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ТЕОЛОГІЯ В ТЕОРІЇ ВИЗВОЛЕННЯ

Стаття присвячена проблемам політичної теології. Основним прин
ципом політичної теології є перенесення віри з індивідуальної і персональ
ної сфери до політичної сфери. Це сягає корінням як до теології надії в 
католицькому модернізмі, так і до соціалістичних доктрину соціальних 
рухах.
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ТЕОЛОГИЯ В ТЕОРИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Статья посвящена проблемам политической теологии. Основнъш 
принципом политической теологии является перенос веры с индивидуаль
ной и персональной сферы к политической сфере. Это уходит корнями 
как в теологию надежды в католическом модернизме, так и в социали
стические доктрины и в социальные движения.
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THEOLOGY IN THE THEORY OF EMANCIPATION

The article is devoted to the problems o f political theology. The basic prin
ciple o f political theology is the transfer o f faith from the individual and per
sonal sphere to the political sphere. This is rooted both in the theology o f hope 
in Catholic modernism, in socialist doctrines and in social movements.
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Na przestrzeni wiekow powstalo bardzo wiele rozmaitych teologii 
(zarowno na gruncic Kosciola katolickiego jak і prawoslawnego oraz 
protestanckiego). Mozna tu wymienic chociazby tcologie liberal^, kry-
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tyc/na. fcministvc/na. smierci boga oraz wiele innych. Samo pojccic 
teologii uleglo w ten sposöb pewnemu zatarciu (podobnie jak chociazby 
w przypadku socjologii, filozofii czy psychologii). Wyraz teologia po- 
chodzi od greckiego theologia, na ktöre sklada sic theos-bög i logos- 
-slowo, nauka. Dlatego tez teologia to „dziedzina dociekan dotycz^cych 
Boga (bogöw) oraz zwiazköw ze swiatem, ludzmi, podcjmujaca wy
klad, intcrprctacjc i obronc tez danej religii”1. Leksykon PWN daje nam 
bardzo podobne wyjasnienie: „teologia to dyscyplina normatywna do- 
tvc/aca Boga, powstajaca na gruncie danej religii, podcjmujaca wyklad, 
intcrprctacjc i obronc jcj twierdzen i zasad, dogmatöw”2.

Wedlug slownika jczyka polskiego wyzwolic oznacza „przywröcic 
wolnosc, niezaleznosc, powodowac nagle powstanie, uzcwnqtrznicnic 
si§ czegos, uwolnic z czegos krcpujaccgo ruchy”3. Po raz pierwszy z 
pojccicni wyzwolenia spotykamy sic w Biblii w II ksicdzc mojzeszowej 
znanej röwniez jako Exodus. Bög przemawia tarn do Mojzesza slowami: 
„Napatrzylem sic na nicdolc ludu mojego w Egipcie i slyszalem krzyk 
ich z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego. Zstapilcm. przeto 
by go wyrwac z mocy Egiptu i wyprowadzic go z tego kraju do ziemi 
zyznej i rozlcglcj. oplwxajaccj w nilcko i niiöd.i...) Pr/cto id/! Posylam 
ci§ do faraona. Wyprowadz lud möj, synöw izraelskich, z Egiptu” (II 
Mojz.3, 7-10). Charakterystyczne jest, iz wyzwolenie w tym wypadku 
dotyczy sfery nie tylko duchowej zwiazancj z zawarciem przymierza 
niicdzy Narodem Wybranym a Bogiem, ale röwniez sfery doczesnej, 
politycznej tzn. wyzwoleniem z niewoli faraona. Wyzwoleniem z cier- 
pien, ktöre byly zadawane Izraelowi (m.in. niewolnicza praca czy kon- 
trola narodzin) ku nowemu krölestwu, w ktörym Zydzi bcda mogli zyc 
w spokoju i dostatku nie lckajac sic kazdego kolejnego dnia. Jahwe jawi 
si§ tutaj po raz pierwszy (ale nie ostatni) jako wyzwoliciel narodu wy- 
branego.

