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Dějinný kontext 
Teologie osvobození vyrostla na latinsko-americké půdě. 

Dějiny koloniálního dobývání Latinské Ameriky 

• Za pracovní sílu sloužilo původně indiánské obyvatelstvo – z nichž později se stali otroci 

• S příchodem Španělů a Portugalců začíná násilné podrobování obyvatelstva – ekonomické 

a lidské vykořisťování, krutosti 

• V r. 1511 dominikán Antonio de Montesios kázal, aby vlastníci půdy přestali 

s vykořisťováním – díky jeho kázání se jeden z vlastníků půdy – Bartolomé de Las Casas 

(1474-1566) - vzdal svého majetku a stal se dominikánem a později se zasloužil o toporu 

práv indiánů (v Americe i ve Španělsku) 

• Díky evropským nemocím, na kt. neměli Indiáni imunitu (neštovice, chřipka) nastal úbytek 

pracovní síly, začalo tedy velké obchodování s otroky zejm. z Afriky (až do 19.stol) 

• Skutečnost otroctví, vzpoura po otroctví a volání po svobodě se hluboce vtiskly do 

latinskoamerické duše a teologie osvobození je odpovědí na tento rub dějin kolonizace. 

Hledání politické legitimizace 

• Španělskou monarchii vnímali původní obyvatelé jako cizorodou. Katolická monarchie = 

sama vnímala svou autoritu ne jako něco, co pocházelo čistě od lidí, ale jako božsky 

garantovanou (tak ospravedlňovali dobývání). 

• Církev měla autoritu podepřít monarchův nárok – také ospravedlňovali násilí páchané na 

místních vládnoucích autoritách jako ospravedlnitelné, protože bylo potřeba jim přinést 

evangelium. 

• Teologie ospravedlnění tedy říká: církev nemůže legitimizovat vykořisťovatelskou cizí 

monarchii, ale ve středu jejího zájmu mají stát chudí, jimž Bůh v Kristu prokazuje 

obzvláštní lásku, a chce v tom být následován. 

Nezávislost a hledání sebe-definujícího příběhu 

• Větš. Latinsko-amerických států získala nezávislost v ¼ 19.st. (po 2-3 staletí koloniální 

vlády) 

• Monarchii vystřídala oligarchie  

• Latinskou Ameriku určovaly vztahy k Evropě a Spojeným státům, protože kontrolovaly 

většinově exportní ekonomiku 

Industrializace a dluhy – Latinská Amerika od r. 1945 

• Výroba vlastního zboží měla nahradit dovoz 

• Proces urbanizace, ekonomické a sociální důsledky 

• Vyžadovalo to kapitálové investice zvenčí – arabské země zbohatly díky naftě a investovali 

své peníze západních bank a půjčovali je Latinské Americe 

• Dluhová krize 

Bezprostřední pozadí teologie osvobození 

• Zrod v rozmezí 20-30 let 20.st. – teologové osvobození většinou započali svá studia 

v 50.letech 



3 
 

Katolická akce 

• Papež Pius X  

• Papež Pius XI – viděl v tom důležitý nástroj církevního angažmá ve světě 

• Katoličtí laici propagovali ve společnosti sociální učení církve – Gutiérrez před tím než 

vstoupil do semináře začal studovat medicínu v Limě, kde se stal součástí místní skupiny 

Katolické akce (zájem o šíření evangelia v moderním světě) 

Mladí křesťanští dělníci a Pastorační cyklus 

• Mladí křesťanští dělníci v Belgii - založené otcem Cardijnem (cíl nabídnout alternativu vůči 

socialismu mladým křesťanům) 

• Skupiny vyzývali k aktivní přítomnosti církve, zejm. laiků, ve světě 

Francouzské konexe 

• Teologové osvobození studovali převážně v Evropě 

• Dialog mezi teologií zakotvenou ve svých historických pramenech a současným světem 

• Francie: země dělnických kněží a kněžského hnutí – služba doprovázela lidi v továrnách a 

řemeslnických dílnách.  

