
PONTYFIKATW  OCZACH  $WIATA

KAPITALIZM Z LUDZKA TWARZA Rozmowa M. De Girolamo z Michaelem Novakiem na temat encykliki Jana Pawl a II „Centesimus annus”*
M. De Girolamo: W jaki sposdb 

przyjtto w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki encykliki „Centesimus an
nus”, zwiaszcza zas w rdznych krtgach 
katolikdw amerykanskich?

M. Novak1: Z  entuzjazmem. Wy- 
starczy otworzyd „Wall Street Jour
nal” , „Los Angeles Times” , Washin
gton Post” i wiele innych gazet czy cza- 
sopism. Jednakze w srodowiskach lewi- 
cujecych daje sie zauwazyc pewne za- 
niepokojenie. Postepowy dziennik 
„National Catholic Reporter” nazwal 
encyklike „trzecie droge” . Wydaje mi 
sie, ze to okreslenie jest juz prze- 
brzmiale po Sollidtudo rei socialis, w kt6- 
rej Papiez wyrainie wykluczyl istnienie 
trzeciej drogi. Mimo to w centrum i na

* Przedruk za: „Studi Sociali” 30(1991) 
nr 7, s. 46-52.

1 Najwazniejsze publikacje Michaela 
Novaka to: trylogia, na kt6r$ skladaje sis 
ksî zki: Lo spirito del capitalismo democrati- 
co; Catholic Social Taught and Liberal Institu
tions; Will it Liberate? Questions about Libe
ration Theology. Spo€r6d nowych publikacji 
na uwage zastuguje m.in. Free Persons and 
the Common Good, kt6ra ukazala sie w maju 
we Francji pt. La democratic et bien commun.

ienid tez wypada ksigzki: Toward the Fu
ture (The Lay Letter on the U.S. Economy 
1986), wydan$ staraniem W. Simona i M. No
vaka, This Hemisfere o f Liberty, zawierajec? 
program dla Trzeciego Swiata. We Wloszech 
opublikowano jedynie wspomniane wyzej tlu- 
maczenie Lo spirito del capitalismo democra
t i c .

prawicy -  jezeli uzyd sformutowari 
przyjetych we Wloszech -  daje sie zau- 
wazyd entuzjazm, jakiego nie widziato 
sie wczeSniej. Dzieje sie tak nawet przy 
uwzglednieniu wyrazonych przez Jana 
Pawl a II sl6w krytyki pod adresem 
ekonomii. Wszyscy bowiem wiedzy, ze 
system liberalistyczny bedzie zawsze 
systemem grzesznik6w. W£r6d ludzi je
dnak nie moze istniel zaden inny. Tak 
wiec krytyka wyrazana przez Papieia 
bedzie zawsze uzasadniona i niezbed- 
na. Jestem przekonany, ze Ojciec Swie- 
ty wlal duzo energii w dziela sluzece lu- 
dziom ubogim w calym swiecie, zwiasz
cza w Trzecim Swiecie. Sw. Franciszek 
Salezy powiedziat kiedyi, ze skutecz- 
niej lapie sie muche za pomoce tyzki 
miodu niz szklanki octu. Wlasnie Pa
piez uzyl tym razem nieco miodu dla 
zmobilizowania tych, co ufa j 4 kapita- 
lizmowi.

John Neuhaus w „Wall Street Jour
nal” napisal, ze encyklika zdaje sit nie 
podzielad stwierdzen Listu pasterskiego 
biskupdw amerykanskich z 1986 rI Ja- 
kie jest Panskie zdanie na ten temat?2

Z  Neuhausem zgadzam sie w wielu 
sprawach, ale nie w tej kwestii. Z  pew- 
noScie ton wypowiedzi Papieza r6zni

2 Znane se polemiki wywolane przez 
Novaka odnoSnie do pewnych twierdzefi za- 
wartych w LiScie katolickich biskupdw amery- 
kariskich oraz na temat teologii wyzwolenia.

II
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sis od tego, jakiego uzyli biskupi ame- 
rykariscy. W swej wymowie jest on bar
dziej amerykariski niz wspomniany 
List, ale nie mozna jeszcze z tego po-
wodu m6wid o zachodz^cej mi^dzy 
nimi sprzecznoSci. Biskupi byd moze 
okazali sis zbyt surowi i wykazali za 
malo dyplomacji w konfrontacji z ame- 
rykanskim systemem ekonomicznym. 
Zachowali sis jak dziadkowie, kt6rzy 
napominaj? swe wnuki. Zaskakuj$c i 
nas, Papiez wyrazil sis w spos6b zrozu- 
mialy i dla Amerykandw, sprowadza-
j$c spraws do wolnoSci kierowanej pra-
wd?. Trzeba przypomnied -  co jest wa- 
zne dla zrozumienia przyczyn zyczliwe- 
go przyjscia encykliki -  ze to wlaSnie 
nowojorska statua wolnoSci jest sym- 
bolem tej wartoSci.