Wyzwolenie jest röwniez obecne w Nowym Testamencie, bcdac 
celem zbawczej misji Chrystusa: „Jezus Chrystus jako czlowiek nie- 
skonczenie wolny stal sic wyzwolicielem wszystkich innych ludzi, 
przede wszystkim w plaszczyznie nadprzyrodzonej, zniazujac grzech i 
zwycic/ajac smierc”4. Nastcpujc tu, wicc przeniesienie wyzwolenia z

1 Encyklopedia populama PWN, PWN, Warszawa 1993, str. 862.
2 Leksykon PWN, Warszawa 1972, str. 1182.
3 Slownik jczyka polskiego na: http://sjp.pwn.pl/lista.

php?co=wyzwolenie, stan z dnia 15 pazdziemika 2007.
4 B. Mondin, Teologowie wyzwolenia, PAX, Warszawa 1988, str. 16.

http://sjp.pwn.pl/lista
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plaszczyzny politycznej, doczesnej na plaszczyznc duchowa. Jezus nie 
uwalnia narodu wybranego spod wladzy Rzymian, jak uczynil to Bog 
w stosunku do Egipcjan, ale daje im wyzwolenie od grzechu i nadzieje 
zycia wiecznego, a со wazne, rozszerza te obietnice na wszystkich lu- 
dzi, ktorzy pr/vjma jego slowa. „Ale teraz niezaleznie od zakonu obja- 
wiona zostala sprawiedliwosc Boza, о ktorej swiadc/a zakon i prorocy, 
i to sprawiedliwosc Boza przez wiar§ w Jezusa Chrystusa dla wszyst
kich wicrzacych. gdyz wszyscy zgrzeszyli i brak im chwaly Bozej, i sa 
usprawiedliwieni darmo, z laski jego, przez odkupienie w Chrystusie 
Jezusie”(Rzym.3, 21-24).

W kolejnych wiekach wyzwolenie przybieralo wymiar glownie 
duchowy indywidualny stajac sic jednostkowym wyzwoleniem od 
grzechu. Так postrzegal te kwcstiq swiqty Augustyn. Uwazal on, ze 
wyzwolenie mozna osiagnac jedynie przez zbawienie. Nalezy jednak 
podkreslic, iz zbawienie nie zalezalo od czlowieka, od jego czynow. 
Zalezalo tylko i wvlacznic od laski Boga, ktory bedac nieskonczenie 
dobrym jest w stanie zbawic zlego z natury czlowieka. Laski zbawienia 
dostepujc sic ,,za darmo” niezaleznie od czynow, gdyz nie bylaby ona 
laska gdyby czlowiek otrzymy wal ja za zaslugi. W tym wypadku czlo- 
wiek jest przeznaczony w momencie narodzin do okreslonej kategorii 
ludzi, nalc/acych do swiata zla bad/ swiata dobra. Так, w ipe od samego 
poczatku moze bye skazany na wieezne potepicnic i nie ma absolutnie 
zadnych mozliwosci, aby odwrocic fatalizm swoich losow 5.

Taka wizja wyzwolenia zmienia sic wraz z koncem sredniowiecza i 
zmniejszeniem wplywu Kosciola na nauke. Dochodzi wowczas do roz- 
laczcnia lilozolii i teologii, ktore do tego czasu szly ze soba w parze. Po- 
jaw iaja sic tezy, ktore glosza. ze wyzwolenie jest dzielem samej istoty 
ludzkiej, przykladowo Franciszek Bacon uwazal, ze droga wyzwolenia 
czlowieka prowadzi przez wiedz§: ,,W wiedzy widzial nie tylko praw de. 
ale przede wszystkim pot§g§, potege czlowieka w jego walce z przyro- 
da. Ona tylko, poznawszy tajemnice przyrody, pozwoli zaw ladnac przy- 
roda i osiagnac panowanie czlowieka”6.

