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CZY PAPIEŻ Z KRAKOWA ROZUMIAŁ 

AMERYK Ę ŁACIŃSKĄ? 

Has the Pope from Krakow Understood Latin America? 

Streszczenie:  
Ten krótki artykuł jest głosem w toczącej się od 
wielu lat debacie na temat stosunku Jana Pawła II 
do Ameryki Łacińskiej i działalności kościoła kato-
lickiego w tym regionie. Podjęta zostanie próba od-
powiedzi na pytanie zawarte w tytule artykułu. Au-
tor nie wchodzi jednak w treści wiary, a poddaje 
analizie niektóre myśli papieża Jana Pawła II z so-
cjologicznego punktu widzenia. 

Abstract:  
This short article is a voice in the ongoing for many 
years debate about the relation of John Paul II to La-
tin America and the activities of the Catholic Church 
in the region. An attempt will be to answer the ques-
tion appear in the Title the present article. The author 
does not fall into the content of faith and analyzes 
some of the Pope John Paul II’s thought, from a so-
ciological point of view. 
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Wielu z nas swego czasu rzucał się w oczy pewien paradoks: Jan Paweł II, 
tak usilnie popierający „Solidarność” w Polsce, wystąpił przeciwko „teologii wyz-
wolenia” w Ameryce Łacińskiej. Można wprawdzie znaleźć jego wypowiedzi, 
w których wręcz sam przedstawiał się jako „teolog wyzwolenia”, ale nurt działania, 
który potocznie kojarzył się z tym terminem, z pewnością nie cieszył się jego sym-
patią. Czy dlatego, że miejscowy Kościół uważał, że należy oddawać „cesarzowi co 
cesarskie”? Taka tradycja istnieje w Kościele, acz przykład, dajmy na to św. Stani-
sława wskazuje, że nie jest jedyną. Oddawanie „cesarzowi co cesarskie” przez Koś-
ciół było też mocno ograniczone np. w komunistycznej Polsce, która z czasem na 
tyle uważała się już za spadkobiercę całej historii kraju, że legendy tego świętego, 
który podniósł rękę na króla (na państwo!) nie lubiła.  

Spróbuję odpowiedzieć na postawione pytanie, mocno podkreślając, że nie 
wchodzę w treści wiary. Podzielam zdanie, w myśl którego: 

Socjologia nie interesuje się prawdą czy fałszem religii, ale religią jako zjawiskiem spo-
łecznym i częścią kultury symbolicznej danego społeczeństwa. (...) W polu zaintereso-
wań socjologii znajdują się funkcje religii w społeczeństwie, relacje między religią 
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a zmianą społeczną, wpływ wyznawanej religii na postawy i zachowania jednostek oraz 
postacie religijności i jej natężenie (Szacka, 2003: 436). 

Do analizowania myśli religijnej papieża nie mam zresztą kompetencji, 
a wszystko to piszę jako niewierzący. 

Wielokrotnie w dziejach religia umacniała władzę. W naszym kręgu cywi-
lizacyjnym królowie posiadali wręcz sakrę religijną. Dlatego ewentualny zamach na 
króla był czymś groźniejszym dla sprawcy niż dążenie do zabicia człowieka. Do 
Ameryki Łacińskiej Kościół katolicki przyszedł wraz ze zdobywcami i – mimo wy-
siłków zbliżenia się z ludnością miejscową – przez kilka wieków pozostawał blisko 
nich.