WolnoSd z pochodni? w jednej dlo- 
ni, a z ksisg? praw w drugiej to wyo- 
brazenie, do kt6rego z powodzeniem 
mozna sis odwolad interpretuj$c papie- 
sk? definicjs wolnoSci, jako posluszeti- 
stwo prawdzie.

Neuhaus podkreila nasttpnie, ze 
zwolennicy klasycznego kapitalizmu 
nie mogq do konca podzielad stanowis
ka Papieza, poniewaz reformy, jakie im 
sugeruje, sq trudne i wymagajqce. Neu
haus przewiduje powstanie trzech fron-
tdw: pozyskania ubogich, troski o Trze- 
ci Swiat oraz wyksztalcenie si% iwiado- 
mo&ci liderdw ekonomii, ze ich decyzje 
nie sq moralnie obofetne. Jaki jest Pan
ski poglqd na ten temat?

W tym punkcie zgadzam sis z nim 
w zupetnoSci. Neuhaus jest pastorem 
luterariskim nawroconym na katoli
cyzm. To czlowiek bardzo odwazny i 
dzielny. Papiez zaS stal sis niejako no- 
wym iridlem natchnienia dla ludzi in- 
teresu w Ameryce. Niedawno czytalem

artykuly konserwatyst6w dalekich od 
katolicyzmu, wyraza j ?ce podziw dla 
encykliki, dla jej bezstronnoSci w trak- 
towaniu wolnego rynku -  mog^cego 
okazad sis czymS dobrym, podobnie 
jak medycyna, ale zarazem nie wolne
go od pokus, zafalszowaii i grzech6w. 
W zakresie medycyny mamy przeciez 
np. problem aborcji, podobnie w wol- 
nym rynku s? aspekty nie do przyjscia. 
Trzeba poprawid strukturs prawn? i 
moral n ,̂ aby m6c obie te dziedziny 
oceniad.

Encyklika wykazuje pewnq 
preferencjt dla uzycia pojtf: „ekono- 
mia rynkowa”, „ekonomia przedsiz- 
biorstw”, lub prostszego: „wolna eko
nomia'*. Tymi terminami oznacza sit 
wlasnie kapitalizm, ktdry jako system 
nie jest traktowany w charakterze jedy- 
nego modelu organizacji ekonomii. Pan 
na lamach ,, Washington Post”  napisal, 
ze samo pojzcie nie przedstawia wi$k- 
szego problemu -  liczy si$ natomiast 
sposdb kontroli oraz elementy politycz- 
ne i moraine rdwnowazqce wymiar czy
sto ekonomiczny. Czy nie wydaje si$ 
PanUy ze w cieniu pozostaje pojzcie ka
pitalizmu, jako logiczna podstawa my- 
flenia o tym systemie? Co w tej mierze 
zmienia sit wraz z przyjzciem sformu- 
towan zawartych w encyklice?

Przeslanie encykliki najog61niej 
sprowadza sis do stwierdzenia, ze zycie 
jest bardziej skomplikowane niz sama 
tylko ekonomia. Gdy mdwi sis o msz- 
czyznie czy kobiecie, to ujmuje sis jed- 
noczeSnie nie tylko ich zycie ekonomi- 
czne, ale i polity ks, moralnoSd oraz ich 
zycie religijne. Papiez chcial powie- 
dzied, ze ekonomia powinna byd stero-
wana. Tego rodzaju ekonomis mozna 
ujmowad w wielu aspektach. Mozna
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np. m6wid o przedsicbiorstwach albo o 
wlasnogci prywatnej, swobodnej wy- 
mianie albo o inicjatywie czy tw6rczo$- 
ci ludzkiej w tej dziedzinie. Kiedy sku- 
pimy sic na rynku lub samej tylko wy- 
mianie d6br, dochodzimy do kwestii 
wolnego rynku. Kiedy natomiast mowa 
o inicjatywie, w6wczas napotyka sic za- 
gadnienie wolnej przedsicbiorczoSci. 
Gdy m6wi sic jednak o twdrczogci, 
wtedy chodzi o kapital ludzki. W tym 
sensie wolc pojccie kapitalizmu, gdyz 
w rodzinie jczyk6w romanskich wywo- 
luje ono skojarzenie z glows (lac. ca
put), poprzez przywolanie wynalazk6w 
rozumu ludzkiego, bcdscego darem 
Stw6rcy. Jednak sama nazwa nie jest tu 
istotna. Mozna jednakowo dobrze m6- 
wid o kapitalizmie, jak i o wolnym ryn
ku, wolnej inicjatywie -  jak komu wy- 
godniej. Mamy tu bowiem do czynienia 
z wieloma aspektami, a wszystkie ss je
dnakowo dobre.

