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"To wlasnie jest alternatywa, jaka stoi przed A,me
rykq Laci71skq: rozwoj alba eksplozja ." Te slowa Josue
de Castro mogq dla nas brzmiec abstrakcyjnie i egzo
tycznie, podobnie jak i wiele innych glosow bijqcych
na alarm i usilujqcych otworzyc oczy p1'Owicjonalnym
z ducha mieszkancom Europy czy Ameryki Polnocnej.
Jestesmy juz przyzwyczajeni do okresowych zamachow
stanu w krajach Ameryki Laci7'iskiej, po ktorych siG
nic nie zmienia. Poniewaz zas wielka 1'Ornantyczna re
wolucja spoleczna oparta '1'UL wzorach kubanskich nie
wydaje siG bliska, zatem kontynent ten nie przyciqga
wiele uwagi. Dopiero bezposrednie zetkniGcie siG z nim,
przede wszytkim blizsze kontakty z jego mieszka11cami
pozwa/'ajq na odkrycie drama tow, niekiedy zaskakujqco
1'oznych od naszych wyobrazeit, a jednoczesnie wyzna
czajqcych wGzly dramatu wspolczesnej ludzko sci.
Numer ten zrodzil siG z przy jaini z grupq mlodych
Brazylijcz ykow przybylych do Emopy dla uzupelnie
nia swoich studiow, szukajqc ych nieki edy rozpaczliwie
drog skutecznego dzialania, kto1'e umozliwiloby ich
krajowi i innym krajom Ameryki Lacinskiej wydoby
cie sit:; z obecnej sytuacJi. Stqd tez Czytelnicy znajdq
tu nie tylko proby s yntecznych ujGc podstawowych
zagadnie11 ekonomicznych, 1'eligijn ych, spoleczn ych po
Litycznych i kulturalnych tego kontynentu ale takze
proste, niekiedy anonimowe relacje mlodych ludzi, kto
rzy usilujq pracowac dla lepszego jutra i zdajq sprawG
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ze swoich doswiadczen . Te relacje zwlaszcza pokazujq
najplastyczniej roznice warunkow i wspolnosc podsta
wowych ludzkich problemow, zwlaszcza zas troski
o wlasciwie poj/?tq i skutecznq sluzb/? chrzescijan na
rzecz bardziej braterskiego swiata.
"W tym pochodzie wszyscy jestesmy solidarni 
pisze Papiez w encyklice Populorum progressio. - Za
pragnr;lismy wszystkim przypomniec rozmiar dramatu
i naglqcq koniecznosc dziela, ktorego trzeba dokonac.
Teraz wybila godzina dzialania: stawkq jest mozliwosc
prze.z ycia tylu niewinnych dzieci, dost/?p do godnosci
ludzkiej tylu nieszcz/?snych rodzin, pokoj swiata i przy
szlosc cywilizacji. Niechaj wszyscy ludzie i wszystkie
narody podejmq swojq cZ/?sc odpowiedzialnosci."

MARIAN RADWAN SCJ

SPOlECZENSTWO I KOSCI6l
W AMERYCE lACINSKIEJ

Istnieje wiele powod6w, by 21 niepodleglych republik i kilka
terytoriow zaleznych, mi~dzy Ziemi q Ognistq i poluc1niowq granicq
Stanow Zjednoczonych, okreslanych mianem Ameryki Lacinskiej,
traktowae jako pewnq jednose geograficzno-kulturalnq i spo
lecznq,1 Typ zjawisk spotykanych tu trzeba zaliczye przede wszyst
kim na karb wspolnych doswiadczen kolonialnych, tych samych
determinant tamtejszej kultury - katolicyzmu i dominacji wa1'
tosci iberyjskich, lqcznie z j~zykiem hiszpanskim i portugalskim.
Rownoczesnie wspolnym dziedzictwem kontynentu Sq sympt,o ma 
tyczne dla niego zjawiska spoleczno-polityczne. Znane Sq powsta
nia niepodleglosciowe i rewolucje spoleczne, od Meksyku po
Argentyn~, zmierzajqce od poczqtku XIX wieku do stworzenia
niezaleznych organizmow panstwowych. A rzqdy silnej r~ki, dykta
tury falujqce na przemian z okresami anarchii, zaleznose od
obcych sil ekonomicznych, ciqzq nad calym kontynentem.
