práci pracoval na osvobození k řesťanské teologii z 

dogmatického spánku filosofickým diskursem nad myšl enkovým u čením 

Kanta, Marxe a Sartra. Neváhal použít demytologizuj ící 

christologii Rudolfa Bultmanna z d ůvodu kritiky a stálé 

reinterpretace dogmatu. 80  

K hlubšímu pochopení božího p ůsobení na člov ěka má sloužit též 

mystérium skrze p říchod Ježíše Krista na zem a jeho návratu k 

Bohu. Teologie církve musí být integrována v tomto mystériu. 

Sobrinova christologie se snaží pochopit charakter Ježíšovy 

zv ěsti jako nad ěje vložené do intimního vztahu mezi blízkým 

vztahem chudých a Kristem. Tento pom ěr zakládá silné teologické 

paradigma a ukazuje na zjevení boží pravdy uprost řed reality 

sou časného sv ěta. Utla čovaní a chudí pot řebují osvobození v rámci 

lidské existence, které p řiblíží sv ět spáse a boží milosti. 81 

Pod vlivem událostí zapo čatých Konferencí latinskoamerických 

biskup ů v Medellinu (1968) se rozhodl pro hlásání takzvané ho 

evangelia chudých, z n ěhož vycházel odpor proti veškerým projev ům 

útlaku chudých a opomenutých. Tento postoj u Sobrin a velmi 

zradikalizoval v období Salvadorské ob čanské války mezi 

revolu čními silami Hnutí Farabunda Martiho podporovanými K ubou a 

Sovětským svazem a vládou K řesťanskodemokratické strany 

prezidenta Jose Napoleona Duarte podporovanou USA. Válka byla 

velmi krutá. Sobrino se rozhodl v tomto konfliktu s tát na stran ě 

chudých proti armádní moci. Zastával se chudých jak o ob ěti 

politického a ekonomického útlaku, který považoval Sobrino za 

t ěžký h řích. 82 

Sobrino své poznatky ohledn ě osvobozující role Ježíše Krista v 

život ě chudých vyložil za pomoci demytologizujicí koncepc e 

                                                           

80  Ibid s. 36. 
81  Ibid s. 46. 
82  Ibid s. 42. 
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Rudolfa Bultmana v díle Christologie z pohledu Latinské Ameriky. 

Výklad možností následování historického Ježíše. 83 Tato práce 

byla ovlivn ěna teologickými kurzy, které se uskute čnily v Centru 

teologické reflexe Salvadoru. Sobrina toto centrum velmi 

proslavilo, zejména výchovou n ěkolika významných teolog ů 

osvobození, nap říklad Ignazia Elacuria 84. Toto centrum siln ě 

zasáhly boje ob čanské války, zejména neblahé p ůsobení takzvaných 

eskader smrti. Centrum dalo základ p ůsobení řady charitativních 

organizací inspirovaných teologií osvobození po cel é St řední 

Americe. Musíme zmínit, že vále čný konflikt si v El Salvadoru 

vybral řadu ob ětí mezi kn ěžími a zejména z Tovaryšstva Ježíšova a 

velmi p řisp ěl k zesílení levicových skupin v církvi. Pravice by la 

k církvi otev řeně nep řátelská a sledovala mnohé církevní aktivity 

jako skrytou podporu prokubánské guerrily. 

Neblahý postoj Spojených stát ů měl významný vliv na Sobrin ův 

antiamerický a  antiglobaliza ční postoj k sociálnímu vývoji v 

zemích t řetího sv ěta. Sobrina kritizoval ekonomickou nadvládu 

Západu nad zem ěmi t řetího sv ěta a ekonomický řád zavedený 

Světovou bankou, Mezinárodním m ěnovým fondem a dalších 

nadnárodních institucích. V sou časné dob ě Sobrino nadále hlásá 

teologii osvobození a pracuje pro St ředoamerickou univerzitu v 

San Salvadoru, kde pe čuje o odkaz svého zavražd ěného p řítele 

Oscara Romero. 

Sobrina zasáhla kritika ze strany sou časného papeže Benedikta 

XVI. ohledn ě údajných nebezpe čných vliv ů teologie osvobození na 

církevní prost ředí Latinské Ameriky. Papež upozor ňoval na možnou 

                                                           

83  Jon Sobrino, Christ the Liberator, A View from th e Victims. London: 
Orbis Books, 1991, ISBN 1570753725 / 9781570753725.  
84 Ignacio  Elacuria S.J. (1930-1989) p ředstavitel proudu teologie 
osvobození vychazejicí z řad Tovaryšstva Ježíšova. Pracoval v El Salvadoru 
spole čně se Sobrinem a Romerem. Jako ob ěť eskader smrti pat ří k významným 
mučedník ům teologie osvobození. 
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inspiraci marxismem a revolu čními myšlenkami pro sociální p řeměnu 

spole čnosti. Toto odsuzující prohlášení vydal papež p ři návšt ěvě 

zemí Latinské Ameriky v roce 2007. 

   

 

5.2 Gustavo Gutierezz  Merino O. P.(1929 -) 

 

Přední osobnost z prvních let období teologie osvoboz ení.  

Považovaný za otce základních princip ů teologie osvobození a také 

jejího názvu vycházejícího z titulu jeho nejznám ějšího díla 

Teologie osvobození (1971) . 85 Narodil se v Lim ě, hlavním m ěst ě 

Peru roku 1928. Pochází z rodiny indiánských ko řenů národa 

Quechu. V Lim ě vystudoval medicínu a literaturu. 86 Ve studiích 

pokra čoval dále na prestižní katolické univerzit ě v Lovani, kde 

studoval psychologii a filosofii. Doktorát získal n a Institut 

Pastoral d´Etudes v Lyonu. V šedesátých letech b ěhem reformního 

úsilí nastartovaném Druhým vatikánským koncilem si začínal 

uvědomovat rozpory mezi vlastním vzd ěláním teoretického 

charakteru a obrovskou sociální propastí života ve vlastní zemi. 

Rozhodl se proto po kn ěžské ordinaci v rámci Dominikánského řádu 

pracovat a žít v nejchudší části Limi ve čtvrti Rimica. 87 Cht ěl 

udržet silný kontakt s chudými a tím sdílet jejich osud. Velmi ho 

v tomto p ůsobení ovlivnili sociální encykliky zejména Lumen 

gentium a Pacem im terris, m ěnící pojetí církevního spole čenství 

a up řednost ňující vst řícn ější p řístup kn ěží v ůči oby čejným 

věřícím. Dalším možným zdrojem inspirace m ůže být také práce 

dělnických kn ěží v Belgii a Francii na po čátku padesátých let. 

                                                           

85  Podle Rosino Gibellini, cit. dílo , s. 284 a násl. 
86  McGRATH, A. a kol.: Blackwellova encyklopedie sou časného k řesťanského 
myšlení. Praha: Návrat dom ů, 2001. ISBN 80-7255-043-8. s. 163. 
87  Ibid. s. 166. 
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Pod vlivem sociální situace ve vlastním okolí napsa l základní 

práci svého teologického sm ěřování - Teologie  osvobození: 

historie, politika, spása. Představil zde interpretaci k řesťanské 

lásky jako milující solidarity s chudými a také jako 

osvobozenecký protest proti chudob ě. V této filosofické 

interpretaci chudoby rozvinul specifické pojetí Jež íše Krista 

jako osvoboditele od útlaku jak duchovního tak mate riálního. 

Ježíš Kristus bude p řítomen v takzvané t řetí dimenzi osvobození, 

kdy po osvobození od h říchu a sobeckosti bude obnoveno spojení 

mezi člov ěkem a Bohem skrze Ježíše Krista a nastolením králov ství 

nebeského, které naplní p ředcházející dimenze.  

Shrnujícími body Gutierrezova teologického myšlení jsou 

(obsaženého v knize: Teologie osvobození: historie, politika, 

spása ):  

1) Politické a sociální osvobození, které eliminuje  neodkladn ě 

případy chudoby a nespravedlnosti. 88 

2) Osvobození vyvolá emancipaci chudých a opomíjený ch, jejíž 

sebeur čení a realizace bude napln ěna v novém řádu svobody.  

Toto Gutierrezovo dílo bylo napadeno v osmdesátých letech  ze 

strany Kongregace pro nauku a víru vedenou kardinál em Josefem 

Ratzingerem pro snadnou zneužitelnost r ůznými extrémními 

skupinami. 89  

Guttierez v pozd ějším myšlenkovém období p řichází s novou 

interpretací zajetí, ze kterého vysvobozuje silná a  nezasloužená 

boží milost, která h říšníka zachra ňuje. Tomuto tématu se v ěnuje 

především v díle:  Pijeme vodu z vlastních pramen ů
90 (1983). 

                                                           

88  [online].[cit. 2010-12-08]. Dostupné z <liberatio ntheology.org/people-
organizations/gustavo-gutierre>. 
89  Toto spojení je zd ůraz ňováno v p řípad ě sandiniovského hnutí v Nicaraguy 
nebo s partyzánskou skupinou ELN (Národní osvobozen ecká armáda) v Kolumbii. 
90   Gustavo Gutierezz .  We Drink From Our Own Wells: The Spiritual Journ ey 
of A People.  London : SCM, 1984 
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Zabývá se také osvoboditelským úsilím Bartolomea La s Casase mezi 

indiány v období špan ělské konkvisty. 91 

Gustavo Gutierrez obdržel profesuru z teologie na u niverzit ě 

Notre Dam v USA ve stát ě Illionis od roku 1993. P ůsobí na 

Pontifikální katolické univerzit ě Peru a je také členem Peruánské 

akademie jazyk ů. K dalším ocen ěním pat ří řada čestných doktorát ů 

z amerických a evropských univerzit a také řád čestné legie 

francouzské vlády. 92 

 

 

5.3 Oscar Arnulfo Romero (1917–1980) 

 

Pravd ěpodobn ě nejvýzna čnější katolický teolog Latinské Ameriky 

dvacátého století. Pat ří ke sv ětov ě nejznám ějším Salvado řanům. 