Od czasu renesansu kult rozumu i wiedzy rozszerza sic stale, osia- 
gajac swoje apogeum w okresie oswiecenia. Dla jego przedstawicieli 
glowna sila pop\ chajaca ludzkosc do przodu byl rozum; „zaufanie do 
rozumu kazalo im przypuszczac, ze zdolny jest wszystko osiagnac. na-

5 Zob. W. Tatarkiewicz Historia lilozolii T.I, PWN, Warszawa 2002, 
str. 193-203.

6 W. Tatarkiewicz Historia lilozolii, Til, PWN, Warszawa 2002, str. 24-25.
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wet і to, czego nie osiygnyl dotychczas, і ze ludzkosc ma przed soba 
nieograniczony postep . Zdecydowanie odrzucali wszelkie czynniki 
irracjonalne takie jak objawienie і autorytet jako ich zdaniem nie zdaiy 
one egzaminu і nie doprowadzily do polepszenia bytu ludzkosci. Pclny 
optymizmu wiare w nieograniczony moc rozumu przerwaia rewolucja 
francuska. Miaia doprowadzic do organizacji spoleczenstwa na zasa- 
dach „wolnosci, rownosci і braterstwa” tymczasem rozpoczqla krwawy 
okres terroru, po ktorym nastypily dyktatura Napoleona і burzuazyjna 
monarchia lipcowa. Zaden z tych okresow nie przyniosl ze soba s/c/es- 
cia ani sprawiedliwosci dla ogolu ludzkosci. Rewolucja francuska za- 
kwestionowala utopijny w iare we wszechmogycy rozum.

Calkowicie oryginalny і odmienny od poprzednich filozolii jest mysl 
FryderykaNietzschego. Wedlug niego, ludzie dziely sie na dwie katego- 
rie: panow (arcyludzi) oraz niewolnikow (ludzi). Kazdej z tych kategorii 
przypisana jest inna moralnosc: „silni z natury rzeczy ceniy dostojnosc 
і godnosc osobisty. stanowczosc, sprawnosc, pewnosc dzialania, bez- 
w zglednosc w przeprowadzaniu swych zamierzen: to sa dla nich zalety 
istotne. Zupelnie inaczej slabi; oni musza cenic to, co ich slabosci przy- 
chodzi z pomoca: litosc, miekkic serce, altruizm, wzgl^dnosc”7 8. Zda
niem Nietzschego niedopuszczalne jest podporzydkowanie sie panow 
moralnosci niewolnikow9. Wyzwolenie w jego koncepcji to wlasnie 
wyzwolenie nadludzi spod jarzma nieprzystajycej do nich moralnosci: 
arcyczlowiek ma stanyc „ponad dobrem і ziem”.

Ludzmi, ktorzy wywarli najw iekszy bodajze wplyw na tcologie wy- 
zwolenia sposrod wszystkich myslicieli niechrzescijanskich byli Karol 
Marks і Fryderyk Engels (czesto zapomina sie o wkladzie drugiego z 
nich w mysl marksowsky). Ich dokonania wprowadzily nowy wi/je wy-