Czy z tekstu encykliki wynika wyra- 
inie, ze Papiezowi chodzilo o ograni-
czenie dominujqcej roli kultury kapitali- 
stycznej (na co zwracajq uwagz takze 
tezy Episkopatu Ameryki Lacinskiej), a 
jednocze&nie -  czy Ojciec $wi$ty uznal 
wartofci rynku, prywatnej inicjatywy, 
ukazujqc jakqf konkretnq drogz rozwo- 
ju Trzeciego Swiata? Jakie perspektywy 
otwierajq si% obecnie przed krajami tego 
regionu?

W Stanach Zjednoczonych, gdy 
m6wi sic o Trzecim Swiecie, myih sic 
przede wszystkim o Ameryce Lacin
skiej. Jako kontynent chrzeScij ariski i 
zachodni nie jest tak odseparowany jak 
Afryka czy Azja. Jednakze wystcpuje 
na tym kontynencie tak razsca, a nie- 
konieczna sytuacja ncdzy. Ameryka 
Lacinska zaistniala w gwiadomo&i Eu

ropy XVI w. jako kontynent bogaty, 
moze nawet bardziej niz Ameryka Pdl- 
nocna. Z  cats pewnogcis odkrywcy 
Ameryki Lacinskiej traktowali js jako 
wymarzony raj, jako utopijne kr61es- 
two. Jednakze trzeba pamictad, ze bo- 
gactwo narod6w zalezy bardziej od wy- 
korzystania kapitalu ludzkiego niz od 
innych czynnikdw. Na pierwszym miej
scu nalezy postawid wychowanie, po- 
tem instytucje, innowacje oraz wynala- 
zki. Abraham Lincoln powiedziat, ze 
trzeci istotny krok ludzkoSci w dziejach 
wolno&i to Konstytucja Standw Zjed
noczonych Ameryki P61nocnej z 1787 
r. (czyli na dwa lata przed Rewolucjs 
Francusks). Arty kul pierwszy czc§ci 
dsmej Konstytucji dotyczy patent6w i 
prawa autorskiego. Zgodnie z tym, co 
napisal Papiez w swej encyklice Cente- 
simus annus, artykul ten uznawal pra-
wdc, ze ziemia nie jest jedyns forms 
kapitalu. Jego bardziej znaczscs posta-
cis jest ludzka wyobrainia. Idee $s 
przedmiotem o wiele wickszej wartogti 
niz ziemia. W tym sensie w Ameryce 
Lacinskiej wyobraf nia ubogich zostal a 
pogwalcona, poniewaz -  jak mdwi pi- 
sarz peruwiariski, Hernando de Soto -  
osobista inicjatywa obywateli zostala 
napictnowana i ukarana. To absurdal- 
na sytuacja wymagajsca pilnych zmian, 
poniewaz rozwdj ekonomiczny zaczyna
sic od tak podstawowych spraw i zalezy 
od podmiotowej wyobralni osoby ludz
kiej . Wszystko to lezy w polu widzenia 
Papieza i fakt ten trzeba bcdzie uwzglc- 
dniad w przyszlo&i. Stanowi to zara
zem znaczscy element dla rozwoju na- 
rod6w. Ludzie niewierzscy mdwis, ze 
narodziny nowego dziecka nioss z sobs 
nieszczc€cie dla zyjscych, gdyz powick- 
sza sic przez to liczba glodujscych. 
Tymczasem kazde dziecko rodzi sic 
jako przejaw niezmierzonej mocy
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stworczej, jako obraz Stworzydela 
gwiata. Jedno iyde jest w stanie wnie£d
o wiele wiscej niz zdota skonsumowad. 
Oto nie podlegaj?ca dyskusji zasada 
postspu ekonomicznego. Widad to na 
przyktadzie Japonii i Hongkongu, kra-
j6w o znacznym przeludnieniu, a jed- 
nocze£nie wielkim bogactwie. Osoba 
ludzka bowiem jest podstaw? boga- 
ctwa, a nie ubdstwa.