Díky svému angažmá pro chudé a opomíjené pat ří k nejvíce 

uctívaným katolík ům nejen na jihoamerickém kontinent ě, ale i po 

celém sv ět ě. T ěsně p řed svojí smrtí prosazoval Jan Pavel II. 

Romerovo svato řečení, které ale pozd ěji ustrnulo na mrtvém bod ě s 

příchodem nového papeže Benedikta XVI 93. Svojí roli v tom také 

sehrál vliv konzervativních skupin okolo Svatého st olce, zejména 

hnutí Opus Dei, jehož p ředstavitelé jsou siln ě konzervativn ě 

orientovaní. Zatímco pro řadu oby čejných jihoamerických katolík ů 

je Romero mu čedníkem. Oby čejní Salvado řané titulují Romera 

biskupem chudých a utla čovaných. 94 

                                                           

91 [online].[cit. 2010-12-08]. Dostupné z <liberation theology.org/people-
organizations/gustavo-gutierre>. 
92  [online].[cit. 2010-12-10]. Dostupné z 
<http://theology.nd.edu/people/all/gutierrez-gustavo /index.shtml >. 
93

 http://www.vatican.va/news_services/press/sinodo/d ocuments/bollettino_17
_speciale-america-1997/02_inglese/b20_02.html 
94  [online].[cit. 15. 12. 2010]. Dostupné z 
<http://www.balustrada.cz/bratrstvo/cislo.phtml?0106 _mucednici >. 
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Oscar Arnulfo Romero se narodil  15. dubna 1917 ve měst ě Ciuadad 

Barrio p ři Guatemalské hranici ve velmi po četné a churé rodin ě. 

Během období dospívání za čal zamlklý Romero uvažovat o kn ěžském 

povolání. Na prahu dosp ělosti odešel do seminá ře San Miguel a 

pozd ěji studoval na Úst řední katolické fakult ě v hlavním m ěst ě 

země San Salvadoru. Po skon čení studií na této univerzit ě odešel 

na rok a p ůl na papežskou Gregoriánskou univerzitu v Římě. Roku 

1941 zde získává sv ěcení na kn ěze. Brzy poté za čal pracovat na 

doktorátu, ale byl svým nad řízeným donucen vrátit se zp ět do 

vlasti roku 1944. Byl povolán zp ět do seminá ře v San Miguelu, kde 

pozd ěji u čil. 95 Zde byl ordinován na diecézního sekretá ře. Na 

tomto postu pobyl t řiadvacet let. V této funkci ho zastihl Druhý 

vatikánský koncil. Roku 1967 získal titul monsignor . V tomto 

období se jeho zájem soust ředil na mystiku podle p ředpis ů svatého 

Ignáce z Loyoly. Z t ěchto p ředpis ů vytvo řil vlastní duchovní 

cestu. Teologické myšlení p římo navazovalo na slavné dílo otce 

Tovaryšstva Ježíšova Duchovní cvi čení obsahující asketické 

předpisy a na řízení, z níž si vzal hlavní myšlenkový vzor pro 

duchovní život. Pat ří k základním p ředpis ům řádového života. 

Zejména ohledn ě hledání životního st ředu v boží p ůsobnosti. 96 

 Romero byl jmenován biskupem východní provincie El -Salvadoru 

a snažil se o praktikování církevní chudoby a násle dování 

evangelijní prostoty Ježíšovy církve. Zemi ovládala  k řesťansko-

demokratická strana, ale panovaly zde obrovské soci ální rozdíly 

mezi bohatými latifundisty a obrovskou vrstvou bezz emků. Romero 

se zam ěřil na pastora ční práci. Pohyboval se mezi vesnicemi 

skládající se z chatr čí obývaných  indiány žijícími v chudob ě. 

                                                           

95  [online].[cit. 15. 12. 2010]. Dostupné z 
<http://www.balustrada.cz/bratrstvo/cislo.phtml?0106 _mucednici > 
96  KOHUT, P. V. Moudrost mystik ů s Vojt ěchem Kohutem: živá zkušenost 
s Bohem v novov ěké mystice. Kostelní Vyd ří: Karmelitánské nakladatelství, 
2008. ISBN 978-80-7195-200-8. s. 24 – 25. 
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Romero se p ři k řtech seznamoval s jejich sociálním prost ředím. V 

této dob ě prostoupila celý jihoamerický kontinent vlna teolo gie 

osvobození. Romero tento teologický sm ěr odmítal a bojoval za 

tradi ční katolickou teologii.  

Nicmén ě sociální polarizace salvadorské spole čnosti dosáhla 

vrcholu a zem ě sp ěla k ob čanské válce. K řesťansko-demokratická 

strana prezidenta Joseho Napolenona Duarte vyhlásil a v zemi 

pozemkovou reformu, která m ěla vlád ě pomoci v boji proti 

levicov ě-marxistické guerrile ovládající velkou část území zem ě. 

Dochází k masakr ům a loupežím na obou stranách. Na pravicové 

stran ě se vytvá ří organizace extrémn ě pravicových skupin 

sdružených do politické strany ARENA 97 pod vedením absolventa 

School of Americe Roberta D´Abbuisia. Taktika této skupiny byla 

vedena ozbrojenými gangy jedoucími v aut ě a st řílející náhodn ě 

podez řelé z prokomunistické činnosti. 98 Romera zasáhla vlna útok ů 

na p říslušníky Jezuitského řádu. Byla zavražd ěna sestra Alicia 

Dumontová pe čující o sirotky a také biskup severního Salvadoru 

Luis Espiral doplatil za kritiku sociálního vyko řis ťování chudých 

pracujících. Kritika mnoha krutostí páchanými eskad rami smrti 

vyvolaly odpor a ned ůvěřivost  v ůči Romerovi ze strany vlády. 

Romero ale získal celosv ětový ohlas, část člen ů Sn ěmovny poslanc ů 

britského parlament ů ho dokonce nominovalo na Nobelovu cenu za 

mír. Vatikán se k t ěmto aktivitám stav ěl velmi odm ěřeně a obával 

se zapojení církve do salvadorského konfliktu. Rome rovi ud ělila 

                                                           

97  Národní republikánská aliance – tato politická st rana je sou časnosti 
zastoupena dvaat řiceti poslanci v kongresu v El-Salvadoru. P ředsedou strany je 
Rodrigo Avila. Politický program této strany je zal ožený na liberáln ě-
konzervativním základ ě a silném antikomunismu. V devadesátých letech tato  
strana n ěkolikrát vyhrála volby do kongresu. 
98  [online].[cit. 3. 12. 2010] Dostupné z 
<http://www.youtube.com/watch?v=q_y4IjTHMM0&feature= related >. Více informací o 
aktivitách t ěchto skupin v četn ě čin ů samotného Roberta Dabbuinsona z pohledu 
El Salvadoru. 
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čestný doktorát i teologická fakulta univerzity v Lo vani. Na 

Romera úto čily n ěkteré pravicové kruhy v Salvadoru pomocí 

novinových článk ů, v nichž byla jeho činnost srovnávána s 

vystupováním íránského klerika Ajatoláha Chomejního . Romero v 

lednu roku 1980 upozor ňoval tehdejšího prezidenta USA J. Cartera, 

aby jeho vláda p řestala ekonomicky pomáhat vojenské junt ě, ale 

nebyl vyslyšen. 99 

Pravicoví extremisté vystoupili s letáky nesoucími heslo: Buď 

patriot, zabij kn ěze. Toto heslo se stalo velmi populární a bylo 

převád ěno do reality. Aktivity eskader smrti si brzy vyžád aly 

stovky ob ětí. Romero nadále kázal proti nepravostem vojenské 

junty a zastával se ob ětí vražedných aktivit gang ů. 

Dne 24. 3. 1980 byl Romero smrteln ě zran ěn odst řelova čem při 

vysluhování svatého p řijímání. Útok podle vyšet řování Komise 

pravdy spáchal p říslušník jednotek Národní republikánské aliance 

Alvaro Rafael Saravia pod velením Roberta Dabussini a. Salvadorská 

vláda se oficiáln ě za zlo činy proti katolické církvi omluvila 

roku 2010 ústy premiéra Mauricia Funese. 100  

Romero se stal pro levicovou část k řesťanů hrdinou. Jeho životní 

osud byl zfilmován hollywoodskými filma ři. Na po čátku 

devadesátých let navrhl Romer ův nástupce Artur Rivera Janu Pavlu 

II. zahájení procesu blaho řečení. Anglikánská církev poctila 

Romerovu památku vytvo řením jeho sochy na fasád ě Wesminsterského 

opatství vedle soch Martin Luthera Kinga a Dietrich a Bonhoeffera 

jako um ěleckou památku mu čednického osudu. Romerovým odkazem se 

                                                           

99  [online].[cit. 3. 12. 2010]. Dostupné z 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8586560.stm > 
100   [online].[cit. 19. 12. 2010]. Dostupné z 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8586560.stm >. zprávu o zavražd ění 
arcibiskupa Romea podává ve své knize britská novin ářka, specializující se na 
problematiku p ůsobení Spojených Stát ů Amerických v latinské Americe. Viz 
LIVINGGSTONEOVÁ, G. Zadní dvorek Ameriky. USA a Lat inská Amerika od Monroeovy 
doktríny k válce s terorem, Praha: Grimmus, 2011. I SBN 978-80-87461-02-0. 
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zašti ťuje charitativní organizace CIR 101  ovlivn ěná ideály teologie 

osvobození a vedená levicovými kn ěžími a laiky v čele s duchovním 

inspirátorem Jonem Sobrinem. 102  Hnutí podporuje sociální centra na 

pomoc lidem obývající chudinské čtvrti na okraji velkých 

st ředoamerických m ěst a zakládá pomocné skupiny pro nejchudší 

příslušníky spole čnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

101   Christliche initiative Romero – iniciativa p ůsobí v El-Salvadoru, 

Nicaraguy a Guatemale. Hnutí získalo ur čitou podporu ze strany n ěmecké 

Lutherské evangelické církve. Vydává časopis Romero Zeitung. Informace čerpány 

z letákové a časopisecké prezentace CIR – RomeroZeitung (B řezen 2010). 
102   Článek Jona Sobrina v RomeroZeitung (b řezen 2010). 
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6. Teologie osvobození a II. Vatikánský koncil 

 

Druhý vatikánský koncil hrál generální úlohu pro ko nstituování 

sociální nauky, teologických témat a d ůraz ů na spole čenské otázky 

a lidskou existenci. Koncil vydal zásadní encykliky  pro 

aktualizaci církevních dogmat a jejich reinterpreta ci v rámci 

církevního spole čenství. Sociální encykliky osahovaly nové d ůrazy 

na dialog s mimok řesťanskými spole čenstvími, na ekumenismus, 

důraz na sociální život p říslušník ů farnosti a o nové snahy o 

lepší vnímání ateist ů. P ředstavitelé církve m ěli též snahu o 

větší zapojení laik ů do práce zp ůsobené klesajícím po čtem nových 

seminarist ů a stárnutím aktivního kléru.  

