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A M E R Y K A  ŁA CIŃ SK A  A  PR O B LE M  W Y ZW O LEN IA

W roku 1985 w Waszyngtonie w 
American Enterprise Institute odbyła 
się konferencja ha temat: Teologia wy
zwolenia i społeczeństwo wolnościowe. 
W  dwa lata później ukazała się staran
nie opracowana książka pod redakcją 
Michaela Novaka, zawierająca wygło
szone referaty, zapis dyskusji oraz zgło
szone później przez uczestników ko
mentarze i uzupełnienia1.

Sama sylwetka Michaela Novaka -  
amerykańskiego historyka, ekonomisty 
i religioznawcy warta jest bliższego po
znania. Ukończył studia z zakresu hi
storii oraz filozofii religii na Harvar- 
dzie. W latach siedemdziesiątych był 
doradcą prezydenckim kolejno w okre 
sie administracji Geralda Forda i Jim- 
my Cartera, pełnił też funkcję prze
wodniczącego delegacji amerykańskiej 
na spotkaniu ekspertów do spraw kon
taktów międzyludzkich w ramach hel
sińskiej Konferencji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie. Jest wiceprze
wodniczącym Komisji Świeckiej do 
Spraw Gospodarki Amerykańskiej i Ka
tolickiego Nauczania Społecznego prz\ 
Episkopacie U SA . Pracuje również w 
założonym w latach czterdziestych 
American Enterprise Institute, gdzie 
pełni funkcję dyrektora działu studiów 
nad zagadnieniami społecznymi i poli
tyką socjalną (dwa pozostałe główne 
kierunki badań Instytutu to: polityka

1 Liberation Theology and the Liberał So-
i iety, red. Michael Novak, Washington D.C.
1987, 238 s.

zagraniczna i bezpieczeństwo oraz eko
nomia polityczna).

M. Novak jest autorem wielu ksią
żek z dziedziny teologii katolickiej i ety
ki2, od kilku lat jest również redakto
rem naczelnym założonego przez siebie 
kwartalnika „Crisis” . W książce Duch 
demokratycznego kapitalizmu, jak i w
następnych publikacjach Novak -  sta
jąc w wyraźnej opozycji do głośnej tezy 
Maxa Webera -  uzasadnia pogląd, że 
funkcjonujący w krajach Zachodu sy
stem społeczno-ekonomiczny oparty na 
prawie do własności prywatnej i zasa
dzie pluralizmu jest zgodny z podstawo
wymi zasadami etycznymi katolicyzmu.

Spotkanie w Waszyngtonie i wyda
na później książka miały wyraźną orien
tację praktyczną. Dyskutowano nie 
tyle samą teologię wyzwolenia, co róż
norodne konsekwencje polityczne i go
spodarcze z niej wynikające w kontek
ście ogólnej sytuacji Ameryki Łaciń
skiej i jej perspektyw na przyszłość. 
Skład uczestników spotkania zapew
niał szeroką i otwartą, choć nie pozba-

2 The O pen Church (Kościół otwarty), 
New York 1964; Belief and Unbelief. A Philo- 
sophy o f Self-Knowledge (Wiara i niewiara. 
Filozofia samopoznania) , New York 1967; 
A Theology for Radical Politics (Teologia na 
użytek polityki radykalnej), New York 1969; 
The Rise o f the Unmeltable Ethnics. Politics 
and Culture in the Seventies (Przebudzenie sie 
rdzennej etniczności. Polityka i kultura lat sie
demdziesiątych), New York 1972; The Spirit 
of Democratic Capitalism (Duch demokraty
cznego kapitalizmu), New York 1982.
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wioną ostrych elementów polemicz
nych, wymianę poglądów -  przy jed
nym stole w Waszyngtonie udało się 
zgromadzić amerykańskich neokonser- 
watystów, katolickich teologów i zwo
lenników teologii wyzwolenia (z któ
rych najbardziej znanym był Hugo As- 
smann).