7 Tamze, str. 129.
8 W. Tatarkiewicz Historia filozolii, Till, PWN, Warszawa 2002, str. 

165.
9 Nalezy podkreslic, iz zdaniem Nietschego moralnosc chrzescijanska 

jest wlasnie moralnosciy niewolnika. W Ludzkie Arcyludzkie przeciwsta- 
wia chrzescijanstwo z greckiemu politeizmowi: „Czlowiek mysli o sobie 
w sposob dostojny, kiedy nadaje sobie takich bogow і stawia sie do nich 
w takim stosunku, jak szlachta nizsza do wyzszej ;natomiast ludy wloskie 
posiadajy rcligie prawdziwie chlopsky, z ustawiczny trwogy przed zlymi 
і каргуsnymi mocarzami, przed duchami -  dreczyciclami(... )chrzcscijan- 
stwo, to zmiazdzylo і zlamalo czlowieka zupelnie і pogryzylo go jakby 
w glebokim szlamie.” F. Nietzsche, Ludzkie Arcyludzkie, Wydawnictwo 
Zielona Sowa, Krakow 2003, str. 86.
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zwolenia czlowieka. Uznali oni, ze cala historia ludzkosci oparta jest 
na walkach klasowych: poc/aws/v od gminy pierwotnej, poprzez okres 
starozytnosci (typ niewolniczy) i feudalizmu, az po kapitalizm. Zmianie 
kazdego z tych ustrojöw towarzyszyl przewröt, ktöry prowadzil do usta- 
lenia nowej klasy panujaccj. W kapitalizmie role klasy panujaccj z rak 
feudalöw przcjela burzuazja, pr/cjmujac tym samym srodki produkcji 
wytworzone jeszcze w czasie feudalizmu. Jednakze „feudalne stosunki 
wlasnosci przestaly dopowiadac rozwini^tym juz silom wytworczym. 
Hamowaly one produkcji zamiast jej sprzyjac. Zamienily sie w röwnie 
liczne okowy. Musialy bye rozsadzone i zostaly rozsadzone”10. W ich 
miejsce wchodza stosunki wlasnosci typowo burzuazyjne pociagajac za 
soba zmiane w pozostalych dziedzinach zycia w mysl tego, o czym pisal 
Marks w przedmowie do Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej: 
„Sposöb produkcji zycia materialnego warunkuje spoleczny, polityczny 
i duchowy proces zycia w ogölnosci. Nie swiadomosc ludzi okresla ich 
byt, lecz przeciwnie, ich byt spoleczny okresla ich swiadomosc”11.

Burzuazja bedac klasa panujaca potrzebuje do funkcjonowania kla
sy wyzyskiwanej, ktöra przyczynialaby sic do pomnazania jej zysköw. 
Rol§ tej klasy peinig robotnicy, ktörych szeregi zasilaja chlopi oraz 
drobna burzuazja. Pracujac dla kapitalistöw otrzymuja oni tylko takie 
wynagrodzenie, ktöre pozwala na regeneracje sil przed kazdym nastep- 
nym dniem. Pozostala wartosc, ktöra udalo im sic wytworzyc w danym 
dniu pracy tralia do rak pracodawcy.

Jednakze zdaniem Marksa i Engelsa taka sytuacja nie moze trwac 
wiecznie, poniewaz spoleczenstwo burzuazyjne wytworzylo system, 
ktörego sil nie jest w stanie okielznac i ktöre wczesniej czy pözniej, 
doprowadza do jego upadku12. Klasa. ktöra ma przeprowadzic rcwolucje

10 K. Marks, F. Engels, Manifest Komunistyczny w K. Marks, F. Engels, 
Dziela wybrane T.I, Ksia/ka i Wiedza, Warszawa 1949, str. 30.

11 K. Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej w K Marks, 
F. Engels, Dziela wybrane T.I, Ksia/ka i Wiedza, Warszawa 1949, str. 338.

12 „Burzuazyjne stosunki produkcji i wymiany, burzuazyjne stosunki 
wlasnosci, nowoczesne spoleczenstwo burzuazyjne, ktöre wyczarowalo 
tak potc/nc srodki produkcji i wymiany, podobne jest do czarnoksic/nika. 
ktöry nie moze juz opanowac wywolanych przez siebie potcg podziem- 
nych. (...)Sily wytwörcze, ktöry mi ono rozporzadza. nie slu/a ju / roz- 
wojowi burzuazyjnej cywilizacji i burzuazyjnych stosunköw wlasnosci; 
przeciwnie staly sic one nazbyt dla tych stosunköw potc/nc. sa przez nie 
hamowane; skoro zas tylko zaporc tc przczwycic/aja. w praw iaja cale spo- 
leczenstwo bmzuazyjne w stan nieladu, zagra/aja istnieniu burzuazyjnej
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sa robotnicy. Ich podstawowym celem po obaleniu panowania burzuazji 
jest przcjccic wladzy politycznej i ustanowienie klasy robotniczej klasa 
panujaca. Znamienne sa koncowe slowa II rozdzialu Manifesto: „Jesli 
proletariat sil^ rzeczy jednoczy sic w walce z burzuazji w klase. staje sic 
poprzez rcw olucjc klasa panujaca i, jako klasa panujaca, znosi przemo- 
ca dawne stosunki produkcji, to znosi wraz z tymi stosunkami produkcji 
warunki istnienia przeciwienstw klasowych, znosi w ogöle klasy i tym 
samym swoje wlasne panowanie jako klasy. Miejsce dawnego spole- 
czenstwa z jego klasami i przeciwienstwami klasowymi zajmuje zrze- 
szenie, w ktörym swobodny rozwöj kazdej jednostki jest warunkiem 
swobodnego rozwoju wszystkich”13. Ludzkosc ma osiagnac w ten spo- 
söb swoje ostateczne stadium, dalsze przewroty nie bcda mozliwe, gdyz 
zniknie ich glöwna przyczyna, czyli walka pomicdzy klasami. Czlowiek 
zostanie wyzwolony ostatecznie ze stanu alienacji i bcdzic mogl sic re- 
alizowac jako pelna istota.

