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Gdzie katolicki kościół spotyka 
majańskich bogów.

San Juan Chamula w Meksyku
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Meksyk, to kraj bardzo różnorodny pod każdym 
względem. Ludność tworzą głównie Metysi i stanowią ok. 60% 
społeczeństwa, pozostali to Indianie (ok. 30%) i ludność po-
chodzenia europejskiego, głównie Hiszpanie oraz niewielki 
procent Afrykanów, Azjatów i mieszanek tych ras. Największe 
skupiska Indian są w środkowej, południowej i południowo-
-wschodniej części kraju; tam też największy ich odsetek 
posługuje się językiem indiańskim, najwyraźniej zachowana 
jest czystość rasowa oraz tradycyjna kultura, a wielu nadal 
prowadzi niemal prekolumbijski styl życia. Przyjęte chrześci-
jaństwo koegzystuje i miesza się z wiarą w indiańskich bogów. 
Za katolików uważa się ok. 83% z ponad 11milionowej popu-
lacji mieszkańców, 8 % to protestanci, pozostali opowiadają 
się za innymi religiami.
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Budowę bazyliki rozpoczęto 
w 1694 r. W połowie XX wie-
ku fundamenty zaczęły pę-
kać i przystąpiono wówczas 
do budowy nowej bazyliki.

Stara bazylika w Guadalupe
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Do czasu inwazji konkwistadorów (1519-1524) Aztekowie oddawali 
cześć Słońcu i różnym bóstwom, pośród nich Quetzalcoatlowi w po-
staci pierzastego węża. Wierzyli, że trzeba ich karmić krwią i sercami 
ludzkich ofiar.
Objawienie Matki Bożej z Guadalupe wywarło zasadniczy wpływ na 
niezwykle szybką i pokojową ewangelizację całej Południowej Ame-
ryki. Chrześcijaństwo dokonało się nie pod groźbą przemocy czy 
działalności misjonarzy, ale spontanicznie.
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Nowa bazylika, zapro-
jektowana przez Pedro 
Ramireza Vásqueza, 
została skonstruowa-
na na wzór namiotu 
Abrahama na Górze 
Synaj. Ma powierzch-
nię 11 tys. m2 i może 
pomieścić 10 tys. piel-
grzymów.

Nowa bazylika w Guadalupe
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Nowa bazylika w Guadalupe – wnętrze



7www.sas.tpnk.org.pl

Przywieziona przez konkwistadorów figura Matki Boskiej z Guadalupe 
została umieszczona na wzgórzu Cerro del Tepeyae, gdzie wcześniej 
stała świątynia jednego z najważniejszych bóstw Azteków, bogini 
ziemi, wiosny i kukurydzy Cihuacóatl. 
Według legendy na tym wzgórzu Matka Boska objawiała się indiań-
skiemu rolnikowi Cuauhtlatoatzinowi, który na chrzcie ok 1594 r. 
otrzymał imię Juan Diego.
Podczas czwartego objawienia Matka Boska dała Juanowi dowód, 
który miał przekonać arcybiskupa de Zumárradze. Były to kastylijskie 
róże, nieznane w tamtym rejonie, które Juan przyniósł w płaszczu 
i wysypał przed arcybiskupem, a wówczas na płaszczu ukazał się 
piękny wizerunek Matki Bożej ze złożonymi rękami, pod stopami 
miała półksiężyc oraz głowę serafina. Za Jej postacią widoczna była 
owalna tarcza promieni.
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Gdy rozeszła się wieść o objawieniach, o niezwykłym 
obrazie i o tym, że Matka Boża zdeptała głowę węża, Indianie zro-
zumieli, że pokonała Ona straszliwego boga Quetzalcoatla. Pod 
wpływem objawień oraz wymowy obrazu Aztekowie masowo zaczęli 
przyjmować chrześcijaństwo. W ciągu zaledwie sześciu lat po obja-
wieniach aż osiem milionów Indian przyjęło chrzest. Dało to początek 
ewangelizacji całej Ameryki Łacińskiej.