Od początku trwania konferencji 
jednym z podstawowych wątków dys
kusji był problem relacji Północ-Połud
nie na półkuli zachodniej -  relacji za
równo na płaszczyźnie ideowej, jak i 
polityczno-gospodarczej. Problem ten 
pojawił się już przy okazji omawiania 
źródeł teologii wyzwolenia. Jednym z 
nich był niewątpliwie marksizm, choć 
obecnie sami teologowie wyzwolenia 
akcentują swoją odrębność wobec mar
ksizmu (niewątpliwie częściowo pod 
wpływem krytyki zawartej w instrukcji 
ogłoszonej przez kardynała J. Ratzin- 
gera), traktując go jako pewien przej
ściowy etap w formułowaniu własnych 
poglądów. Marksistowska analiza spo
łeczna najważniejszą rolę odgrywała 
wówczas, kiedy powstawały zręby no
wej doktryny, a więc w drugiej połowie 
lat sześćdziesiątych i ną początku lat 
siedemdziesiątych. Czerpano głównie 
bezpośrednio z pism Marksa, ale także 
za pośrednictwem szkoły frankfurckiej,
a zwłaszcza Jurgena Habermasa. Od 
początku natomiast akcentowano swo
ją odrębność w stosunku do marksiz- 
mu-leninizmu (choć jak wskazywano 
w dyskusji, na przykładzie Nikaragui 
można zobaczyć, jak kraj, ogłoszony 
przez teologów wyzwolenia za ekspery
mentalne sprawdzenie ich własnej dro
gi rozwoju, realizuje de facto model re
alnego socjalizmu w stylu radzieckim -  
Hugo Assmann, Universitad Metodista 
de Piracicaba; Paul Sigmund. Wood- 
row Wilson Center3).

Poglądem, który doprowadził do 
wyraźnej polaryzacji stanowisk, była 
próba doszukania się swoistości teolo
gii wyzwolenia w kulturze iberyjskiej 
(William P. Glade, Texas University), 
odziedziczonej po katolickiej Hiszpa
nii. Przeważał pogląd przeciwny, stwie
rdzający, że teologia wyzwolenia stano
wi nowy paradygmat (P. Sigmund). Od
mienność sytuacji Ameryki Łacińskiej 
w stosunku do krajów Północy polega 
jednocześnie na tym, że o ile w USA 
wszelkie dyskusje toczą się w ramach 
pewnych wspólnych elementarnych za
łożeń dotyczących ładu społecznego, to 
na Południu funkcjonuje (teraz i częś
ciowo w przeszłości) co najmniej kilka 
konkurencyjnych paradygmatów spo
łecznych: tradycyjny hiszpański, trady
cyjny liberalny, dominujący obecnie 
populistyczno-etatystyczny, radykalnie 
socjalistyczny, teologia wyzwolenia 
oraz neokonserwatywny. Wszystkie te 
paradygmaty -  w mniejszym lub więk
szym stopniu -  łączy w Ameryce Łaciń
skiej katolicyzm, który jest ostateczną 
podstawą istniejącej więzi kulturowej 
(Rodney Grubb, St. Olaf College).

Stosunków Północ-Południe doty
czyła też, szeroko na konferencji dys
kutowana, doktryna uzależnienia, zgo
dnie z którą niedorozwój Południa jest 
lustrzanym odbiciem i konsekwencją 
rozwoju Północy. Teza ta, w swojej 
najprostszej postaci, jest nie do utrzy
mania i była falsyfikowana empirycznie
przez ekonomistów. W związku z tym, 
jej wersja zmodyfikowana uwzględnia 
zarówno wpływ czynników zewnętrz
nych, jak i wewnętrznych. W tej posta