Amerylca Poludniowa klopocze si~ rowniez specyficznymi pro
blemami etnicznymi, niespotykanymi gdzie -indziej. Z jednej strony
J'nieszkajq tu tubylcy, Indianie, stanowiqcy 8,8% calej populacji,
a z drugiej wynoszqca 8,6% ludnose murzynska, bezposredni po
tomkowie dziewi~tnastowiecznych niewolnikow. Trzeciq, najlicz
niejszq grup~, wynoSZqCq 44,5 0/0 w skali kontynentu, stanowi lucl
nose biala. Odsetek metysow, czwarty skladnik etniczny, ocenia
si~ na 38,1 0J0.
Od dwudziestu lat Ameryka Lacinska nie schodzi ze szpaIt prasy.
Czemu nalezy przypisae ten przywilej?
Jak oddzialywujq na zycie religijne mieszkancow p r ocesy spo
leczne zachodzqce na tym kontynencie?
1 Zrodlern najobszerniejszej inforrnacji 0
Arneryce La cifI sl<iej jest li czqca
40 tornow, wydnna pod redakcJ<l ks. F. Houtnrt America Latina, Bruxelles ,
1962-64. ·Zawiera ona wyniki badan socjograficznych, cz~sciowo takze socjo!ogicz
nycll, uzyskanych przez FERES w latach 1959-61.
W artykule niniejszym redakcjn za zgod q Autora dokonala pewnych skrot6w.
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PRZEMIANY SPOI:.ECZNE
Przeobrazenia spoleczne, a niewqtpliwie z nimi mamy tu do czy
nienia, idq z reguly w wie1u kierunkach. Mozna jednak wypunkto
wac przynajmniej cztery, a mianowicie: zmian~ ukladu klas·o wego,
wartosci spolecznych, schematow integracyjnych i naruszenie row
nowagi mi~dzy instytucjami spolecznymi. Impu1s do takich prze
obrazen pochodzi najcz ~ sciej od akceptacji spolecznej nowych
wartosci. Mogq one miee charakter techno1ogiczny, naukovvy, de
mograficzny czy ideo1ogiczny, by wymienic najwazniejsze. Prze
miany spoleczne lqczq si~ wi~c scis1e z okres1onymi wydarzeniami
chrono1ogicznymi. Etnografia notuje takie wydarzenia. Dose przy
p,omniee przejscie pierwotnych spoleczenstw od lowiectwa do go
spodarki ro1nej i nast~pnie od gospodarki rprzeznaczonej na wy
lqczn q konsumpcj~ produeentow do ekonomiki typu merkanty1
nego, od towar.owej do pieni~znej, od izo1owanej, narodowej do
mtegralnie powiqzanej z rynkiem swiatovvym.
Kazdorazowa zmiana stylu wytwarzania d6bl' i uslug gospodal'
czych pl'owadzi do przebudowy ukladu klasowego czyli stratyfi
kacji spolecznej . Nowy gmach zycia spolecznego w niczym nie
pl'zypomina juz starego. Opiera si~ na zupelnie nowych zalozeniach
i posiada calkowicie odmienny uldad kondygnacji. Odejscie od
gospodarki lowieckie j do rolniczej jest przyczynq narodzin rol
niczej grupy zawodowej. Wprowadzenie skomel'cjalizowaneg'o 1'01
nictwa b~dzie pl'zyczynq narodzin pracownik6w rolnych, obok rol
nik6w niezaleznych, wlascicieli folwarkow. Po jawienie si~ prze
myslu przyciq gnie cz~se dawnych robotnikow rolnych i wy
odrqbni si ~ nowa klasa. Kazde z tych przeobl'azen ma SWq genez~
w upowszechnionej, nowoodkrytej technologii.
Przemia ny spolecwe znajdujq daleko idqce l'eperkusje na po
ziomie samego spoleczenstwa globalnego, jego instytucji i kultury.
W okresie integracji zachodzi r6wnowaga mi~dzy instytucjami
a kategoriami spolecznymi, ktorym one s1uzq. Pl'zeobrazenia spo
leczne burzq ten zaistnialy stan, pojawia si~ proces dezintegracji,
ktol'y zmierza do wyznaczenia nowego punktu stabilizacji, na
innym poziomie. Przykladem braku integracji tego typu moze bye
prawnie znormalizowana reforma rolna, z ktorq nie idzie w parze
przygotowanie techniczne i ekonomiczne l'olnik6w. vV' takiej sy
tuacji, w gruncie neezy, reform a zalmiast uzdl'owie sytuacj~ po
garsza jq. Podobne zjawisko wystqpi z powolaniem instytucji pla
nowania nal'odowego przy calkowitym braku kompetentnych fa
chowcow. Mozemy miee do czynienia z fenomenem odwrotnym.
Mogq istniee kategorie spoleczne zdolne do wykonania pewnych
zadan, a nie zostaly na czas powolane konieczne instytucje.