Dokumenty ovliv ňující myšlenkové formování teologie osvobození 

vydané Druhým vatikánským koncil jsou tyto: Mater et magistri, 

Lumen gentium, Pacem im terris, Nostra aetate. 103  V šechny tyto 

encykliky p ředesílaly obrovské zm ěny v p řístupu církevních 

přestavitel ů k v ěřícím a záležitostem sv ěta, zejména ekumenického 

postoje k protestantským a pravoslavným církvím. Cí rkev nem ůže  

pouze pe čovat o duchovní záležitosti svých v ěřících, ale musí 

také aktivn ě vystupovat zajímat se o jejich sociální prost ředí. 

Římskokatolická církev musí p řevzít svojí část zodpov ědnosti za 

budoucí stav sv ěta a aktivn ě se do n ěj zapojit. Římskokatoli čtí 

představitelé vnímali tento koncil velmi odlišn ě. Postoje se 

pohybují od nekritického nadšení až po naprosté odm ítání. Období 

tohoto koncilu bylo nazváno církevními historiky aggiornamentem  

neboli otev řením sv ětu. Otvírání se sv ětu  také v pokoncilním 

období bylo také projeveno p řevedením bohoslužebné liturgie do 

národních jazyk ů. Celá řada skupin uvnit ř Římskokatolické církve 

                                                           

103   Karel Skalický: Zápasy o zít řek aneb Quo vadis ecclesia, str. 44. 
Nakladatelství Ježek, Rychnov nad Kn ěžnou 2000. 
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odmítlo záv ěry Druhého vatikánského koncilu s poukazem na rozpo ry 

s tradi čním duchem církve (odtud název tradicionalisté) a o st ře 

vystupovali proti novému duchu fungování církevních  struktur. 

Předním p ředstavitelem tohoto myšlenkového sm ěru byl biskup 

Marcel Lefebvre a celá řada kn ěžích, kte ří vyjad řovali silné 

obavy z porušování tradic zm ěnami nastoupenými aggiornamentem.  

Hnutí jím organizované p ůsobí dodnes 104 snaží se o radikální 

znovuzavedení tridentské mše a boj proti moderním p rvk ům uvnit ř 

církve. 105  Jedním z pozorovatel ů tohoto koncilu byl p ředstavitel 

protestantské teologie osvobození Jose Miguez Bonin o z 

Metodistické církve Argentiny jako ekumenický návšt ěvník. Patrn ě 

post řehy z tohoto koncilu utvá řely jeho teologické myšlení. 106  

                                                           

104   Kn ěžské bratrstvo svatého Pia X. Vzniklo s oficiálním požehnáním 
svatého stolce roku 1970. Aktivity toho spole čenství dosáhly mnoha 
konfliktních akcent ů. Zejména odmítání mezináboženského dialogu a ekume nických 
rozhovor ů. Lefebvre m ěl úsp ěšné zkušenosti s misijní prácí. Odmítl náboženskou 
svobodu a rozd ělení sv ětské a duchovní moci. Poda řilo se mu získat silné 
sympatie částí konzervativn ě nalad ěných francouzských katolík ů, zejména na 
venkov ě. Pr ůzkum ve řejného mín ění provedený v roce 1988 shledal, že 
šestadvacet procent praktikujících katolík ů souhlasí s tím, co Lefebvre říká. 

Stoupenc ům hnutí se poda řilo roku 1977 ovládnout pa řížský kostel Saint Nicolas 
de Chardonnet na levém b řehu Seiny. Dodnes na tomto míst ě dochází k velkým 
bohoslužebným shromážd ěním. Lefebvristické hnutí v sou časnosti velmi posiluje 
misie v zemích Jižní Ameriky a Asie. Dokladem toho může být kn ěžský seminá ř v 
argentinském m ěst ě La Reja kn ěžský seminá ř pro asijské zem ě v australském 
měst ě Goulborne (stát Viktoria). Hnutí je spojováno s mn oha kontroverzemi, 
zejména napojení na krajn ě pravicové skupiny (nap říklad Národní fronta Jean 
Marieho Le Pena ve Francii z d ůvodu tvrdého postoje v ůči partnerství lidí 
stejného pohlaví nebo otázce imigrant ů ze zemí t řetího sv ěta). Bratrstvo 
vlastní po celém sv ět ě šest seminá řů, osmdesát osm škol, jeden institut na 

univerzitní úrovni a mnohá centra po celém sv ět ě. Podle v ětšiny pr ůzkumů může 
mít bratrstvo okolo dvou milion ů p říznivc ů a 536 kn ěží po celém sv ět ě. N ěkteré 
konzervativní a tradicionalistické organizace bývaj í podobn ě orientované a 
jsou organizovány  pod vlivem mariánského hnutí (na příklad Legie Mariina), 
založeného na p ředpov ědích takzvaného fátimského proroctví.  
105

              Phillip Berryman: Liberation theology: str. 15 – 16 . Temple university 

press, Philadelphia 1987.  

106   Alister McGrath: Blackwellova encyklopedie k řesťanského myšlení: str. 
305. Návrat dom ů. Praha 2001. 
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Teologie osvobození se opírala o řadu papežských encyklik 

vydaných v souvislosti s Druhým vatikánským koncile m, které 

reflektovaly sociální zm ěny v celosv ětovém prostoru. Mnoho 

národních římskokatolických církví p ůsobících v 

latinskoamerických a asijských zemích požadovalo v ětší akcentaci 

sociálních otázek zejména otázky spravedlnosti a kv ality života 

člov ěka. Církev byla vystavena silnému tlaku zven čí ohledn ě 

pot řeby řešení otázky sv ětového míru, zejména v období berlínské 

a kubánské krize a stálého ohrožení sv ěta nukleárními zbran ěmi.  

Církev se pokusila o řešení této otázky v papežské encyklice 

Pacem im Terris, která klade zodpov ědnost za sociální a politický 

mír na politickou rovnováhu ve sv ět ě a  spravedlivý sociální 

systém, který má vest člov ěka k respektování sociálního a 

právního duch evangelia. Tato encyklika byla napadá na v 

konzervativních kruzích a pozd ěji upozad ěna zneužíváním v 

socialistických režimech k napomáhání kolabora čních aktivit 

ur čitých církevních p ředstavitel ů se silami režimu (zejména v 

Nicaraguyi za vlády Sandinistické lidové fronty osv obození a v 

evropských komunistických režimech). Pacem im Terri s m ěla 

vystihnout zodpov ědnost lidského pokolení za b ěh života na zemi a 

budoucí zaslíbení míru tomuto sv ětu. Encyklika vystihovala 

hodnoty propagované hnutím Katolická akce – sociáln ím hnutím 

působícím mezi d ělníky v pr ůmyslových oblastech západní Evropy, 

zejména v továrnách ve Francii. Encyklika byla vydá na t ěsně po 

skon čení tohoto koncilu.  Nadpis této encykliky vypovída l o snaze 

tehdejšího vedení papežského stolce zabránit eskala ci politicko-

vojenského nap ětí mezi mocenskými bloky zastupovanými Sov ětským 

svazem a Spojenými státy Americkými: Encyklika Jana XXIII o míru 

mezi všemi národy v pravd ě,  spravedlnosti, lásce a svobod ě. 

Encyklika vyšla po kone čných koncilních jednáních 11. dubna 1963 



56 

 

a vyvolala obrovský zájem. Duch encykliky vnesl do sv ěta dojem, 

že církev má zájem pracovat na mírovém uspo řádání sv ěta a bude se 

chtít podílet na vytvá ření spravedlivého sociálního řádu. Z 

tohoto d ůvodu se v následujícím odstavci budeme hloub ěji zabývat 

touto encyklikou. 

 Církev vyjád řila encyklikou zájem o vytvá ření harmonického 

soužití mezi oby čejnými lidmi a státem a vzájemnými mezistátními 

kontakty. Každý člov ěk je osoba, nositel práv a povinností, je mu 

vrozen rozum a v ůle (PT 1 – 2). Pacem im Terris v bod ě jedenáct 

překra čuje dosavadní postoje k sociálním pot řebám jednotlivce a 

jeho životní d ůstojnosti, které za řazuje k závazným práv ům 

člov ěka. Člov ěk má právo na život, t ělesnou nedotknutelnost, na 

nutné a dostate čné prost ředky k d ůstojnému zp ůsobu života: mezi 

ně pat ří p ředevším obživa, ošacení a nezbytné sociální služby,  má 

proto právo na zabezpe čení v p řípad ě nemoci, pracovního úrazu a 

nemoci z povolání. Sociální zabezpe čení musí chránit člov ěka v 

období nemoci, stá ří a nezam ěstnanosti. Toto téma považovali 

mnozí d ělni čtí kn ěží za završení svých aktivit p ři misii mezi 

oby čejnými d ělníky v pr ůmyslových centrech Evropy, zejména ve 

Francii, kde vznikaly velká centra sociální práce d ělnických 

kněží. Jejich aktivity skon čili pro podez ření ze sympatií ke 

komunistické stran ě.  K dalším bodu pat ří práva na uctívání Boha 

podle svého nejlepšího sv ědomí a spravedlivých poct bohu. (PT 7 – 

10). Právo na vlastní zp ůsob života je nedotknutelné a svaté.  