Obraz, przed którym do dzisiaj modlą się pielgrzymi nie tylko z całej 
Ameryki Łacińskiej, to płaszcz Juana Diego, z wizerunkiem Matki 
Bożej z Guadalupe. Juan Diego beatyfikowany został przez papie-
ża Jana Pawła II 6 maja 1990 roku, a podczas kolejnej pielgrzymki 
w 2002 r., 31 lipca papież ogłosił go świętym.
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Wizerunek Matki Bożej z Guadalupe –  
cel pielgrzymek
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Dwa z kilku pomników św. Jana Pawła II na terenie sanktuarium
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Pielgrzymi na terenie sanktuarium
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Przedstawienia, tańce i śpie-
wy są połączeniem daw-
nych rytuałów pogańskich 
i chrześcijańskich.
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Święto Matki Boskiej z Guadalupe przypada na 12 grudnia (dzień 
czwartego objawienia) i jest jednym z najważniejszych świąt. Uroczy-
stości trwają kilka dni i obejmują między innymi całonocne czuwanie. 
Chrześcijańskim modlitwom towarzyszą nieustannie pieśni i tańce 
wykonywane w tradycyjnych strojach z wykorzystaniem dawnych 
indiańskich instrumentów. 
We wszystkim przejawia się duża skłonność do teatralności obrzę-
dów. Jak każde święto i to powiązane jest z typową meksykańską 
fiestą czyli jedzeniem, piciem i fajerwerkami.
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OgrodyTepayac. Rzeźba „Złożenie Darów” przedstawia hołd Indian oddawany 
Matce Bożej
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Kult Matki Bożej jest tak duży u Meksykan, że kapliczki, ołtarzyki i Jej 
wizerunki spotkać można w każdym miejscu.
Są w prywatnych domach, indiańskich chatach, miejscach publicznych 
– sklepach, biurach, hotelach i na otwartej przestrzeni, w miejscach 
ważnych dla mieszkańców Meksyku.
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W kanionie Sumidero
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W indiańskiej chacie: ołtarzyk 
z figurami świętych; w centrum 

Matka Boża z Guadalupe 
przystrojona w kolorową pelerynę
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Ołtarzyk z figurami Matki Boskiej 
w przedsionku do sklepiku na stacji 

benzynowej
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Przed skokiem z ponad 45 m skał 
w wąską rozpadlinę kłębiącego się 
w dole oceanu, młodzi chłopcy modlą 
się przed wizerunkiem Matki Boskiej. 
Niebezpieczne skoki są źródłem utrzy-
mania dla całych rodzin.

Kapliczka Matki Bożej na skale 
wzgórza La Quebrada  

(okolice Acapulco)
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W każdym kościele meksykań-
skim znajduje się przynajmniej 
jeden ołtarz z wizerunkiem 
Matki Boskiej z Guadalupe, 
a wystrój i zdobienia zarówno 
w środku, jak i na fasadach koś-
ciołów mieszają się z chrześ-
cijańskimi i prekolumbijskimi 
symbolami.
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Panorama Taxco, w głębi widoczny Kościół Santa Prisca
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Kościół Santa Prisca w Taxco
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Kościół z różowego kamienia 
ufundował José de la Borda, 
przedsiębiorca górniczy, nie-
gdyś jeden z najbogatszych 
ludzi w Meksyku. Zbudowany 
w stylu baroku neohiszpań-
skiego, ukończony został 
w 1758 r. We wnętrzu znajduje 
się dziewięć ołtarzy rzeźbio-
nych w drewnie pokrytych płat-
kami złota.
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Kościół Santo Domingo w San Cristóbal de Las Casas
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Procesje, parady, świętowanie 
połączone zazwyczaj z typową 