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W rzeczy samej idzie w przytoczonych wypadkach 0 rozziew
instytucjami kulturalnymi i ekonomicznymi. Problem moi
naby bez konca analizO\.v ac, biorqc pod uwag ~ podstawowe insty
tucj e, jak rodzinna, wycho\ 'a wcza, ekonomiczna, polityczna, kul
turalna i religijna. Staryun przykladem zachwianej rownowagi
mi~dzy instytucjCl religijnq a ekonomicznq Sq swi ~ te krowy, nisz
CZqce zbiory, i tysiqce ludzi umierajqcych z glodu w Indiach.
Analogii istnieje wiEicej - utop izm, manicheizm, ekstremizm lewe
go sk r zydla protestantyzmu, system wielkiej wlasnosci koscielnej,
misy jny import kultury europejskiej a rozw6j spoleczny i gospo
darczy zai:nteresowanych krajow.
mi ~ dzy

W Ameryce Lacinskiej sprawdzajq siE; niemal wszystkie hipo
tezy socjologiczne dotyczqce przeobraien socjalnych spoleczenstwa
przedindustrialnego. GenezEi dokonujqcych siE; tu zjawisk lIpatruje
siE; w gwaltow nej eksplozji demograficznej, przypisywanej pod
noszqcemu si ~ poziomowi medycyny oraz w zrostowi sieci komuni
kacyjnej, tak w sensie geograficznym jak i kulturalnym.
Liczba mieszkanc6w tego burzliweg'o kontynentll jeszcze w 1900
rokll wynosila 63 miliony, by w 1950 podskoczyc do 163, a w 1960
do 205 milionew. Wedlug wszelkich umiarkowanych przewidywan
pod koniec biezqcego wieku aktllalny stan demograficzny potroi
siE;. Gwaltownie rosnqca populacja napotkala na nierozwiniEitq
instytucjEi ekonomicznq. Zaledwie 5010 ziemi poddaje siEi uprawie
rolnej , mimo ie do tego celu nadaje si~ 25010 ter en6w w skali
kontynentu. Nic wiEic dziwnego, ie powstajq konflikty m.i~dzy
przyrostem demograficznym a rozwojem gospodarczym. Podczas
gdy dynamika demograficzna wyraza siE; w przyroscie przekra
czajClcym 30 pro mil, a ktualny wzrost gospodarczy , mimo podjE;tych
wysilkow nie osiq ga nawet 2,5010, dla calej Ameryki Poludniowej.
Tak niski rozw6j gospodarczy nie zawsze pozwala nawet na utrzy
manie dotychczasowego poziomu konsumpcji.
SytuacjE; pogarsza ponadto feudalna struktura wlasnosci ziem
skiej. Nieliczna garstka dysponuje nieproporcjonalnie wielkim
arealem uprawnym. W Argentynie 1,2010 farmer6w posiada 41,44010
ziemi ornej, podczas gdy 0,87010 analogicznych terenow jest w rE;kll
34,4010 rolnikow. Zjawisko tego typu powt::lrza siEi, z odchyleniami
w pewnych granicach, we wszystldch krajach. Nic wiE;C dziwnego,
ze masy wiejskie, nie widzqc innych rozwiClzan, zmierzajq do wiel
kich osrodkow miejskich. Zablokowana strukturami wlasnosci
ruchliwosc spoleczna zna lazla upust w migracji geograficznej.
Rosnq potEizne aglomeracje miejsk ~ e. Buenos Aires skupia 44,2010
argentynskiej ludnosci zurbanizowanej. Podobnym wskainikiem
mogq si~ wykazac metropolie pozostalych republik. Globalnie
32,9010 Iudnosci mieszka w miasta ch liczqcych ponad 5000 osob.
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Budownictwo mies:okaniowe nie jest w stanie opanowac sytuacji.
Tysiqce imigrantow znajduje pomieszczenie w n~dznych koloniach
proletariackich. Te ubliiajqce godnosci ludzkiej osiedla, nie znajq
urzqdzen sa nitarnych, okien, a nawet studnL W niektorych mia
stach, w tego rodzaju szalasach :miesci si~ trzecia cz~sc "miesz
czan". Mimo wszelkich trudnosci zwiqzanych ze statystycznq ocenq
warunk6w lokalowych, sqdzi si~, ie jesJi sredni wymiar miesz
kania, lqcznie z barakami i szalasami, wynosi 60 metr6w kwa
dratowych, to przeci~tnie w skaJi calej Ameryki P oludniowej
przypada na nie 5,36 os6b.