Rodina musí být uzav řena svobodn ě a na základ ě vlastního 

rozhodnutí (PT 10). Od bodu osmnáct rozvádí encykli ka 

interpretaci práv v oblasti hospodá řských, kde navazuje na úvod 

citací od p ředchozího papeže Pia XII: „ S povinností pracovat, 

která má základ v lidské p řirozenosti, je v souladu také 

přirozené právo, podle n ěhož člov ěk m ůže žádat, aby jeho vykonaná 

práce p řinášela jemu a jeho d ětem co je zapot řebí k životu.“ 
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Tento výrok ukazuje na snahu o aktualizaci myšlenek  z papežské 

encykliky Rerum novarum , která legalizovala vznik katolických 

odbor ů (PT 10 - 11).  

Další body popisují k řesťanskou interpretaci práva 

shromaž ďovacího a sdružovacího. Mimo jiné upozor ňují na 

nezbytnost odbor ů a svobodu pohybu a pobytu.  

V dalších paragrafech následují vý čty p řirozených povinností 

vyplývajících pro člov ěka od Boha. Pro vymáhání t ěchto práv je 

stanoveno v ědomí odpov ědnosti člov ěka p řed Bohem a spole čností.  

Spole čnost lidí musí být spo řádaná a musí žít v pravd ě, 

spravedlnosti, lásce a svobod ě, která bude provázet celé lidské 

soužití. V tomto soužití bude sd ělována pravda. 

Základem mravního řádu bude boží proz řetelnost, který je první 

pravdou a svrchované dobro nejv ětší pramen (PT 14 - 15).  

Druhá část se dotýká vztah ů mezi lidmi a ve řejnou mocí. Ve řejná 

moc je božského p ůvodu, je tudíž duchovní substance. Zde je 

výrazný apel  na politické režimy, který byl uplatn ěn v teologii 

osvobození. Jestliže vládci stát ů ukládají zákony nebo na řizují 

v rozporu s tímto řádem, a tedy v rozporu s v ůlí Boha, která jim 

je sv ěřená, nemá pro ob čany závaznou platnost (PT 16-18).  Další 

body této části vyzívají v ěřící k ú časti na ve řejném život ě a 

podílu na politických právech (PT 20 – 23). 

Část t řetí p ředstavuje práva a povinnosti státu v ůči ob čanům a 

přikázání obecného blaha v politickém život ě. B ůh zkoumá jejich 

skutky a úmysly. Encyklika dále zd ůraz ňuje nutnou p řítomnost 

pravdy ve vztazích mezi státy.  V návaznosti se v ěnuje vztah ům 

mezi národnostními menšinami, které musí odpovídat požadavk ům 

spravedlnosti ohledn ě životních podmínek a mají sm ěřovat k 

povznesení jejich jazyku, kultury a tradic v četn ě hospodá řských 

aktivit a podnikání. Odsouzeny jsou zde aktivity sm ěřující k 
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vyhlazení. Mezi národy musí probíhat činná solidarita podpo řená 

rovnováhou mezi p ůdou a kapitálem (PT 31 - 34).  

Velmi d ůležité upozorn ění na vzestup rozvojových zemí, které 

mohou pomoci sv ětu, musí být ale podpo řenou politickou 

svobodou. Čtvrtá část objas ňuje silnou vzájemnost vztah ů, které 

nás činí závislými na ostatních. V tomto smyslu je p ředstavena 

OSN, která musí dbát na celosv ětové dodržování lidských práv (PT 

- 39).  

Pátá část napomíná v ěřící k aktivní ú časti na ve řejném život ě, 

kde je nutné vytvá řet hodnoty dobra. K této práci nesta čí pouze 

schopnosti, ale i duchovníc hodnoty, které je musí podpírat. Toto 

spojení vytvá ří jednotu mezi duchovním a profánním. 

K dalším otázkám II. vatikánského koncilu pat řila centralizace 

božího slova na hlavní pramen života církve a p řední identity 

sv ětového k řesťanství. Bible m ěla posílit církev uprost řed sílící 

krize evropské teologie a m ěnícího se paradigmatu doby, z n ěhož 

vyplývala sílící celosv ětová krize hodnot a up řednostnit také 

biblickou kritiku, kterou za čala brát církev vážn ě od encykliky 

Pia XII. Humani generis(1950). 

První dokumenty vatikánského koncilu byly kompletov ány roku 1963. 

Koncil narušil uniformitu latinské mše platící po c elých p ět 

století v nezm ěněné form ě od  Tridentského koncilu z let 1564 – 

1568. 107  

Mnozí p ředstavitelé církve mnohé zm ěny provedené tímto koncilem 

vítali jako nový a originální zp ůsob jak oslovit srozumiteln ě 

lidi a snadn ěji je vést ke k řesťanskému životu. Nicmén ě zm ěna 

bohoslužebného života nezískala popularitu všude a způsobila 

velké nap ětí uvnit ř katolické církve. Došlo i k situaci, že 

                                                           

107   Ibid,s. 18. 
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některé skupiny se kv ůli této otázce odklonily a vytvo řily 

vlastní uzav řená hnutí. 108  

Biskupové t řetího sv ěta uvítali dokumenty II. vatikánského 

koncilu a vzali je jako povzbuzení do církevní prác e. Mnohé 

podn ěty se rozhodli zakomponovat do církevní práce podle  pot řeb v 

dané situaci a s ohledem na sociální podmínky.  

Krátce po skon čení koncilu zem řel p ři bojové akci v kolumbijských 

Kordillerách revolu ční experimentátor sociálního odkazu II. 

vatikánského koncilu, odsv ěcený kn ěz a sociolog Camillo Torres. 109   

Duch koncilu se p řelil do Latinské Ameriky v souvislosti s novou 

encyklikou Pavla VI nazvanou Populorum progressio ( O pokroku 

lidstva), která p řicházela s novým sociálním výkladem 

spole čenského postavení člov ěka. Ospravedl ňovala nap říklad 

revoltu proti dlouhodobé tyranii a nespravedlnosti.  Zastávala se 

lidské práce vytvá řející blahobyt pro všechny vrstvy spole čnosti. 
                                                           

108   Nejznám ější z t ěchto skupin pat ří Kn ěžské bratrství sv. Pia XX, 
působící zejména mezi francouzskými katolíky se sídle m ve francouzském Econu. 
Tato skupina nesouhlasí s ekumenismem a mezinábožen ským dialogem a celkov ě 
jakýmikoliv církevními  kompromisy ohledn ě sou časného sv ěta. Sebeprezentace 
této siln ě kontroverzní římskokatolické skupiny se nachází na 
http://www.fsspx.org/en/. 
109   Camillo Torres zkoumal sociální podmínky života c hudých obyvatel v 

Kolumbii a v dalších jihoamerických zemích a seznám il se s revolu čním hnutím 
za radikální zlepšení podmínek venkovského lidu. Do spěl k poznání, že 
politické pot řeby násilného boje proti vládnoucí elit ě jihoamerických stát ů. 
Do jeho života velmi zasáhla kubánská revoluce vede ná Fidelem Castrem a 
Ernestem Che-Geuvarou. Torres byl touto revolucí ve lmi nadšen a považoval ji 
za sv ůj vzor a rozhodl se ho propagovat se zbraní v ruce.  P řipojil se k nov ě 
založené partyzánské skupin ě Národn ě osvobozenecké armád ě. P říklad Camila 
Torrese zap ůsobila na dalšího revolu čně nalad ěného kn ěze Manuela Pereze, který 
stmelil nov ě p říchozí bojovníky do pevného partyzánského vedení za loženého na 

revolucioná řské interpretaci odkazu Simona Bolívara. Sebeprezen tace této 
guerillové skupiny se nachází: http://www.eln-voces.com/  - tyto internetové 
stránky obsahují úplný digitalizovaný p řehled všech písemností Camilla 
Torrese, Ernesta Che-Guevary, Manuela Pereze a dalš ích velkých kolumbijského 
revolu čního hnutí. Národn ě osvobozenecká armáda (ELN)  pat ři k 
nejnesmi řiteln ějším bojovým skupinám v Latinské Americe. 
http://www.globalpolitics.cz/clanky/kolumbie-konfli kt  9.1.2011. 
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Tato encyklika vytvo řila základní kámen pro Konferenci 

jihoamerických biskup ů v Medellinu v zá ří 1968. Biskup ů p řišlo 

sto t řicet. Konference prob ěhla v období celosv ětových nepokoj ů, 

které zasáhly siln ě i latinskoamerický sv ětadíl krvavými protesty 

v Mexico city, kde zem řelo okolo čty ř set osob na Plaza de 

Tlatelolco. 110 Konference p řišla s novým sociálním projektem, 

který zásadn ě ovlivnil d ějiny Latinské Ameriky a T řetího sv ěta. 

Impulzy tohoto koncilu zasáhly Římskokatolickou církev po celém 

sv ět ě. Tato biskupská konference vytvo řila kontroverzi, jež 

zasáhla celou generaci bohoslovc ů a v ěřících nap ří č celým sv ětem.  

Mnozí kn ěží v zemích t řetího sv ěta považovali nová prohlášení 

Vatikánu ohledn ě sociálního postavení za nové sociální u čení, 

které se stane silným p řínosem. Mnozí kn ěží v Latinské Americe 

hledali řešení teologické krize, ke které došlo neúsp ěchem 

teologie rozvoje, která m ěla podporovat k řesťany v budování 

království nebeského pracovním podílem na hospodá řském rozvoji 

země.  