Vývoj od šedesátých let 

Druhý Vatikánský koncil 

• Velký význam pro teologii osvobození 

Dependační teorie 

• Teorie závislosti – vysvětlování strukturálních problémů latinskoamerických ekonomik 

• Dependační teorie – ukazuje důvody, proč ke srovnání ekonomik nedošlo (jsou závislí na 

druhých dominantních ekonomikách, kt. určují, co mohou a musí dělat) 

Latinskoamerické diktatury a reakce na ně 

• V r. 1964 se v Brazílii chopila moci armáda a během 10 let došlo k podobným převratům 

v jiných zemích. Diktatury stály na nacionalistické ideologii, byly extrémně pravicové, 

používali totalitní praktiky. 

• Na konci 60. Let vznikal v L Americe řada opozičních ozbrojených partyzánských skupin – 

mnohé byly inspirovány a využívány Fidelem Castro a Che Guevarou. Mnohé skupiny 

vzešly ze studentských a církevních hnutí. 

Mecdellín 

• V r. 1968 proběhla druhá generální konference latinskoamerických biskupů 

v kolumbijském Medellínu 

• Otevřela se práce s chudou většinou a pro ni 

• Právo křesťanů bránit se násilí 

• Rozhodnutí přistupovat k životu z perspektivy chudých, z perspektivy utlačované většiny 

jižní hemisféry. 
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První spisy teologie osvobození 

• V r. 1968 Gutérrez na shromáždění skupiny kněží a laiků v Peru přednesl příspěvek „Na 

cestě k teologii osvobození“, myšlenky pak rozvinul v knize „Teologie osvobození“ (1971) 

• Kritická reflexe křesťanské praxe ve světle Slova 

• Teologie osvobození hledá nový způsob jak postavit a uspořádat teologickou reflexi jako 

celek. 

Dialog se společenskými vědami 

• Pomáhají chápat osvobození celistvě, zahrnovat i jeho politické a ekonomické aspekty – 

aby mohla pojmenovat a analyzovat situaci 

Latinskoamerické vlivy 

• Domorodé verze marxistického myšlení 

• Vliv komunistických režimů 

Pojem třídního boje 

• Marxistická teorie  

• Teologové osvobození nezastávají teorii třídního boje – pro ně je to jen vypozorovaná 

skutečnost, že bohatí se stávají bohatšími na úkor toho, že chudí se stávají chudšími. 

Proces určují bohatí (není to náhodné) 

• Latinskoameričtí bohatí jsou většinou křesťané a dávají štědré almužny chudým 

Reakce na teologii osvobození 

• Teologie osvobození byla pro mnohé podezřelá z marxismu, ačkoliv se na ni neodvolávala 

(pouze ho brala jen jako nástroj k analýze společnosti). Někteří latinskoameričtí kněží 

marxismus kritizovali. 

• Adaptovala pojmy ze socialistických politických diktatur…tím se odcizovalas 

Některé komentáře Vatikánu a papeže Jana Pavla II. 

• Kritika ze strany církve teology osvobození zraňovala 

• Libertatis Nuntus – instrukce vydaná Kongregací pro nauku víry (8/1984) se jako první 

stavěl proti teologii osvobození (je to omezené pochopení teologie osvobození).  

• O dva roky později vychází od stejné Kongregace „Libertatis Conscientia“ (3/1986), kt. se 

věnuje smyslu křesťanské svobody a osvobození – je pozitivnější. 

• Dopis papeže Jana Pavla II. (4/1986) brazilské biskupské konferenci, v němž deklaruje, že 

teologie osvobození není jen dítětem své doby, ale že je jak užitečná, tak nezbytná. 

Další historický vývoj v 80. a 90. letech 

• Pád sandinistické vlády v Nicaraguy významnější než pád komunismu ve střední a 

východní Evropě = znamenal pro ně pád ideálů 

• Napříč Latinskou Amerikou končila doba diktatur – což ale znamenalo i umenšení role 

církve, protože politická opozice se za ně už nemusela skrývat. 

• Teologové zjišťovali, že vazby, od nichž lidé potřebují být osvobozeni, se mění. 
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• Na poč. 90. let se topili v dluzích – inflace, zastavili to za cenu velkých lidských obětí, se 

stále trvajícím účinkem zejm. na těch nejchudších. Proto se teologové osvobození obraceli 

více teologickým implikacím těchto opatření a k narůstající globalizaci trhu. 

• Klade se větší důraz na kulturní a náboženskou pluralitu, kt. patří do kontextuální analýzy 

a objevují se nové nástroje pro tuto analýzu. 

 

 

 

 