meksykańską fiestą czyli jedzeniem, 
piciem i fajerwerkami 



32www.sas.tpnk.org.pl



33www.sas.tpnk.org.pl



34www.sas.tpnk.org.pl

W meksykańskich kościołach figury świętych ubrane są w kolorowe,  
często błyszczące szaty
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Pozostałości dawnych wierzeń i praktyk Indian nadal widoczne są 
w chrześcijaństwie na terenie Meksyku. Zjawisko to nosi nazwę syn-
kretyzmu.
Zapoczątkowane zostało w czasach podboju. W misjach i wioskach 
tworzonych przez księży Indianie często znajdywali jedyne schronie-
nie przed napaściami lub przymusową pracą na rzecz konkwistadora 
lub osadnika z Hiszpanii, jednocześnie dążyli do zachowania swojej 
religii, bo chrześcijaństwo uznawano za wiarę najeźdźcy.
Podobne elementy starych wierzeń indiańskich i chrześcijaństwa 
wpłynęły także na specyficzną asymilację obu religii. Były to: przy-
wódcza rola kapłana w życiu społeczeństwa i wodza plemienia in-
diańskiego, pojęcie duszy, rytuały oczyszczenia i chrzest. 
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Dalej – przywiązywanie sił nadprzyrodzonych relikwiom, 
obrazom świętych, medalikom na które zamieniono wizerunki bogów 
indiańskich, a figury ich bogów posiadające wg wierzeń indiańskich 
moc uzdrawiania, czy wpływu na pogodę zastąpiono figurami świętych 
chrześcijańskich. Na miejscach dawnych kultów i obrzędów indiań-
skich powstały kościoły i kaplice katolickie budowane niejednokrotnie 
z wykorzystaniem elementów zburzonych świątyń.
Takim miejscem w Meksyku, gdzie przemieszanie kultur i wierzeń jest 
wyjątkowo wyraziste jest słynące z indiańskiego folkloru, mieszaniny 
katolicyzmu i tradycji prekolumbijskich miasteczko San Juan Chamu-
la w stanie Chiapas, położone w górach na wysokości ok. 2200 m 
n.p.m., ok. 10 km od San Cristóbal de las Chiapas. Miejscowość 
liczy ok. 60 tys. mieszkańców, głównie potomków rdzennych Indian 
z plemienia Tzotzil. W czasach prekolumbijskich miasto było ważnym 
ośrodkiem tego ludu. 
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Główny plac San Juan Chamula w stanie Chiapas
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Patronem miasta jest Jan Chrzciciel trzymający owieczkę na ramie-
niu; dlatego owce tutaj uważane są za święte zwierzęta – nie zabija 
się ich, nie pije ich mleka, a śmierć opłakuje, jak członka rodziny.
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Owo przemieszanie kato-
licyzmu i dawnych praktyk 
indiańskich najlepiej widać 
w kościele niczym nie róż-
niącym się na zewnątrz 
od zwykłego kościoła, jaki 
znamy.