Jednocześnie religia i Kościół reprezentowały i reprezentują pewne atuty 
dla ludzi nawet dalekich od władz, wręcz dla będących „pod kreską”. W nich ludzie 
wierzący znajdują wsparcie w momentach zaburzenia. Ta funkcja jest wzmacniana 
nie tylko treściami kazań i psychologiczną funkcją spowiedzi. Także np. architektu-
rą wielu kościołów. Po wejściu wzrok kieruje się na oświetlony ołtarz, usytuowany 
w ciemniejszej przestrzeni. Przy wyjściu, w założeniu po modlitwie, wzrok się kie-
ruje na jasny świat – jak w kościołach, których wyjścia usytuowane są w kierunku 
widoku Tatr. Z kolei w katedrze w Brasilii ciemnawym korytarzem dochodzi się do 
jasnego miejsca kultu, oświetlonego naturalnym światłem padającym przez sufit. 
Efekt psychologiczny jest ten sam. Z punktu widzenia treści religijnych wszyscy 
wierni są równi. Dla wszystkich w pewnych momentach życia bądź po śmierci biją 
dzwony. Wszyscy otrzymają komunię. Bóg rysuje się jako dobry ojciec, Matka Bo-
ska jako pocieszycielka, nieraz potrzebna też w dorosłym wieku. Jezus reprezentuje 
z tego punktu widzenia zarazem dobro i cierpienia doświadczane w różnym stopniu 
i w różnych sytuacjach przez ludzi. Symbol dziecka jest w naszej cywilizacji sym-
bolem dobra, „Chrystus frasobliwy” z Polski odzwierciedla nasze kłopoty, Chrystus 
biczowany, krwawiący, kłopoty Meksykanów, „dobry Jezus” jest miły katolikom 
brazylijskim. Zbliżenie z Bogiem jest jednocześnie zbliżeniem ludzi między sobą. 
Z punktu widzenia niewierzącego, jednoczesne przyjmowanie komunii spełnia wła-
śnie te dwie funkcje. Widać to szczególnie dobrze, np. gdy komunię przyjmuje ro-
dzina osoby zmarłej, czyniąc to podczas nabożeństwa pożegnalnego. 

Kościoły i religie (nie tylko zresztą w wydaniu katolickim) często dowar-
tościowywały „maluczkich” – czy to przez wiarę, czy/i przez udział w kulcie, czy/i 
przez pewne funkcje i aktywność w ramach kultu. Niektóre elementy tych zjawisk 
mogły występować wręcz zastępczo w stosunku do marnej sytuacji zewnętrznej. 
Myślę, że tak się daje tłumaczyć bądź niezwykła czasem aktywność pewnych osób, 
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bądź fundamentalizm – niezależnie od religii. Nieraz religia dowartościowywała ca-
łą grupę – narodową, czy jakąkolwiek inną. Czasem spajała ją, pełniła dla grupy 
funkcję schroniskową. Postrzeganie pewnych świętych lub Matki Boskiej jako 
związanych z daną grupą i opiekuńczych wobec niej, także przetrwanie wierzeń 
afrykańskich na Kubie czy w Brazylii, pełniły dokładnie tę samą rolę, co umacnia-
nie się katolicyzmu w epoce PRL. Funkcja schroniskowa czy funkcja wsparcia mo-
gły być jednak bardziej bezpośrednie – jak np. w wypadku poparcia buntowników, 
nieraz dopomożenia im w potrzebie czy to w latach osiemdziesiątych w Polsce, czy 
w okresie rządów generalskich w Brazylii. Kardynał-arcybiskup Rio de Janeiro, 
Eugênio Sales, skądinąd konserwatywny, odpowiedział rozmówcy na prośbę o od-
prawienie mszy dziękczynnej w którąś rocznicę ustanowienia rządów generalskich: 
„Ma Pan zapewne, Generale, wiele powodów, by dziękować Bogu za Jego łaski – 
ale ja nie muszę w tym pośredniczyć” (Kula, 1992: 10). 

Wiele społecznych ruchów protestu, podobnie zresztą jak ruchów w imię 
niezależności narodowej, było jednocześnie ruchami religijnymi. Dwoistą naturę 
miały czy to husytyzm, czy cristiada w Meksyku, czy Rewolucja Islamska w Iranie, 
czy bliski religii ruch „Solidarności” w Polsce. Sam entuzjazm, jaki pojawił się 
w Polsce w reakcji na wybór Jana Pawła II miał cechy wyzwoleńczej reakcji narodu 
i cechy buntu antysystemowego. Uważa się, że pielgrzymka papieska do Polski 
w 1979 roku odegrała ogromną rolę w pobudzeniu ludzi do działania i, tym samym, 
w narodzinach ruchu „Solidarności” w przyszłości. W owym czerwcu 1979 roku 
odnotowywano „zmianę ludzkiego klimatu, nastroju tych tłumów, po których ocze-
kuje się brutalności i goryczy, a które są pogodne, życzliwe, niemal serdeczne”. 
Autor cytowanego dziennika uznawał, że zauważane przezeń zjawisko „jest najo-
sobliwszym fenomenem psychologicznym i socjologicznym”. Zastrzegał, iż „to nie 
jest bigoteria. To jest zaspokojony głód sensu słów, które nie mają sloganowego 
brzmienia, uczuć, które nie są udawane” (Szczepański, 2015: 534).  