                                                           

110   Tyto protesty byly namí řeny proti stagnující politice mexického 
prezidenta Gustava Diaze Ordaze. Vedli je studenti ovlivn ění revolu čními 
ideály sv ětového studentského hnutí. K tomu: Mark Kurlanský. 1968 – Rok, který 
ot řásl sv ětem, Praha: Slovart, 2007. 
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7. Významné koncily teolog ů osvobození 

 

Tento pro teology osvobození závazný koncil z hledi ska dogmatiky 

a legitimity (sešel se souhlasem tehdejšího papeže Pavla VI.) 

dosp ěl k hlavním témat ům spole čenského p ůsobení církve v 

rozvojovém sv ět ě, zejména Latinské Americe. Zabýval se též velmi 

důležitým tématem p řevád ěním myšlenek II. vatikánského koncilu do 

reálného života v ěřících, zejména siln ějšího postavení laik ů a 

snahu o p ůsobení evangelia (zejména jeho sociálního akcentu a  

důraz na lásku k bližnímu nejen po duchovní stránce, ale i po 

materiální) mimo kostelní a farní zdi. Jít do sv ěta a evangelium 

pouze nehlásat, ale pln ě konat v jeho duchu. Toto konání v jeho 

duchu musí sm ěřovat k chudým a opomenutým. V tomto bod ě se na 

koncilním projevil duch revolu čního roku 1968. Řada teolog ů 

osvobození považuje Medellin za akt zrození, vznik jejich zásadní 

ideje pro sociální pojetí ekleziologie. Samotný Leo nardo Boff 

prohlásil Medellin za akt s ňatku církve s chudými v rámci silného 

objetí a po čátku napln ění ideál ů prvotní církve. 111  Naprostý 

přelom teologického myšlení v církvích t řetího sv ěta. Nastupuje 

nová doba, která p řináší zm ěnu pohledu na samotné k řesťanství.  

Medellin p řináší nejv ětší novinku do ekloziologie t řetího sv ěta – 

takzvané opce pro chudé (pozd ěji zpracované významným teologem 

osvobození Leonardem Boffem jako klí čový bod teologie 

osvobození). Pln ě byly uvedeny do praxe brazilským Hnutím 

pracujících bezzemk ů – považované za antiglobaliza ční. Uvedené za 

misijní st řed p ůsobení církve. Církev musí vyjít vst říc 

latinskoamerickému stylu uvažování a tomuto myšlení  p řizp ůsobit 

                                                           

111   Michal Cáb, Roman Mi čka, Marek Pelech (edito ři): Mezinárodní symposium 
o teologii osvobození (sborník p řísp ěvku), Jiho česká univerzita,2007 České 
Budějovice. s. 10. 
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teologii a pastora ční práci. 112 Pastora ční práce musí být citlivá 

vůči prost ředí, v n ěmž se provádí a napl ňovat jedno z hlavních 

témat Medellinu – reflexe problému chudoby a sprave dlnosti 

(d ůležitý záv ěr koncilu). Medellin také reflektoval problém 

neustálého násilí, vále čných konflikt ů a nep řestavitelné 

kriminality provázející každodenní život Latinské A meriky a mnoha 

zemí t řetího sv ěta, zejména Kolumbii, kde se koncil konal – v 

této zemi probíhalo období nazvané historiky La Violencia 

(násilnost) , které za čalo roku 1948 vraždou liberálního politika 

Jorge Eliciana Gaitana, pravd ěpodobn ě zabijákem najatým z 

konzervativní části politického spektra a protáhlo se až do 

dnešních dn ů a podle v ětšiny odhad ů si vyžádalo okolo t ří set 

tisíc ů ob ětí. 113  Ob ě dv ě strany se dopoušt ěly neuv ěřitelných 

násilností. Podobné násilnosti provázely další jiho americké 

státy. K ob čanské válce došlo také v Peru, Argentin ě a Salvadoru. 

Dalším bodem medellinského jednání byla otázka jedi nečného a 

božského jednání a poslání člov ěka v d ějinách a politický rozm ěr 

jeho jednání. Tento bod nazna čuje snahu teologického 

ospravedln ění snahy o politické zásahy pro sociální dobro. Mno ho 

duchovních se rozhodlo angažovat v politice. Radiká lní část z 

nich podpo řila r ůzná partyzánská hnutí. V nedávné dob ě byl za 

prezidenta Paraguaye zvolen Fernando Luga, odsv ěcený biskup 

vedený n ěkterými myšlenkami teologie osvobození. Nejznám ější 

nicaraguyský spisovatel a kn ěz Ernesto Cardenal také významn ě 

přisp ěl ke spojování k řesťanství a marxismu 114  a stal se nositelem 

několika literárních cen. 115   

                                                           

112  Rosino Gibellini: Teologie dvacátého století,  Vyd avatelství Michala 
Vaška, Prešova 1999. s. 280. 

113   http://www.globalpolitics.cz/clanky/kolumbie-konf likt  z 9.1. 2011. 
114   Studoval teologii v New Yorku a Kolumbii. Také st rávil n ěkolik let v 
trapistickém klášte ře. Roku 1965 byl vysv ěcen na kn ěze a zam ěřil se na psaní 
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Dokumenty Medellinu byli rozloženy do t ří skupin. 

První část podávala obraz sou časného sv ěta, pokud jde o 

spravedlnost ve sv ět ě a sociálních dopadech ekonomických zm ěn, 

druhá část pojednává o evangelijním poselství a z toho 

vyplývajícím poslání církve. 116  

Koncil popisuje sociální d ůsledky nespravedlivého hospodá řství a 

devastace životního prost ředí napln ěného celosv ětovou krizí 

solidarity. Hovo ří také o touze po sociální spravedlnosti, která 

se projevuje v ědomím celospole čenského práva na rozvoj. Tato 

touha nem ůže být napln ěna, jestliže budou p řehlíženy p řekážky, 

které kladou sociální struktury.  

Medellinští otcové dále mluví v antiglobaliza čním duchu o 

nebezpe čí hospodá řské nadvlády ze strany bývalých imperiálních 

velmocí v ůči nov ě nekolonizovaným stát ům. Tento duch je nazýván  

neokolonialismus. Proti tomuto trendu stanoví synod a úsilí za 

udržení národní a ekonomické svrchovanosti. 117  

 V christologické části p řichází synoda s d ůrazem na ekonomické 

působení božské trojice skrze spravedlnost a bratrstv í na konání 

člov ěka. Postoj člov ěka k člov ěku se dopl ňuje postojem člov ěka k 

Bohu. Na lásku boží p řichází odpov ěď skrze Krista v podob ě lásky 

a pomoci od bližního. Osvobození člov ěka od útlaku znamená hlásat 

evangelium. 118  

                                                                                                                                                                                            

básní a mystických spis ů (siln ě ovlivn ěný špan ělskou mystikou a poezií 
amerických indián ů). Založil podle Boffova vzoru Solentiname zem ědělskou 
komunitu, která zažila n ěkolik útok ů armády tehdejšího Somoza režimu. Roku 
1977 emigroval do Kostariky, kde p ůsobil jako mluv čí sandiniovského odboje. Po 
jeho vít ězství ho v ůdce sandiniovské fronty národního osvobození Daniel  Ortéga 
povolal na post ministra kultury. Jeho jméno bylo d ůvodem pro odpor Vatikán ů k 
aktivitám stoupenc ů teologie osvobození. Cardenas vyložil sv ůj marxistický 
přístup k teologii v dílech Křesťanství a revoluce (1974), Svátost v revoluci 
(1976) a Evangelium v Solentiname (1977).  
115   Eduard Hodouška a kol: Slovník spisovatel ů Latinské Ameriky:s.: 153 – 
154, Nakladatelství Libry, Praha 1996. 
116   Ibid, s.14.  
117   Ibid, s.15. 
118   Ibid, s.16. 
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Po tomto koncilu p řichází mestický duchovní a p říslušník 

dominikánského řádu Gustavo Gutierrez s knihou, která dala celému 

teologickému sm ěru jméno: Teologie osvobození ( 1972). Velmi 

radikální dílo čerpající mimo jiné z dobové levicové literatury 

(v četn ě Che-Guevary). 119 

Ke slovu p řichází dobová snaha o dialog mezi k řesťany a marxisty. 

Vyvolané zejména pracemi Josepha Coblina spolupraco vníka 

významného brazilského arcibiskupa Doma Heldera Cam ary. Coblin 

dochází k d ůležitému záv ěru, že mezi k řesťanstvím a marxismem 

není absolutní rozpor, protože podstatou marxismu n ení 

atheismus. 120  K řesťané mohou použit marxismus jako v ědeckou 

analýzu spole čnosti a jejího sociálního rozvrstvení. Pro řadu 

jihoamerických v ěřících m ěly tyto myšlenky dobrý zvuk. Ve dnech 

14. až 16. dubna r. 1971 se setkalo osmdesát kn ěží a řeholník ů v 

chilském hlavním m ěst ě Santiago de Chile nad tématem Účast  

křesťanů na budování socialismu v Chile . Setkání napl ňovalo 

nadšení z budovatelského a znárod ňovacího úsilí prvního roku 

vlády Salvadora Allendeho. Další konference následo vala hned v 

záp ětí. Jmenovala se První latinskoamerické setkání k řesťanů 

bojujících za socialismus ve dnech 23 – 30. dubna 1972 op ět v 

Santiagu de Chile. Událost ovlivnila d ůležitá návšt ěva kubánského 

komunistického v ůdce Fidela Castra, která stvrdila plné sm ěřování 

země v socialistickém duchu. Akce byla prohlášena za ús pěšnou. 

V návaznosti se uskute čnila konference k řesťanů bojujících za 

socialismus v Bologni o rok pozd ěji nová konference, kde byly 

vytvo řeny základní pracovní body pro práci a ší ření k řesťanského 

socialismu. Základní bod obsahoval konstatování o n evyhnutelnosti 

revoluce a nastolení socialistického stavu spole čnosti. Mezi 

                                                           

119   Karel Skalický: Zápasy o zít řek aneb Quo vadis ecclesia: str. 71, Ježek 
Rychnov nad Kn ěžnou 2000. 
120   Ibid, s. 72. 
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marxismem a k řesťanstvím není absolutní rozdíl. Stejn ě jako 

angažmá pro revolu ční v ěc a myšlenku sv ětového míru a z toho 

vyplývající p římé angažmá v mírovém hnutí. Další bod z 

předchozích vyplývající konstituje pot řebu zavedení marxistické 

analýzy pro p řehodnocování dogmat a církevních řádů, aby 

odpovídaly revolu ční praxi vyžadující politický p řístup shodný s 

blahem lidu.  