W swych poprzednich analizach 
wykazywal Pan braki przedsitbiorczoi- 
ci, bl$dy w interwencji panstwa w nie- 
ktdrych krajach Ameryki Lacinskiej. 
Jakie sity, ruchy lub instytucje moze 
zmobilizowat ta encyklika dla sprosta- 
nia nowym ideom rozwoju krajdw tego 
regionu?

Przypomns trzy punkty z programu 
praktyki. 1) Powszechna edukacja, po- 
niewai kapital ludzki jest o wiele waz- 
niejszy niz kapital naturalny. 2) Zakaz 
krspowania inicjatywy osobistej ludzi
ubogich. Trzeba zmienid prawo tak,
aby kazdy ubogi przedsisbiorca mdgl
uczynid sw? dzialalnoSd legaln? i aby 
byla dynamiczna i niezbyt kosztowna. 
Na przyklad w Hongkongu wystarcza 
16 dni i 30 dolar6w, aby utworzyd sp6t- 
kQ. Nic wi^c dziwnego, ze istnieje tam 
28 miliondw przedsisbiorstw. Przema- 
wia to za tym, ze licz? sis nie tylko za- 
soby naturalne, ale i inicjatywa. 3) 
Czynnikiem karmi?cym przedsisbior- 
stwo jest kredyt, gdyz przedsisbiorcy, 
zanim osi?gn? zamierzony cel, musz? 
inwestowad. Kredyt jest wise bardzo 
wazny. Tymczasem zar6wno w Amery- 
ce Lacinskiej, jak i w calym Trzedm 
Swiecie jest on niemal niemozliwy do 
uzyskania. Misdzynarodowy Fundusz 
Walutowy oraz Bank Swiatowy udzie- 
laj? kredyt6w jedynie bogatym, i to na

poziomie instytucji paristwowych. 
Tymczasem kredyty powinny docierad 
do przedsisbiorc6w pozbawionych 
§rodk6w. Rozw6j Ameryki P61nocnej 
rozpocz?! sis wraz z zasiedleniem Srod- 
kowego Zachodu. Trzeba przeSledzid 
drogs kraj6w, ktdre osi?gnsly sukces, 
jak to miato miejsce z Kore? Poludnio- 
w?, Tajwanem czy Singapurem.

Wydarzenia 1989 rpodobnie jak 
sformulowania „Centesimus annus”, 
czyniq aktualnymi twierdzenia Pana 
ksiqzki o kapitalizmie demokratycz- 
nym. To Swiadczy o potwierdzeniu 
niektdrych Pana tez. Czy mozna uznad 
za nieaktualne podniesione wdwezas 
slowa krytyki, wyrazane przez cztft 
uznanych autorytetdw amerykanskiego 
Srodowiska katolickiego?

Po ogloszeniu Centesimus annus 
wygpiewalem wielokrotnie w sercu Te 
Deum. Wszystkie sprawy, w kt6rych
pokladalem nadziejs i o kt6re modli- 
lem sis, staly sis rzeczywistogci? za 
spraw? papieskich sformulowan. Dzis-
kujs za to Bogu. Pragn?lem w swych 
tekstach powiedzied, ze kapitalizm 
trzeba widzied jako czynnik integruj?cy 
system pelnej wolnoSci, a jednoczeSnie 
system polityczny i prawny. Prawo i 
wlagdwy porz?dek z jednej strony, a z
drugiej, moralnogd i religijnogd na 
trwale zakorzeniona w kulturze. Oto w 
zasadzie to, co chcial powiedzied Pa- 
piez, zwlaszcza w punkcie 42 swej en- 
cykliki. Chodzi tu wise o refleksjs nad 
systemem wolnogd ludzkiej.

W tym wieku naznaczonym krwa-
wymi dogwiadczeniami wypr6bowaliS- 
my wiele system6w -  od dyktatury po 
demokraejs. Dzisiaj juz wiemy, ze de- 
mokracja sluzy lepiej przestrzeganiu 
praw czlowieka i ze realny socjalizm o
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wiele gorzej wspiera biednych czy tro- 
szczy si$ o ekologi^ niz kapitalizm.