3 W dalszej części tego omówienia w na- 
\\ iasach podawane będą nazwiska tych uczest
ników konferencji, do których wypowiedzi 
odwołuję się w danym momencie.
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ci zaciera się jednak różnica w stosun
ku do klasycznej tezy ekonomicznej o 
współzależnościach w handlu świato
wym, które de facto rodzą zarówno 
skutki pozytywne, jak i negatywne 
(Arthur F. McGovern SJ). Negując te
orię uzależnienia zauważono jednak, 
że w chwili obecnej polityka hamowa
nia inflacji, przy równolegle utrzymują
cym się deficycie budżetowym USA  
przyniosła zaostrzenie kryzysu związa
nego z zadłużeniem. Nie jest to jednak 
problem dający się ująć w jakimkolwiek 
deterministycznym schemacie, lecz ra
czej w kategoriach etycznych: obowiąz
ku pomocy potrzebującym, jaki w szer
szym zakresie powinny wziąć na siebie 
kraje rozwinięte (David Beckman, 
World Bank).

Ameryka Łacińska potrzebuje obe
cnie wypracowania consensusu społe
cznego, przezwyciężenia dychotomicz- 
nych podziałów ideowych, po to, aby 
wypracować możliwości przyspieszone
go rozwoju zarówno na płaszczyźnie go
spodarczej, jak i polityczno-społecznej. 
Wydaje się, że to właśnie polaryzacja 
społeczna i mała integracja kulturowa i 
polityczna tych krajów jest podstawo
wym czynnikiem hamującym przemia
ny. Widać to wyraźnie przy porówna
niu losów Ameryki Łacińskiej z regio
nem największego sukcesu na drodze 
rozwoju -  krajami Azji Południowo-
- Wschodniej (Japonia, a potem: Korea 
Południowa, Tajwan, Singapur i Hong 
Kong) (Peter L. Berger, Boston Uni- 
versity).

Brak consensusu społecznego w 
Ameryce Łacińskiej powoduje, że wła
dza państwowa staje się naturalnym 
miejscem przetargu o uzyskanie przy
wilejów i podział dochodów. W konse
kwencji prowadzi to do wspomnianego 
powyżej modelu populistyczno-etaty-

stycznego, przy którym suma żądań po
szczególnych grup nacisku przekracza 
rzeczywiste możliwości społeczno-gos- 
podarcze kraju. Widocznym tego prze
jawem jest utrzymująca się praktycznie 
wszędzie inflacja: redystrybucja rządo
wa przekracza faktyczną sumę dostęp
nych na ten cel zasobów. Utrzymywa
nie równowagi możliwe jest bądź za 
cenę drukowania pieniędzy bez pokry
cia, bądź przy zasilaniu zewnętrznym -  
kredytach i pomocy zagranicznej. Zasi
lanie to zneutralizowało w latach sie
demdziesiątych skutki kryzysu nafto
wego, tworząc jednak na dłuższą metę 
sytuację nie do utrzymania. Obecny 
kryzys zadłużenia, w sposób paradok
salny, niesie ze sobą pewne ważne sku
tki pozytywne: wymusza zmiany w po
lityce i gospodarce, które mogą przy
nieść w długim okresie bardziej stabil
ne podstawy rozwoju (trudno nie zau
ważyć tutaj analogii z sytuacją Polski) 
(James Thornblade, Bank o f Boston; 
Nik Eberstadt, Harvard University).

Nowy paradygmat rozwoju rodzi się 
jednak w Ameryce Łacińskiej z dużymi 
oporami. Niepowodzenia socjalistycz
nego modelu rozwoju (łącznie z trwają
cą katastrofą gospodarczą w Nikaragui) 
doprowadziły do spadku jego popular
ności, nawet w środowiskach związa
nych z teologią wyzwolenia (Dean C. 
Curry).