Tyto body p ředstavují silný sm ěr politického myšlení Latinské 

Ameriky, nazývaný celou řadou autor ů a teolog ů Latinskoamerická 

cesta k socialismu (L atina americana  via por socialismo) . Tento 

politický p řístup nebyl nikdy svými stoupenci p řesn ě definován. 

Podle v ětšiny charakteristik jde p ředevším o boj proti 

zahrani čnímu (p řevážn ě americkému) vlivu na ekonomiku, navazování 

na významné národní období d ějin kontinentu: boj za nezávislost 

na špan ělském impériu na po čátku devatenáctého století. 121   

 

Příští konference jihoamerických biskup ů prob ěhla roku 1979 v 

mexickém m ěst ě Pueblo ve znamení obrovského politického neklidu, 

který zachvátil celou Jižní Ameriku. Partyzánské bo je a vojenské 

diktatury p řispívaly ke vzr ůstající polarizaci ve řejného mín ění, 

které zasáhlo i klérus římskokatolické církve (výrazná teologická 

rozpory uvnit ř římskokatolické církve na zastánce Druhého 

                                                           

121   Centrální úlohu v nich m ěla postava v ůdčí osobnosti boje za nezávislost 
Simona Bolívara. Simon Bolívar slavn ě zvít ězil v bitv ě u Boyaka p ři p řekro čení 
And. Založil zem ě jako Kolumbie a Venezuela.  Jeho následovník Jose de Suckre 
pokra čoval v tažení do Bolivie. Nov ě vzniklé státy byly obt ěžkány silným 

koloniálním d ědictvím, které spo čívalo v extrémním nerovnom ěrném rozd ělení 
půdy. V ětšinu p ůdy vlastnilo pouze okolo p ěti procent obyvatelstva a hlavn ě 
jednalo se o bílé kreoly.  Moderní historie mnoha j ihoamerických zemí byla 
proto plná sociálních bou ří mezi širokou skupinou bezzemk ů a úzkou skupinou 
latifundist ů a člen ů vojenské kliky. Tím byl vytvo řen zárode ční prostor pro 
siln ě nestabilní politické prost ředí plné vojenských p řevrat ů. Pozd ěji byly v 
řadě zemí ustaveny základní politické bloky: liberál ů a konzervativc ů.  
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vatikánského koncilu a jeho odp ůrce). Politický radikalismus 

rozdmýchávající pravicové vojenské diktatury v Chil e (v čele s 

generálem Pinochetem),  v Bolívii (v čele s generálem Banzerou),  

krvavý vojenský p řevrat v Argentín ě roku 1976 provedený generálem 

Jorgem Videlou vyvolal takzvanou operaci Condor krv avě 

likvidující politické odp ůrce za pomocí zpravodajských služeb. Na 

řadu kn ěží, řeholník ů, řeholnic, biskup ů a laik ů bylo nahlíženo 

jako na podez řelé osoby, obvi ňované z podpory komunist ů. Toto 

obvin ění m ělo tragický dopad na angažované k řesťany v ob čanské 

válce ve st ředoamerickém El – Salvádoru, kdo mnozí padli za ob ěť 

řádění eskader smrti. Synod v Pueblu zahájil Jan Pavel II. p ři 

své mexické misijní cest ě. Doba trvání synodu byla stanovena na 

27.ledna až 13.února r. 1979. Hlavní poselství Pueb la kriticky 

posuzuje teologii osvobození, hlavn ě pastora čně-teologickou 

metodu posuzovat a žít víru ve spole čenské realit ě,  podle 

schématu analyticky vid ět, teologicky posoudit a pastora čně 

jednat. 122  Patrn ě z obavy z nahlodávání části církve v zemích 

t řetího sv ěta marxistickými elementy. Synod nicmén ě zd ůraz ňuje 

pot řeby chudých, které prohlášením p řirovnal k tvá ři trpícího 

Krista na k říži. V ůči chudým a marginalizovaným musí církev 

přijmout takzvanou osvobozující evangelizaci, která m usí 

prostoupit všední den trpících. Chudí z Puebla se vt ělují do 

konkrétních a dramatických tvá ří: d ěti trpící chudobou, která tu 

byla ješt ě p řed jejich narozením, mladých, dezorientovaných, 

protože nemohou najít své místo ve spole čnosti, indián ů a 

Afroameri čanů pracujících v nelidských podmínkách, zem ědělc ů. 123  

CELAM měl v ůli nalézt jakési modus vivendi ze složité politiko-

sociální situace Latinské Ameriky zohledn ěním sociální pastorace 

                                                           

122  Ibid,s.18. 
123  Ibid,s.19. 
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v prost ředí chudoby, ale také udržet kritický p řístup k n ěkterým 

revolu čním (potencionáln ě ovlivn ěných marxismem) akcent ům části 

teolog ů osvobození, aby si neznep řátelil konzervativní složky 

uvnit ř Svatém stolci. Z konzervativních složek patrn ě p řicházeli 

signály obávající teologie osvobození a jejího dopa du na život 

Římskokatolické církve.  

 

Teologie osvobození nachází obrovskou podporu mezi zastánci II. 

vatikánského koncilu nap ří č zem ěmi T řetího sv ěta. Proniká mezi 

indiánské národnostní menšiny, diskriminovanou vrst vu bezzemk ů. 

Postupn ě misijní cestou proniká do zemí t řetího sv ěta, kde vzniká 

celá řada její odnoží. Tyto verze teologie osvobození usi lují o 

zlepšení postavení k řesťanství, které je náboženskou menšinou a   

sociální prací mezi chudinou. Mnohé odnože nezap řou siln ě 

synkretistický nádech. Jedná se nap říklad o: Dalit teologii 

(Indie), minjungová (lidová) teologii (Jižní Korea) , teologie 

vlasti (Taiwan), Theology of Struggle (teologie boj e – 

Fillipíny), teologie vývoje (Indonesie), teologie v ěznění (Srí 

Lanka). 124  Sv ůj p řísp ěvek p řináší i nov ě vznikající feministická 

teologie s d ůrazem na metody emancipace druhého pohlaví (práce 

jedné z prvních feministických teoložek Mary Daly o vlivnily 

literární práce významné afroamerické spisovatelky Alice Walker, 

která se pokusila v románu Color purple zakomponovat do černé 

teologie osvobození ženské vid ění sv ěta s d ůrazem na speciální 

zájem Boha o utrpení černé ženy, která bojuje s dvojí 

diskriminací díky barv ě k ůže a pohlaví. 125  Teologie osvobození 

přichází i do Západní Evropy skrze sv ětovou proslulost 

                                                           

124   Hans Kong a Julia Ching. K řesťanství a náboženství Číny. Praha: 
Vyšehrad, 1999, s. 248.  
125   Kniha byla zfilmována americkým režisérem roku 19 85. Film vyvolal 
obrovský zájem o afroamerickou kulturu a duchovní t radice po celém sv ět ě.  
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experimentálního zakládání komunit Leonardem Boffem  a revolu ční 

pedagogiky Paula Freira.  

 

Posledním obdobím teologie osvobození by se dalo na zvat 

vyst řízliv ěním z obrovského nadšení a aktivit na misijním poli . 

Díky protirežimní aktivit ě Římskokatolické církve v Polsku 

posilují konzervativní siln ě antikomunistické k řídlo církve, 

které neváhá pro své cíle spojit s jakkoliv tvrdými  režimy ve 

prosp ěch svých cíl ů a získat silné pozice uvnit ř církve. Jednalo 

se o r ůzné složky mariánského hnutí a organizaci Opus  Dei . 

 

Vliv t ěchto konzervativních skupin v církvi v zemích Latin ské 

Ameriky potvrdila biskupská synoda latinskoamerické  církve roku 

1992 k p říležitosti p ětistého výro čí objevení Ameriky Kryštofem 

Kolumbem.  P římou patronaci nad touto synodou p řevzal samotná 

Kongregace pro nauku a víru pod p ředsednictvím samotného prefekta 

kardinála Josefa Ratzingera. Jako ú častníci byli zastoupeni 

biskupové jmenovaní Vatikánem. Čelním p ředstavitelem t ěchto 

teolog ů byl brazilský kardinál Alfonso Lopez Trujjilo z Pa pežské 

rady pro rodinu. 126 

Hlavním tématem tohoto synodu bylo pojetí nové evan gelizace a 

vytvo ření protiváhy invaze charismaticky-letni čních církví a 

sekt. Vyvstávala otázka, do jaké míry je římskokatolické 

křesťanství na tomto kontinentu ohroženo. V ohrožení se cítily 

zejména episkopáty v Argentin ě, Kolumbii a Mexiku. Pro tuto vizi 

nebylo vytvo řeno žádné závazné ujednání, ale výsledek m ěl být 

stvrzen závazným papežským dokumentem. 127   

                                                           

126  Ibid, s.19. 

127  Ibid, s.20. 
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Téma nové evangelizace, jež mnozí vatikánští teolog ové považovali 

za riskantní a nebezpe čné pokusy s teologií osvobození. Nová 

evangelizace musí být pojata jako dobrá zpráva pro ženy, indiány 

a Afroameri čany. Za centrální problémy byly ozna čeny: 

inkulturace, lidová náboženství (nap ř. Kult takzvané svaté smrti 

v Mexiku nebo kult svaté Panny Pamp v Argentíne). 128   Evangelium 

musí p řejít do lidové oblasti v chudých okrajích m ěst a venkova, 

kde budou kn ěží pastý ři chudého lidu a bojující proti chudob ě. 

Tyto myšlenky podporovali p ředstavitelé zemí s vysokou chudobou a 

kriminalitou, zejména z Bolivie, Venezuely a Guatem aly, Brazílie. 

Během jednání se k nim p řipojila i Uruguay. Biskupové se 

prohlašovali za pastý ře svého lidu, který trpí.  Toto setkání 

chápali jako shromážd ění ( asembleis) latinskoamerických biskup ů 

ne jako triviální synodu pro biskupy Jižní Ameriky.   O čekávali 

také, že z konference vyjdou závažná stanoviska k n ěkterým 

tématickým okruh ům. 129  

Oba názorové proudy se odrazily v záv ěre čných dokumentech. 