Kwestia wyzwolenia i wolnosci w aspekcie ekonomicznym, spo- 
lecznym i politycznym by la wielokrotnie podnoszona takze w XX w., 
micdzy innymi przez szkolc frankfurcka. egzystencjalistöw czy ostatnio 
przez ruch alterglobalistyczny. Jednakze omöwienie tych wszystkich 
pogladöw wymagaloby oddzielnej pracy, dlatego skupilem sic na naj- 
bardziej istotnych i znaczac\ ch teoriach wyzwolenia, ktörych wplyw 
pozostaje zywy az po dzien dzisiejszy.

Nurty w teologii poprzedzaj^ce teologi^ wyzwolenia
Korzenie teologiczne intcrcsujaccgo nas nurtu tkw ia glöwnie w teo- 

logiach europejskich. Poprzedniczek teologii wyzwolenia mozemy sic 
doszukiwac wsröd röznych teologii poczaw szy od przelomu XIX i XX 
wieku, kiedy narodzil si§ modernizm katolicki, poprzez tcologic rzeczy- 
wistosci ziemskich, tcologic pracy (oraz pow iazana z nia tcologic czasu 
wolnego), tcologic postcpu ludzkiego az po tcologic nadziei i tcologic 
polih czna. Teologia wyzwolenia najw icccj zaczcrpncla z dwöch ostat- 
nich teologii, w ipe warto posw iccic im chw ile uwagi.

wlasnosci.” K. Marks, F. Engels, Manifest Komunistyczny w: K. Marks, 
F. Engels, Dziela wybrane T.I, Ksia/ka i Wiedza, Warszawa 1949, str. 31.

13 K. Marks, F. Engels, Manifest Komunistyczny w K. Marks, F. Engels, 
Dziela wybrane T.I, Ksia/ka i Wiedza, Warszawa 1949, str. 45.
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Teologianadziei
Pojccicm nadziei pod katcm nas intcrcsujacym /ajal sic jako pierw- 

szy niemiecki lilozof Ernst Simon Bloch. Wyröznil on, dwa rodzaje 
afektöw:

-  spoleczne (zawisc, chciwosc),
-  oczekiwawcze (udrcka. lqk. nadzieja).
Rol§ zasadnicza w zyciu czlowieka peinig aspekty oczekiwawcze, 

zas najwazniejszym z tych afektöw jest nadzieja, poniewaz czlowiek 
jako jedyny ze wszystkich gatunköw zicmskich jest nia obdarzony. „Na
dzieja jest marzeniem skierowanym w przyszlosc; jest ona «jeszcze 
nie swiadomym» (Noch-Nicht-Bewusst), psychicznym przedstawie- 
niem tego, co « jeszcze nie j e s t»  (Noch-Nicht-Sein)”14 15. Nadzieja pel- 
ni, wipe zasadnicze znaczenie w zyciu czlowieka, popycha go do przo- 
du, prowadzi do prob zmiany swiata i realizacji w nim samego siebie.