Religia nieraz stawała się legitymacją protestu i często służyła jako legity-
macja alternatywna wobec legitymacji rządzących. Organizacja religijna bywała 
organizacją alternatywną do organizacji zdominowanej przez władze, wręcz nieraz 
stwarzała oparcie materialne. Miałem okazję obserwować, jak w jednym z war-
szawskich, zatomizowanych blokowisk jednoczyła ludzi budowa kościoła – prze-
ciw władzom schyłkowej PRL. W strajkach 1980 roku w Polsce religia, Kościół, 
nabożeństwo, wspólna budowa ołtarza i ołtarz, dawały potrzebne wsparcie, ułatwia-
ły tworzenie więzi i organizowanie się ludzi: 
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Msze były istotnym elementem z kilku powodów. Po pierwsze – zespalały wspólnotę 
strajkujących z drugiej strony bramy. Partycypowali oni w mszach wspólnie. Dzięki 
temu można się było także policzyć. Można w tym dostrzec reminiscencje pierwszej 
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Atmosfera strajkowych uroczystości także była 
wyjątkowa i dużo bardziej emocjonalna niż coniedzielna wizyta w kościele. Komunia 
święta rozdzielana była bez spowiedzi – «jak na polu bitwy» – wspominali świadkowie. 
Porównanie z wojną było nieprzypadkowe, cały czas obawiano się ataku wojska i mili-
cji (Kozłowski, 2015).  

Przystrojenie bramy Stoczni symbolami religijnymi stwarzało wrażenie 
zbudowania rzeczywiście chroniącego muru (cyt. za Kozłowski: 2015).  

Mogło się też zdarzać, że struktury wyrosłe z ruchów społecznego protestu 
i nawet przeciwne religii, ostatecznie przybierały jednak formy parareligijne („reli-
gia rozumu” w Rewolucji Francuskiej, parareligijne elementy w funkcjonowaniu 
komunizmu, także w faszyzmie). Przyczyną tego była bądź głębsza mentalność lu-
dzi nowego establishmentu, ujawniająca się w takiej formie, bądź (i) chęć zdobycia 
mocniejszej legitymacji do rządzenia. Wyrosła z rewolucji struktura państwowa 
mogła stawać się teokracją (Iran). 

W wypadku religii katolickiej kontakt z będącymi „pod kreską” mógł być 
ułatwiony przez znakomitą zdolność przystosowawczą jej Kościoła, także zdolność 
do tworzenia form synkretycznych. W Ameryce Łacińskiej to nie tylko synkretyzm 
wywodzący się z religii miejscowych lub afrykańskich, to także przejęcie przez po-
stacie kultu katolickiego niektórych cech postaci czczonych w innych ramach reli-
gijnych i erygowanie miejsc kultu na miejscach kultów wcześniejszych. Kontakt 
z tymi „pod kreską” bywa taż ułatwiony przez okoliczność, że dobrze zakorzeniony 
Kościół odzwierciedla mentalność wiernych, nawet jeśli aspiruje do kierowania ich 
wizją świata.  

Obserwując niechęć Stolicy Apostolskiej do „teologii wyzwolenia”, nie 
miałem wątpliwości, że z nią, czy bez niej, pod koniec XX wieku latynoamerykań-
ski Kościół katolicki stawał po stronie biednych i po stronie reform społecznych – 
choć nieraz było to ryzykowne dla jego opinii wśród innych grup społecznych. Ar-
cybiskup Olindy i Recife Dom Helder Camara mawiał: „Gdy daję biednym chleb 
nazywają mnie świętym. Gdy pytam, dlaczego biedni nie mają chleba, nazywają 
mnie komunistą” (Domosławski, 2004: 104). 