Jednocześnie jednak słowo „kapita
lizm” budzi w Ameryce Łacińskiej silne 
negatywne skojarzenia. Słowo to jest 
reklamowane przez rządzące elity jako 
odpowiadające status quo, tak też jest 
przyjmowane przez zwolenników prze
mian. Jednocześnie jednak system ty
powy dla Ameryki Łacińskiej ma nie
wiele wspólnego z kapitalizmem kra
jów przemysłowych: Południe odzna
cza się znacznie większą nierównością
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w podziale dochodów, nierównością w 
systemie edukacyjnym i znacznymi ba
rierami awansu dla warstw niższych, 
szeroką interwencją państwa w mecha
nizm rynku (np. niskie ceny żywności 
oznaczające de facto subsydia dla miesz
kańców miast), niestabilnym systemem 
prawnym i słabą ochroną praw własnoś
ci (w tym gospodarczej), trwałym bez
robociem -  przy niskim poziomie zabez
pieczeń społecznych, słabą pozycją 
związków zawodowych, silną polityką 
protekcjonistyczną prowadzoną wobec 
zagranicy, rozwiniętą własnością pań
stwową w gospodarce (Mark Falcoff, 
Council of Foregein Relations).

Tak rozumiany kapitalizm jest po
strzegany przez warstwy uboższe nie 
jako system równych szans, lecz raczej 
jako system ochronny przywilejów, w 
którym władza państwowa jest ostatecz
nym miejscem przetargów o podział do
chodów. Taki system społeczny, oparty 
na przetargach politycznych, a nie na 
trwałym consensusie społecznym i rzą
dach prawa, musi być z definicji niesta
bilny (Arturo Fontaine, Universidad 
de Chile; M. Falcoff).

Sytuację dodatkowo utrudnia zbyt
nia ideologizacja prowadzonych spo
rów i ostra polaryzacja na linii kapita
lizm -  marksizm (czy teologia wyzwole
nia). Okazuje się przy tym, że nazbyt 
często głoszona przez zwolenników 
zmian „partycypacja mas” nie prowadzi 
do demokracji i polepszenia sytuacji 
najuboższych, lecz okazuje się w prak
tyce niczym więcej jak partycypacją w 
realizacji kosztownych eksperymentów 
społeczno-gospodarczych elit, które 
wiedzą lepiej (John Langan, Wood- 
stock Theological Center).

Pewnym znamiennym symbolem 
jest przytoczony na konferencji przy
kład Katolickiego Uniwersytetu w San
tiago de Chile, gdzie na wydziale teolo
gicznym kształtowały się zręby teologii 
wyzwolenia, podczas gdy na sąsiednim 
wydziale ekonomicznym opracowywa
no programy efektywnej polityki gospo
darczej opartej na klasycznej teorii eko
nomii. Między wydziałami tymi nie było 
żadnej komunikacji (A. Fontaine).

Pomieszanie pojęć, nadmierna ide
ologizacja prowadzi do tego, że w „po
stępowym” środowisku teologicznym 
brakuje wyraźnego rozróżnienia mię
dzy dziedziną wiary a dziedziną poza- 
dogmatyczną -  dziedziną ratio, gdzie 
nadużyciem jest nadawanie sankcji re
ligijnej własnym programom politycz
nym i gospodarczym. Podobnym nad
użyciem jest posługiwanie się etykiet
kami „kapitalizmu” i „marksizmu” dla 
osłony własnych preferencji politycz
nych, zarówno wtedy, gdy służy to 
odrzuceniu potrzebnej reformy rolnej, 
jak i wtedy, gdy potępia się zwolenni
ków ograniczania nieefektywnego eta
tyzmu w gospodarce (A. F. McGovern 
SJ, A. Fontaine).

Lektura książki prowadzi do posze
rzenia dość obiegowych w naszej stre
fie kulturowej opinii na temat sytuacji 
intelektualnej w Ameryce Łacińskiej. 
Wiele też odniesień można poczynić 
przy okazji dzisiejszej sytuacji gospo
darczej w Polsce, gdzie nie ominą nas 
skutki wprowadzanej z oporami nor
malności gospodarczej.

Jedynym poważnym mankamen
tem książki jest brak indeksu rzeczo
wego \ indeksu nazwisk.