Z koncepcji Blocha skorzystal protestancki teolog Jürgen Moltmann, 
w vdajac w 1964 roku pracc pod tytulem Teologia nadziei. Stwierdza 
tam, iz nadzieja jest podstaw a wiary chrzescijanskiej, nadzieja powin- 
na tez przenikac cala tcologic. a w rccz stac sic jej fundamentem. Pod- 
kresla röwniez, ze wszelka nadzieja pokladana jest w Chrystusie, ktöry 
poprzez wlasne zmartwychwstanie otworzyl do niego drogc kazdemu 
czlowiekowi, co pozwala w rccz na ncgacjc terazniejszosci w imic tego, 
co ma nadejsc. Nie sposöb nie zauwazyc tutaj zbieznosci z w i/ja zba- 
wienia gloszona przez Kosciöl, tzn. odrzuceniem wizji szczcscia na zie- 
mi na rzecz zbawienia i zycia wiecznego. Kilka slow krytyki wobec wi
zji nadziei u Moltmanna przedstawil Gustavo Gutierrez, jego zdaniem 
chrzescijanska nadzieja musi brae swöj poczatck z dnia dzisiejszego, z 
aktualnej sytuacji czlowieka na ziemi, „jezeli ta nadzieja nie nabierze 
ksztaltu w terazniejszosci, aby prowadzic ja dalej, bedzic ona jedynie 
imikiem, futurystyezn^ ilu/ja 'k

Po Moltmannie teologia nadziei znalazla swoje miejsce m.in. w 
ksia/kach Juana Alfaro. Nadzieje widzi on podobnie jak jego poprzed- 
nicy „Kazdy czlowiek zyje, jesli zywi aspiraeje i planuje, jesli ma na- 
dzieje(...). Czuje sic powolany do przyszlosci; jego swiadomosc zorien- 
towana jest ku nadziei. W niej zyje jego egzystencja jako «istnienie w 
nadziei»  jako plan do zrealizowania; patrzy on zawsze poza terazniej-

14 G. Gutierrez, Teologia wyzwolenia, historia, polityka, zbawienie, 
PAX, Warszawa 1976r. str. 224.

15 Tamze, str. 226.
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szosc ku swoim mozliwosciom w przyszlosci”16. Jednoczesnie zwra- 
ca uwag§ na „swiadomosc ulomnosci” czlowieka w swiecie, ktora to 
swiadomosc wynika z jego wolnosci ,,i sprawia, ze przezywa on ryzyko 
klcski wlasnego istnienia”17. Czlowiek jednakze nie jest rozpatrywany 
jako „monada”, istnieje tylko i wvlac/nic w zw iazku ze swiatem i rcs/ta 
ludzkosci: „Zdobywa swiadomosc samego siebie tylko poprzez przed- 
miotowe wyobrazenia w ia/acc go ze swiatem i innymi ludzmi (posred- 
nictwo jego cielesnosci), a urzeczywistnia sic stajac sic soba w aktach 
wlasnej wolnosci tylko przez oddzialywanie na swiat”18. Nieuchronnym 
wydarzeniem, ktore stoi przed kazdym czlowiekiem i ktorego wizja to- 
warzyszy nieuchronnie jego realizacji w zyciu doczesnym jest smierc. 
„Smierc bowiem stawia czlowieka konkretnie w obliczu ostatecznego 
pytania o samego siebie, ktore jest pytaniem o w lasna przyszlosc”19. 
Czlowiek jest wobec niej bezradny, widzi w niej ruin§ dotychczasowe- 
go zycia, jednoczesnie nie moze i nie jest w stanie uznac jej za kres 
swojego istnienia ,,w ogole”. Gdyby smierc oznaczala calkowity koniec 
jego istoty, cale zycie ludzkie oznaczaloby „kolowrot cierpien”, ktory 
w gruncie rzeczy prowadzi do nikad. Jedynym wyjsciem (podobnie jak 
w mysli Moltmanna) jest „odwazne i ufne otworzenie sic na nadzieje 
przyszlosci transcendentnej”20, tzn. otworzenie sic na Chrystusa. Otwar- 
cie si§ na nadzieje w Chrystusie pociaga za soba jednak inne implika- 
cje niz u Moltmanna: ,,bez skutecznego zaangazowania sic w calkowite 
wybawienie czlowieka pod w zgledcm ducha i ciala (w jego stosunku do 
Boga, bliznich i swiata) nie jest ona nadzieje autcntyczna. Dlatego tez 
domaga si§ ona mestw a w walce z glownym grzechem egoizmu (...) by 
uwolnic od wielkiego grzechu niesprawiedliwosci tak ucicmie/onych 
jak i ich cicmie/cow "21. Alfaro daje tutaj poczatck teologii zaangazowa- 
nej spolecznie i politycznie. Czlowiek nie jest juz zobowiazany do dba- 
nia tylko o wlasne zbawienie a przez to ignorowanie „calej reszty swia
ta”. Slowa te w skazuja kazdemu chrzescijaninowi koniecznosc walki z 
niesprawiedliwosci^ na swiecie, poniewaz juz tutaj, w zyciu doczesnym