Dlaczego zatem Jan Paweł II nie popierał „teologii wyzwolenia”, choć po-
pierał ruch „Solidarności” w Polsce? Nie można powiedzieć, że sprawy Ameryki 
Łacińskiej były mu obce. Z pewnością leżały mu na sercu. Ameryka Łacińska była, 
przynajmniej wówczas, jednym z najważniejszych dla Kościoła terenów, na doda-
tek zagrożonym przez szybko rozprzestrzeniające się odmienne wyznania. W Euro-
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pie Zachodniej Kościół raczej cofał się, Azja i Afryka to była dlań w dużym stopniu 
pieśń przyszłości, Rosja jest w przeważającej mierze prawosławna..., podczas gdy 
Ameryka Łacińska była i jest katolicka, zaś tamtejsze rządy na ogół sprzyjały Ko-
ściołowi. W sumie było więc o co się starać. Pielgrzymki Jana Pawła II na ten kon-
tynent stanowiły sukces. W kolejnych krajach papież mówił o potrzebie wsparcia 
biednych, w Brazylii apelował o ochronę „dzieci ulicy” i dopomożenie im, na Ku-
bie w sposób oczywisty chciał dopomóc sprawie demokracji, w tym rozszerzeniu 
możliwości działania własnego Kościoła. Indianom papież wyraźnie chciał powie-
dzieć, że są częścią miejscowej ludności, która leży mu na sercu. W Brazylii spo-
tkał się z przedstawicielami grup indiańskich, w Cuzco zasiadł na tronie, który 
ustawiono dlań w miejscu, gdzie kiedyś zasiadał władca Inków, w Meksyku kano-
nizował Juana Diego. Zadbano, by w tej ostatniej uroczystości licznie wzięli udział 
Indianie. Jan Paweł II nie chciał jednak „teologii wyzwolenia”, gdyż bał się mark-
sizmu bardziej niż wielu innych negatywów tego świata. Sądząc z wyjściowego do-
kumentu, jakim była instrukcja z 1984 roku, sygnowana przez kard. Josepha Rat-
zingera (późniejszego Benedykta XVI) jako przewodniczącego Kongregacji Nauki 
Wiary (Instrukcja…, 1984), krytykowane formy „teologii wyzwolenia” podchodziły 
w sposób „niewystarczająco krytyczny do pojęć zapożyczonych z różnych kierun-
ków myśli marksistowskiej” i myliły porządek doczesny z porządkiem nadprzyro-
dzonym. W dokumencie podkreślano, że wiary nie da się sprowadzić do polityki, 
a sprowadzanie do niej fragmentów biblijnych o wyzwoleniu z niewoli jest swoi-
stym redukcjonizmem („Niektórym nawet wydaje się, że konieczna walka o spra-
wiedliwość i wolność ludzką, rozumiana w ich znaczeniu ekonomicznym i poli-
tycznym, stanowi istotę i całość zbawienia. Ich zdaniem Ewangelia sprowadza się 
do czysto ziemskiej ewangelii”).  

Nie można – głosiła instrukcja – dopatrywać się zła głównie i jedynie w niewłaściwych 
«strukturach» ekonomicznych, społecznych lub politycznych, tak jakby wszystkie for-
my zła miały przyczynę w owych strukturach, do tego stopnia, że stworzenie «nowego 
człowieka» miałoby zależeć od wprowadzenia odmiennych struktur ekonomicznych 
i społeczno-politycznych. Zapewne istnieją struktury złe i powodujące niesprawiedli-
wości, które trzeba z odwagą zmienić; struktury jednak, dobre czy złe, będąc owocem 
działania człowieka, są najpierw konsekwencjami, nim staną się przyczynami. Korzeń 
zła tkwi w ludzkich osobach, wolnych i odpowiedzialnych, które powinny się nawrócić 
dzięki łasce Jezusa Chrystusa, by żyć i działać jako nowe stworzenia w miłości bliźnie-
go, skutecznym poszukiwaniu sprawiedliwości, opanowaniu siebie i uprawianiu cnót 
(…). 
Wysuwając jako pierwszy postulat – głosił dalej cytowany dokument – radykalne prze-
obrażenie stosunków społecznych i krytykując z tej pozycji dążenie do doskonałości 
osobistej, wchodzi się na drogę negacji znaczenia osoby i jej transcendencji i podkopuje 
się etykę oraz jej podstawę, która polega na absolutnym charakterze rozróżnienia dobra 
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i zła. Skoro zresztą miłość jest zasadą autentycznej doskonałości, to tej ostatniej nie da 
się wyobrazić bez otwarcia się na innych i bez ducha służby (Instrukcja…, 1984).  