Doktrinální oblast Kongregace pro nauku a víru dohl édla na 

christologickou, historickou a evangeliza ční sekci dokumentu. 

Změna evangelizace musí být ve prosp ěch Latinské Ameriky. Celkov ě 

toto prohlášení p ůsobí více deduktivn ě než historické. Zám ěrn ě 

byl v prohlášení opomenut typický rys teologie osvo bození – opce 

pro chudé. Pozice hlásání dobré zprávy (evangelia) byla 

zformulována ke kapitolám o lidských právech, afroa merické 

kultu ře. Synod v t ěchto místech vyjád řil p římluvu ohledn ě 

                                                           

128  Alma Gullermoprietová. National Geographic, kv ěten 2010. str. 106. 

129  Ibid, s. 19. 



70 

 

integrálního osvobození lidstva. Vyzval k respektov ání domorodých 

indiánských kultur. 130  

I p řes kriti čt ější tón k církvi chudých teologie osvobození tímto 

synod nekon čí. V dokumentech se stále objevuje téma solidární 

ekologie, pracovní etiky, inkulturace evangelia. Zn ovu pokládá 

téma žen v církvi a z toho vyplívající apel na p řekonání machismu 

( časté téma ve feministické teologii – osvobození z m užského 

útlaku a znovunalezení vlastní ženskosti). Synod do slovn ě vyzývá 

k p řekonání tohoto komplexu tak typického pro Latinskou  Ameriku. 

Ženy jsou ty, které komunikují s Bohem a p ředávají hodnoty víry.  

Církev musí vytvo řit místa, kde je možná existence muže a ženy v 

autentické rovnosti.  

Tímto synodem otázky okolo teologie osvobození nesk ončily. Násilí 

a chudoba podle mnoha autor ů Latinské Ameriky stále propuká 

nezten čenou silou. Antiglobaliza ční tendence zasahují i 

jihoamerický sv ětadíl obrovskou silou b ěhem první poloviny 

devadesátých let. Zemí, kde toto hnutí siln ě nastupuje, je Mexiko 

a v ůdčí osobností subcomandante Markos, který založil v c hudé 

mexické provincii Chiapas. Marcos se prohlásil za z astupujícího 

velitele (skute čný velitel je lid). 131  Za ideologii vyhlásil 

takzvaný zapatismus – podle partyzánského velitele armády 

bezzemk ů z ob čanské války prvních let dvacátého století.  

Zapatisté se rozhodli založit vlastní armádu – Zapa tistickou 

lidovou armádu osvobození. Armáda cht ěla mezi chudými indiány a 

bezemky vyhlásit úplné rozd ělení p ůdy mezi lid. Zaštít ěním 

myšlenkami národního hrdiny Emiliána Zapaty nemohly  být vládou 

jednoduše odmítnuty. Na územích ovládaných zapatist y docházelo k 

                                                           

130  Ibid. s.20. 

131  KLEIN. N. Bez loga, Praha. Argo/Doko řán, 2005. s. 462. 
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častým t řenicím mezi obyvateli neindiánského p ůvodu, kte ří s nov ě 

nastoleným režimem nesouhlasili. Chiapas se stal ce ntrum r ůzných 

levicových aktivist ů z celého sv ěta. 132   

 

 

 

 

 

 

    

                                                           

132  Ibid, s. 463. 



72 

 

7. Záv ěr 

 

V sou časné dob ě teologie osvobození ztratila hlavní myšlenkové 

pozice v celosv ětovém k řesťanském myšlení. Teologie osvobození 

byla oslabena doporu čením kardinála Josepha Ratzingera ohledn ě 

některých nebezpe čných aspekt ů teologie osvobození (zejména 

přejímání ur čitých marxistických aspekt ů). Teologie osvobození 

byla zdiskreditována zejména spoluprací n ěkterých kn ěží s 

marxistickou guerrilou ELN v nekone čné řadě ob čanských válek 

nazvaných La Violencia 133  a partyzánského konfliktu v Nicaragui, 

který skon čil vít ězně pro sandiniovskou lidovou osvobozeneckou 

frontu. 134  Toto angažmá získalo teologii osvobození obrovskou  

proslulost zejména v takzvaném pokrokovém sv ět ě (Cardenal byla 

nominován na Nobelovu cenu za literaturu a ocen ěn mírovou cenou 

Německých knihkupc ů na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem 

roku 1985), ale také nenávist ze strany konzervativ ních složek 

Svatého stolce zejména Opus Dei nebo n ěkterých mariánsko- 

tradicionalistických hnutí. Kritika p řichází také ze strany 

papeže Jana Pavla II., který se sešel s Cardenalem roku 1983 p ři 

oficiální návšt ěvě Nikarugui a ve řejn ě ho pokáral za provládní 

činnost a propojování politiky a k řesťanství. Sandinisté papežov ě 

návšt ěvě nep řáli a soustavnými demonstracemi ji narušovali, až 

papež musel p ři bohoslužb ě zvýšit hlas. Tento incident velmi 
                                                           

133   Informace o revolu čním duch partyzánské skupiny se nacházejí na 

internetových stránkách guerrilové organice Národn ě osvobozenecké armády 

(ELN). Velmi aktivní v é ře d ějin Kolumbie La Violencia.  
134    Zde sehrála významnou roli část p ředstavitel ů církve, zejména okolo 
trapistického kn ěze Ernesta Cardenala. Cardenalova skupina již d říve p ůsobila 
ve venkovských oblastech, kde rozvíjela v praxi ekl eziologický koncept církve 
chudých. Ernesto Cardenal byl povolán posléze sandi niovským v ůdcem Danielem 
Ortegou za ministra kultury první socialistické vlá dě Nicaragui. Viz BERRYMAN, 
P.: Liberation theology. Philadelphia: Temple University Press, 1987. s. 144  -
145. 
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poškodil obraz teologie ve sv ět ě a vyvolal obraz agresivního 

náboženského hnutí zašti ťující se k řesťanskou v ěroukou. Podle 

některých politických interpretací sandinovské ideolo gie pat řila 

teologie osvobození k jejím základním ideologickým pilí řům. 

Zejména co se tý če ideologicky sociálních d ůraz ů na jednotu 

obyvatelstva a spole čenskou ak čnost. Sandinist ům se v po čátku 

poda řilo získat podporu velké části římskokatolické církve v četn ě 

tehdejšího arcibiskupa a primase Nikaragui Manuela Obando-Bravy. 

Na stranu režimu se postavila velká část kn ěží organizovaných v 

charitativních a misijních organizacích (velmi se z apojila 

misijn ě-charitativní řádová organizace Maryknoll sisters jejíž 

členky se nebály položit život p ři pln ění svého poslání). 135   

Pod vlivem sandinismu a teologie osvobození došlo k  pokusu o 

vytvo ření jakési lidové jihoamerické mše inkorporující k řesťanské 

prvky se socialistickým vid ěním sv ěta. Mše pod názvem misa 

campesina nicaraguita byla složena sociáln ě realisticky tvo řícím 

zpěvákem a skladatelem Carlosem Mejio Godoyem roku 198 0. Mše však 

byla na řčena ze synkretismu marxistické v ěrouky a k řesťanské 

teologie a spojování k řesťanství s politikou. Pod trestem 

exkomunikace zakázal arcibiskup Manuel Obando – Bra vo ve řejné 

celebrování této mše.  

 

Teologie osvobození byla na po čátku devadesátých let oslabena 

zejména koncem studené války a vpádem nových nábože nských kult ů 

na území jihoamerických stát ů. Zejména viditelné v Mexiku v 

podob ě r ůzných synkretických kult ů obsahující silnou spole čenskou 

funkci. Tyto kulty vycházejí z pozadí smíšení p ůvodního 

indiánského myšlení p ředkolumbovské éry a k řesťanské v ěrouky 

první evangelizace. Jako významné kulty dnes p ůsobí Svatá smrt 

                                                           

135   [online].[cit. 2010-03-08]. Dostupné z 
<http://www.mklsisters.org/index.php/countries > 



74 

 

(spojená s duchovní náplní významného svátku Všech svatých). 

Uctívaná je hlavn ě pro pozemskou odm ěnu, bez ohledu na lidské 

skutky. Místem uctívání jsou pouli ční chrámky v ětšinou v 

chudinských čtvrtích. V t ěchto chrámcích bývají svaté smrti 

obětovány drobné peníze a r ůzné pamlsky. Dalším významným svatým 

je Jose Malverada, který slouží k napl ňování proseb za ochranu 

před ozbrojeným útokem nebo p řepadením. Podobné kulty získávají 

na významu v ostatních jihoamerických zemích (nap říklad v 

Argentin ě Panna pamp, pravd ěpodobn ě synkretistická interpretace 

kultu Panny Marie podobná interpretace jako mexická  Panna 

Marie). 136  Tyto kulty p řispívají k upoza ďování teologie osvobození 

jako lidového hnutí formující spole čnost.  