Kościół w San Juan Chamula
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Gdy wejdziemy jednak do środka - znajdziemy się zu-
pełnie w innym świecie. W kościele panuje półmrok, 
zasnuty dymem i wonią kadzidła oraz palących się nie-
zliczonych świec ustawionych na podłodze i płonących na stołach 
przed figurami świętych. Posadzka kościoła zasłana jest igliwiem, 
które dodatkowo wydziela zapach mieszający się z wonią świec 
i kadzidła.
W kościele nie ma ławek. Centralnie na podłodze siedzą ludzie z ca-
łymi rodzinami, obok nich płoną zapalone świece ofiarne, leżą jajka, 
stoją butelki z Coca-colą i innymi kolorowymi napojami, nierzadko 
żywe kurczaki.
Po co to wszystko w kościele? Indianie wierzą, że traumatyczne wy-
darzenia sprawiają utratę ducha. Aby go odzyskać szamani badają 
puls takiego nieszczęśnika i na jego podstawie zalecają zapalenie 
odpowiedniej ilości świec z pięciu kolorów – białego, czerwone-
go, żółtego, czarnego i zielonego, napicie się gazowanego napoju,
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Wnętrze kościoła z wiernymi [fot. pocztówki]
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znowu w jednym z czterech kolorów – białego, czerwonego, żółtego 
lub czarnego i bekanie lub bezkrwawe zabicie kury prze ukręcenie jej 
łba. Indianie wierzą bowiem, że podczas bekania z człowieka wycho-
dzi zły duch. A wszystko to, aby przebłagać Boga. Jajka natomiast 
służą szamanom do stawiania diagnozy choremu dziecku. Trzyma-
jąc jajko w ręku, szaman zatacza nad dzieckiem koła, po czym roz-
bija jajko o podłogę i wlewa je do naczynia z wodą. Z tak powstałej 
mikstury wnioskuje, co dziecku dolega. Napój w czarnym kolorze, 
to Coca-cola, która zastępuje współcześnie droższy pox (mocny lo-
kalny trunek sporządzany z trzciny cukrowej, głównie o znaczeniu 
rytualnym). Słowo pox w języku Majów ma dwa znaczenia: „napój 
alkoholowy” i „lekarstwo”.
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Wzdłuż bocznych ścian kościoła stoją figury świętych, 
niektóre w oszklonych gablotach, a wszystkie ubrane w kolorowe, 
często błyszczące szaty z lusterkami na piersiach. I znowu pomie-
szanie – katoliccy święci i lusterka, które zastąpiły minerały na pier-
siach figurek bogów Majów odbijające promienie od najważniejszego 
z bogów – Słońca. Przed figurami stoją stoły z mnóstwem świeczek 
zapalanych cztery razy dziennie oraz szklanki z wodą dla ugaszenia 
pragnienia świętego. 
W kościele nie ma księży, nie odprawia się mszy świętych, nie ma 
spowiedzi, nie udziela się ślubów. Indianie nie znają tradycyjnego 
małżeństwa. Kobiety i mężczyźni zawierają jedynie jednoroczny 
kontrakt. Mężczyzna może mieć do trzech kobiet, które często już 
w wieku 13 lat zawierają taki kontrakt. Jedynym zachowanym sakra-
mentem w tym kościele jest chrzest udzielany raz w miesiącu przez 
przyjezdnego księdza.
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Ciekawe i kolorowe są indiańskie cmentarze. Krzyże, najczęściej na 
ziemnych grobach są zróżnicowane: dzieci mają białe krzyże, ludzie 
młodzi niebieskie lub zielone, natomiast czarne są przeznaczone dla 
osób starszych.

Indiański cmentarz
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Otoczenie cmentarza
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Ludność Chiapas mówi językiem tsotsil jako swoim pierwszym języ-
kiem. Tylko nieliczna część mieszkańców zna hiszpański. Zachował 
się także tradycyjny ubiór, szczególnie widoczny u Indianek.
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Indianki w masywnych spódnicach 
z czarnej baraniej sierści 
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Oddawanie czci i nabożne bardzo liczne pielgrzymowanie do Matki 
Bożej z Guadalupe – Królowej Meksyku, uwielbienie św. Jana Pa-
wła II – papieża ludu meksykańskiego, który jednego z nich, Juana 
Diego, uczynił świętym, pielgrzymowanie do innych miejsc kultu 
i wspaniałych kościołów w całym Meksyku, nieprzerwane procesje 
i fiesty z okazji świąt świętych katolickich, nie przeszkadza Meksy-
kanom, aby te wszystkie praktyki związane z katolicyzmem nie były 
realizowane po swojemu.
Taki jest Meksyk i jego katoliccy wyznawcy.
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Fotografie roślinności zostały wybrane z wielu wykonanych w czasie 
podróży po Meksyku w marcu 2011 r. 
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