16 J. Alfaro, Chrzescijanska nadzieja i wyzwolenie czlowieka, PAX, 
Warszawa 1975r., str. 12.

17 Tamze, str. 13.
18 Tamze, str. 13.
19 Tamze, str. 15.
20 Tamze, str. 19.
21 Tamze, str. 207.



Серія «Культурологія». Випуск 19 121

rozpoczyna sic proces zbawienia22. Autor otwiera w ten sposob drogc 
dla teologii politycznej, teologii rewolucji i teologii wyzwolenia.

Teologia polityczna
Podstawowym zalozeniem teologii politycznej jest przeniesienie 

wiary ze sfery indywidualnej i personalnej do sfery politycznej. Ma to 
swoje korzenie podobnie jak omowiona juz teologia nadziei w moder- 
nizmie katolickim, ale röwniez w doktrynach socjalistycznych i ruchach 
spolecznie zaangazowanych, ktöre pqjawiaja sic w krajach zachodniej 
Europy w latach 50-tych. Jak wspomnialem juz wczesniej olicjalna 
doktryna Kosciola starala sic sprowadzic zbawienie tylko do sfery in
dywidualnej (wvlacznic Bog-czlowiek), a dzialalnosc na rzecz innych 
do dzialalnosci charytatywnej poszczegölnych osöb, ktöra nie niesie ze 
soba zmian w strukturze spolecznej. W latach 50-tych i 60-tych takie 
podejscie zdaniem niektörych teologöw „przezylo sic". Kilku z nich 
(min. Metz, Cox czy Shaull) zdecydowalo sic na poszukiwanie ,,za- 
sady interpretacyjnej orcdzia chrzescijahskiego w dzialalnosci przede 
wszystkim politycznej, ktöra to plaszczyzna najbardziej interesuje czlo- 
wieka i okresla jego zachowania”23. W swoich rozwazaniach wysnuli 
wniosek, iz Jezus nie dzialal w sferze prywatnej, ale spolecznej a mimo 
tego, iz nie mieszal sic do polityki w w askim tego slowa znaczeniu (nie 
standi na czele ruchu wyzwolenczego przeciw Rzymowi), jego dzialal
nosc wywolala reakcje najw ickszych grup politycznych a jego smierc 
dokonala si§ poprzez porozumienie panstwa i paiiujaccj religii.

W\chodzac z takich przeslanek teologowie polityczni doszli do 
wniosku, iz Kosciol ma prawo oceniac systemy czy ustroje polityczne 
(nie uto/saniiajac sic jednak z zadnym z nich) pod katcni ich przydat- 
nosci dla osiagniccia zbawienia. Taka interpretacja otwiera drogc dla 
wykorzystania teologii zaröwno przez ruchy da/acc do usprawiedliwie- 
nia systemu kapitalistycznego jak i rozmaitych ruchow radykalnych da- 
/ac\ ch do zjednoczenia idei socjalistycznych z teologia katolicka. Ta 
wlasnie droga poszli teologowie wyzwolenia.

22 Chrzescijanska nadzieja zmierza do przyszlego calkowitego zbawie- 
nia czlowieka, o ile zbawienie to juz teraz bywa zainiejowane. J. Alfaro, 
Chrzescijanska nadzieja i wyzwolenie czlowieka, PAX, Warszawa 1975r., 
str. 206

23 B. Mondin, Teologowie wyzwolenia, PAX, Warszawa 1988, str. 35.
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