Kongregacja krytycznie mówiła o postawie osób, które „stojąc w obliczu 
pilnej potrzeby podziału chleba, stają przed pokusą, by wziąć w nawias i odłożyć na 
jutro ewangelizację; najpierw chleb, Słowo później. Byłoby śmiertelnym błędem 
oddzielenie jednego i drugiego, a nawet przeciwstawienie ich sobie” (Instrukcja…, 
1984). 

W cytowanej instrukcji znalazły się wprost przestrogi przeciwko inspiro-
waniu się marksizmem bez wzięcia pod uwagę związku jego elementów z ideolo-
gią, która doprowadziła do fatalnych historycznych doświadczeń. Także stwierdze-
nie, że marksizm i walka klas nie dadzą się połączyć z chrześcijańską koncepcją 
człowieka i społeczeństwa.  

Papież chciał, by to polscy katolicy, idąc w kierunku przezeń pożądanym, 
stanowili pozytywny przykład dla Europy i świata. Robotnicy, którzy zbuntowali 
się tu w 1980 roku, byli potencjalnymi nosicielami jego przesłania, nie zaś lewico-
wi katolicy z Ameryki Łacińskiej. Pochodząc z Europy Wschodniej, najpewniej 
bardziej obawiał się komunizmu niż rozlicznych innych negatywów, występujących 
w historii współczesnej, choć je też nieraz krytykował. Nie przyrównując, sądzę, że 
swego czasu Pius XII też bardziej obawiał się komunizmu niż faszyzmu, mimo 
wszystkich negatywów tego ostatniego.  

Można domniemywać, że niechęć papieża do „teologii wyzwolenia” budzi-
ła, lansowana przez część nurtów tego kierunku, koncepcja walki zbrojnej. Instruk-
cja przestrzegała, że walka przemocą przeciw dominacji bogatych nad biednymi fi-
nalizuje się kontrprzemocą. Realnie tylko część owego nurtu i tylko w niektórych 
krajach opowiedziała się za wspomnianą formą działania. Inni budowali, dajmy na 
to, studnie w dzielnicach nędzy. Niemniej jednak o. Camilo Torres utracił szanse na 
beatyfikację, skoro zginął jako partyzant, a na dodatek został zapamiętany jako nio-
sący karabin na ramieniu (podobno była to broń kolegi zabitego w walce). Papież 
nie zaakceptowałby sprowadzenia Chrystusa do postaci buntownika walczącego 
o sprawy społeczne, ani tym bardziej, co też pojawiło się, obrazu Chrystusa z kara-
binem na ramieniu (Kapuściński, 1988: 150). 

Oczywiście tekst „Instrukcji” można by i należałoby przeanalizować bar-
dziej kompetentnie i dogłębnie niż to uczyniłem. Warto by także sięgnąć do innych 
dokumentów Kościoła poświęconych rozważanej kwestii. Pokrótce zreferowane tu 
zastrzeżenia pozostały jednak w mocy przez cały pontyfikat Jana Pawła II oraz Be-
nedykta XVI. 
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Obecny papież uczynił pewne gesty w stronę swego czasu skrytykowanych 
przedstawicieli „teologii wyzwolenia”. W 2015 roku beatyfikował Oscara Arnulfo 
Romero, arcybiskupa San Salvadoru, zabitego na stopniach ołtarza w 1980 roku. 
W tymże roku od prezydenta Boliwii Evo Moralesa przyjął rzeźbę, przedstawiającą 
Chrystusa rozpiętego na sierpie i młocie – co w Polsce oraz bliższych nam krajach 
zdaje się profanacją. Autorem rzeźby był duchowny (ks. Luis Espinal), zamordo-
wany w 1980 roku przez miejscowy establishment. Papież uznał ten symbol za za-
proszenie do dialogu wszystkich, którym leży na sercu zmiana na rzecz ubogich.  

Można założyć, że Franciszek też zna teologię. Prawda, że obecnie komu-
nizm nie jest już tak atrakcyjny, by Watykan musiał się obawiać jakiegokolwiek 
zauroczenia nim – co może tłumaczyć sygnalizowane gesty. Czyż nie należy ich 
jednak przede wszystkim tłumaczyć okolicznością, że Franciszek lepiej rozumie 
Amerykę Łacińską niż Jan Paweł II?  
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