 

Navíc řada teolog ů osvobození se místo oby čejného lidu snaží 

ovlivnit levicov ě antiglobalisticky orientovanou část sv ětového 

veřejného mín ění a zapojení  do globálního intelektuální d ění. 137  

Zejména významný brazilský ekleziolog Leonardo Boff , který často 

vystupuje v rámci řady ekologických aktivit, jim v ěnoval svá 

poslední díla. Snaží se o p řizp ůsobení k řesťanské teologie k 

větší ohleduplnosti v ůči životnímu prost ředí Zem ě. Jeho sou časnou 

systematickou ambicí je zakomponování ekologického myšlení do 

křesťanské v ěrouky. Tento myšlenkový postup p ředstavil v jednom 

ze svých posledních d ěl Zobecn ěná teologie osvobození: Kosmická 

dimenze  - zde se pokouší o jakési p řekro čení v ědeckých 

disciplinárních hranic ekologie a teologie. 138  Pomoci propojování 

t ěchto obor ů volá po vytvo ření nového paradigmatu, které bude 

                                                           

136   [online].[cit. 2010-03-08]. Dostupné z 
<http://www.youtube.com/watch?v=m95SlAcGGNA > 
137   [online].[cit. 2011-01-30]. Dostupné z 
<http://www.svetovypochod.cz/cs/1252_leonardo-boff > 
138   BLAŽEK,M. Zobecn ěná teologie osvobození: kosmická dimenze. [online]. 
[cit. 2011-01-29]. Dostupné z < http://www.souvislosti.cz/199/blazek.html >. 
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přispívat ke globální spáse. Podle Boffa jsou antieko logickými 

prvky uvnit ř k řesťanství patriarchát, monotheismus a jeho 

projekce do spole čnosti. V teologické koncepci pracuje s poznatky 

a koncepty kosmogeneze, biogeneze a filosofie v ědy. Kritizuje 

ekonomické d ělení spole čností na vyvinuté, málo vyvinuté a 

zaostalé, které považuje za čty ři sta let starý mýtus Západních 

koloniálních mocností. Tento mýtus m ěl sloužit k vyko řis ťování 

domorodých národ ů v zemích t řetího sv ěta a vytvá ření dalšího mýtu 

o neomezeném r ůstu a pokroku. Bída a ekologická devastace jsou 

plody takto pojatého ekonomického rozvoje. „ Záměr dosáhnout 

sv ětového panství v ězí hluboce v kolektivním nev ědomí západních 

kultur, které dnes udávají tón, a ť se to d ěje ve jménu Boha nebo 

křesťanské kultury nebo osvíceného rozumu nebo v ědy a techniky, 

spole čnosti založené na poznání anebo na demokracii“. 139  Častá 

kritika západní spole čnosti, která vychází z řad teolog ů 

osvobození odmítající typickou evropsky orientovano u spole čnost 

vedoucí k všeobecnému konzumu a bezohlednému kultu peněz. Tato 

spole čnost dostává ozna čení jako bezbožná a odtržená od 

evangelia. Boff dále poukazuje na chudé jako na nos itele 

osvobození. Chudí jsou vyzdviženy jako nejvíce ohro žený p řírodní 

druh. Teologie osvobození m ůže p řinést jakousi sociální ekologii 

vedoucí ke spole čenskému v ědomí, že člov ěk byl stvo řen pro celý 

vesmír. Toto v ědomí m ůže být výzvou ke stavb ě blahodárného mostu 

mezi bohatým Severem a chudým Jihem. Boff v oblasti  v ědeckého 

myšlení považuje za nositele relevantního v ědeckého poznání 

početn ě omezenou skupinu v ědců orientovaných v duchu hnutí new 

age zastoupenou autory jako Fritjof Capra, Jamese L ovelock nebo 

Rupert Sheldrake. Boff p řijímá duchovní hypotézu této myšlenkové 

                                                           

139   BLAŽEK,M. Zobecn ěná teologie osvobození: kosmická dimenze. [online]. 
[cit. 2011-01-29]. Dostupné z < http://www.souvislosti.cz/199/blazek.html >. 
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skupiny ideu Zem ě jako Gaia – samostatn ě fungujícího 

superorganizmu. 140   

 

  Velmi živou formou teologie osvobození mimo Latin skou Ameriku 

je angažovaná teologie k řesťanů na palestinských územích 

okupovaných Izraelem (Západní b řeh Jordánu). 141  Palestinští 

křesťané zde již mnoho let bojují s postavením mlýnského  kamene 

mezi znesvá řenými stranami konfliktu židy a muslimskými 

Palestinci a snahu o  nalezení mírové cesty soužití  mezi národy. 

Palestinští k řesťané dlouho získávali pocit útlaku ze strany 

Izraelské vlády. Palestinská verze teologie osvoboz ení stojí 

podle svých autor ů na dvou pilí řích na sociálním akcentu 

evangelia a úsilí o spravedlnost. Mnoho palestinský ch teolog ů je 

vedeno myšlenkou, že církev by m ěla hrát hlavní roli v 

náboženském prost ředí Blízkého východu. Mnoho pastor ů také žije v 

prost ředí náboženské krize a utrpení a snadno propadá poc itu 

bezmoci. Pasto ři v dílech teologie osvobození žádají Boha o 

zodpov ězení mnoha t ěžkých otázek. Pro č dovolil okupování jejich 

domoviny vojenskou mocností. 142  Ztrátou politické samostatnosti a 

další zásadní tragická témata jako p říležitostné násilí izraelské 

armády a zabrání p ůdy ze strany židovských osadník ů. K řesťanská 

minorita se dostává díky arabské národnosti na stra nu 

palestinského odporu proti izraelskému osadnickému hnutí. 

Neblahou zkušenost mezi palestinskými k řesťany  získala 

organizace  Mezinárodní velvyslanectví Jeruzalém (I CEJ), 

mileniáln ě orientované hnutí vyznávajícího k řesťanský sionismus. 

Vidící v rozši řování území Izraele p řípravu na Armagedon, který 

                                                           

140   Ibid.  
141   Ibid. 
142  [online].[cit. 2011-03-20]. Dostupné z < 
http://www.cdk.cz/ts/clanky/110/palestinska-teologi e-osvobozeni/ > 
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předznamená p říchod Ježíše Krista na zem. Tudíž je pro každého 

křesťana nutné schvalovat jakékoliv konání izraelské vlá dy 

směřující k upevn ění moci na palestinských územích. ICEJ 

expanduje v izraelském prostoru nebývalým tempem st avbou poutních 

domů nebo aktivní ú častí na poutním svátku židovských v ěřících 

Sukotu. K řesťanská komunita žije silným pocitem ohrožení ztráty 

identity a zmizení v propadlišti d ějin.  

 

V záv ěru samotné práce bych se rád zmínil o snaze italské ho 

fará ře Vinaye 143  valdenské 144  církve, která nápadn ě p řipomíná snahy 

teolog ů osvobození. Jedná se o založení komunity Agape na chudém 

italském jihu v sicilské Rice, podle vzoru obdobné osady 

postavené roku 1947 v italských Alpách u vesnice Pr ali. Aggape na 

jihu Itálie za čala vznikat od roku 1961 za ú čelem pomoci 

zbída čenému lidu Sicílie, zejména d ětem a mladým lidem. Vinay byl 

přesv ědčen, že jednotlivec není schopen v sou časné dob ě dostát 

poslání, které p řed n ěho staví k řesťanská víra.  Považoval proto 

za nutné spojit n ěkolik lidí aby se snažili ve spole čenství 

naplnit Kristovu výzvu. Toto spole čenství nazývá Komunou – 

spole čenství stálé práce. Stále víc se utvrzuji v p řesv ědčení, že 

naše doba vyžaduje, aby v církvi vznikaly skupiny, bratrstva, má-

li církev naplnit své poslání.  Tato slova lze považovat za 

manifest Vinayovy teologie, podle které nesta čí zorganizovat 

studijní modlitební skupinky nebo sborovou sociální  práci. Je 

nutné zapojit laiky do angažované skupiny na ur čitém míst ě 

s jasným cílem. Smyslem Vinayovy práce bylo zvidite lnit 

Valdenskou církev, která byla po druhé sv ětové válce izolována 

                                                           

143   VINAY T. G. Slunce vychází na jihu , Kalich, Praha 1969. 
144   Blíže k historii valdenských viz MOLNÁR A. Valden ští, Kalich, Praha 
1991. ISBN 80-7017-384-X 
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složitou historií a specifickým prost ředím katolické Itálie. 

Doufal, že sociální činnost pom ůže Valdenské zbavit izolace a 

získá pro n ě u italské ve řejnosti sympatie.  Vliv na Vinaye m ěl 

také silné mocenské postavení Římskokatolické církve v italském 

politicko-spole čenském prost ředí, z čehož pramení názor 

valdenských, že opravdový ekumenismus je nutné za čít ze zdola a 

nejlépe u znevýhodn ěných a sociáln ě zanedbaných vrstev. Zde se 

nachází ko řeny k metodám valdenských, které se shodují 

s k řesťanským socialismem a jeho zám ěr ům uplat ňujících se 

v základních komunitách pocházejících z jihoamerick ého prost ředí. 

Vinay cht ěl svým zp ůsobem proniknout prostým životem mezi 

pot řebné a otev řít novou cestu misie. Organizace skupiny 

zahrnovala spole čnou ve čeři s pobožností a misijní kázání podle 

liturgie Agape dvakrát týdn ě. Služby skupiny Agape zahrnovaly: 

učitele, léka ře, zem ědělské odborníky, techniky, sociální 

pracovníky a knihovníky.  
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Summary 

 

This work deals with origin and history liberation theology. 

Starting point for explanation term is interpretati on issue in 

positive and negative meaning. For example are desc ribed main 

branches this movement. Subsequently are explained history 

important South America countries like Brasilia, Ch ile, Argentina 

and Peru. This chapter has function background for description 

origin liberation theology as response on social st ruggle in 

South America society. Another chapter introduces t o ecclesiastic 

concept in Leonardo Boffa statement and his continu es on CELAM 

idea option for poor. His contributes in theologica l construct 

ecclesiastic base was basic for social work in libe ration 

theology. The pastor Jeremiah Wright was member thi s church. Next 

part show lives important leader liberation theolog y and their 

contribution for history of Christianity. As well k now people are 

deal lives destinies Leonardo Boff, Gustavo Guttier ezz, Jon 

Sobrino and Oscar Romero. The chapter: Christology explain 

comprehend person Jesus Christ in books by Jon Sobr ino and 

Leonardo Boff. Most important function is historica l praxis of 

the believers in eschatological completion of histo ry and 

approaching Kingdom of God.  

Main part has name Liberation theology and Vatican starts in time 

Second Vatican council when were changed principal Roman Catholic 

doctrine new social document like Lumen Gentium and  results. 

Those documents results were discussed and develope d in 

interpretation of Latin America bishops like Helder  Camara. 

Perspective liberation theology was changed by entr ies some 

theologians in revolution struggle (for example cas e of 
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Nicaragua) and press conservative wing of bishop li ke Opus Dei. 

As excursion is introduce role Palestinian liberati on theology in 

extreme situation of Christian community in Middle East. The 

conclusion deals about strong change religion situa tion – 

especially rise of Pentecostal and new religion mov ement in South 

America. New possibilities for Liberation theology are 

discovering in new socialist movement. 

 

 
 