Kapitalizm demokratyczny odna- 
laz) w sobie zdumiewaj 3C4 moc samo- 
reformowania si$ wedlug wartoSci 
ludzkich. Byla to jednak reforma bar
dzo trudna i wymagala inwencji chodby
takiej, jak? wykazal Leon XIII i inni 
papieze tego wieku. Jednakze -  jak po- 
wiedzial Jan Pawel II -  reformy te po- 
wiodly siQ dopiero po zakoiiczeniu II 
wojny Swiatowe j . Je$li problemy poli
tyczne i ekonomiczne pobudziiy poszu- 
kiwania rozwi^zan na rzecz demokracji
i kapitalizmu, to jednocze$nie jesteSmy
gwiadkami powstawania powaznych 
problem6w w sferze kulturalnej. Lu- 
dzie wolni w wolnych spoleczeristwach 
nie zyja dzi£ zyciem godnym miana 
wolnosci czlowieka. Dostrzega si$ wie
le przejaw6w niemoralno^ci i zjawisk 
wprost skandalicznych, rodz^cych smu- 
tek i zal. Czy na tym ma polegad moral
na warto^d systemu?

Co si$ tyczy polemik wywolanych 
moja ksiazka3, winienem powiedzied,

3 We Wloszech wyr6znia sie sw$ suro- 
woScig os$du A. Ardigd, kt6ry podczas zjaz- 
du Demokracji Chrze£cijariskiej obradujace- 
go na temat: Problematyka zycia spotecznego 
a odpowiedzialnote w polity ce, w Rzymie, 20
V 1988 r., najpierw przyznal, ze Sollicitudo 
rei socialis potQpia kapitalizm liberalny (z ta 
teza nie zgadzal siQ P. Scappola, kt6ry twier- 
dzil, ze Ko$ci6l poddaje ocenie nie tyle kapi
talizm liberalny co liberalistyczny) i kolekty- 
wizm, a jednoczeSnie wysoko ocenia prawo
inicjatywy ekonomiczne j. Wspomniany autor 
tak sis wyrazil: „Jawny paradoks stanowi

ze nie zawieraly one zlej woli, a zostaly 
przezwyci^zone przez p6f  nie j sze wyda- 
rzenia.

Tlum. Karol Klauza

fakt, ze trzeba by wszystko zinterpretowad i z 
wielka odpowiedzialnoSci^ przetlumaczyd na 
jezyk praktyki programowej katolikdw zaan- 
gazowanych w polity ke. PotQpienie kapitaliz
mu liberalnego zawarte w Sollicitndo rei so- 
cialis nabiera tym bardziej sensu, jeSli si$
uwzgl^dni, iz w katolickim Swiecie Zachodu 
rozprzestrzenilo sie w ostatnim czasie to, co 
ja nazywam reaganowska herezja M. Novaka. 
To katolik -  zwolennik Reagan a, autor ksi$2- 
ki, kt6ra spotkala sie ze zbyt entuzjastycznym 
przyjeciem ze strony takze naszych [wloskich] 
intelektualistdw. Chodzi o ksiazkQ, kt6rej au
tor mial odwage obrazid biskup6w latyno-p61- 
nocnoamerykaiiskich, zarzucajac im ignoran- 
cje i zacofanie. Komentarze prasy wtoskiej z 
okresu ukazania sie drukiem ksî zki Novaka 
byly liczne. Pozytywne oceny r6wnowazone 
byly przez krytyczne. Mozna do nich powr6- 
cic przy okazji analizy historycznej stosunkdw 
misdzy Swiatem katolickim a kapitalizmem w 
ramach spoleczenstwa wloskiego -  analizy
podejmowanej dla pelniejszej oceny tego, co 
nowe, w ostatnio opublikowanej encyklice 
Jana Pawla II. W rzeczywistoSci ksi^ika No
vaka jako znak sprzeciwu w Swiecie katolic
kim stanowi linie podzialu misdzy -  z jednej 
strony -  nauka spoleczna KoSciola, a z dru-
giej -  niewta&iwym funkcjonowaniem oraz 
zlem kapitalizmu i kolektywizmu. Po$r6d r6z- 
nych spotkari rzymskich, po$wi$conych oce
nie ksiazki, wymiedmy dyskusje w Arel, w 
koficu czerwca 1988 r. Udzial w niej wzieli: 
Novak, Neuhaus, Weigel, Berger, a z drugiej 
strony: Andreatta, Scappola, Carli, De Rita, 
Tosato, Cappelletti i inni.