Wszelkq popraw~ w tym wzgl~dzie hamuje ciqgly doplyw no
wych llTIas ludzkich oraz niski doch6d narodowy, post~pujqca
inflacja, rosnqce czynsze i koszty utrzymania. Wprawdzie w kra
jach najbardziej zaawa nsowanych gospodarc:oo jak Argentyna ,
Urugwaj, gdzie wi~kszosc ludnosci pracujqcej jest zatrudniona
w sektorach pozarolniczych, doch6d na glow~ wynosi 650 dolar6w
rocznie, to jednak jest to tyJko wyjqtek. Przeci~tna stopa zatrud
nienia ...,v przemysJe i uslugach nie przekracza w Ameryce t..acin
skiej 300/0 popuJacji zawodowo czynnej, a doch6d w przeJiczeniu
na mieszkanca spada znacznie poniiej 400 doJar6w, a niekiedy
waha si~ w granicach 100 doJar6w, jak w Peru, Paragwa ju, Haiti,
Ekwadorze. Ale i ten doch6d spoleczny jest wadliwie dzielony.
Przechwytuj q go wlasciciele maj qtk6w ziemskich i zaldadow pracy.
W Meksyku 510f0 dochodu narodowego pozostaje w r~kach buriua
zyjnej garstki si~gajqcej 10f0 ludnosci tego kraju, zaliczanego do
bardziej zaawansowanych pod wzgl~dem rozwoju spolecznego. DJa
tego obok wprost bajecznego luksusu wie.lkomiejskich dzielnic,
istnieje skrajna n~dza i gl6d. Nowoczesne Imetropolie brazylijskie
pod wielu wzgl~da1ll1i nie u s t~pujq urbanistycznym centrom pol
nocno-amerykanskim, ale jest to moiliwe tylko dzi~ki krzywdzq
cemu podzialowi dochodu spolecznego. R6wnoczesnie bowiem prze
ciE;tna dlugosc iycia chlop6w z p6lnocnowschodnich obszar6w kraju
wynosi co n a jwy.:i:ej 30 la t, a polowa ich dzieci wymiera przed
ukonczeniem pierwszego roku .:i:ycia.
Powolna ale widoczna industrializacja wkraczajqca do Ameryki
t..acinskiej narusza dawnq stratyfikacj~ spoleczn q . Wspoleczenstwach
dalej posuni~tych na drodze upnemyslowienia wyr6.:i:nialo si~ kJa
s~ wielkich wlascicieli ziemskich, wlascicieli wielkiego przemys!u,
drobnych rzemieslnik6w i grup~ rohotni,czo-chlopsk q. Przemiany
spolecroe narusza jq ten uklad, nadajqc mu conajmniej nowe ak
centy. Rosnie na znaczeniu zar6wno inteligencja przemyslowa jak
i mbotnicy kwalifikowanL Malejq wtplywy dawnych wlascicieli
wielkich latyfundi6w. Kategorie spoleczne zwiqzane z technologicz
/
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nymi przeobra,i eniami ekonomicznymi wyraznie poczynajq majory
zowae uklady spoleczne.
Wymienione przemiany swiadczq 0 pojawieniu si~ nowych war
10sci i kryteriow oceny spolecznej. W miejsce dawnego prestiiu
opartego 0 pochodzenie spoleczne i wlasnose ziemskq, a nawet przy
naleinose rasow1-j, zostaje wprowadzony nowy leadership. Jego ty
tulem jest rola spoleczna pelniona na rzecz budujqcego si~ spole
czeitstwa industrialnego. Stqd kryterium pozycji spolecznej wyz
naczajq kwalifi.kacje technologiczne. Inaczej mowiqc, ulegly zmia
nie dawne schema1y integracyjne. Te nowe doceniajq wiedz~ i wmie
j~tnosci przydatne spolecznie.
Dlatego tym bardziej istnieje zapotrzebowanie na kultur~ i oswia
t~. Tymczasem dostrzega si~ powainy :rozdzwi~k mi~dzy moiliwos
ciami instytucji oswiatowych a nowymi normami i schematami in
tegTacyjnymi. Z tych powodow analfabety:om 50010 ludnosci jest
przysIowiowq 'Pi~tq Achillesa. Szczegolnie He przedstawia si~ prob
lem oswiaty w okr~gach wiejskich. Zaledwie polowa dzieci uCZGsz
cza do "szkoly", ktora w niczym nie przypomina jej europejskiego
odpowiednika, bo trzeba pami£:tae, ie wyksztalcenie wi~kszosci nau
czycieli nie wychodzi poza sztuk~ czytania i pisania. Radykalna
naprawa istniejqcego stanu rzeczy wymaga dodatkowo 600.000 per
sonelu peda>gogicznego oraz 450.000 sal szkolnych.
Szkolnictwo srednie i wyisze ma takie powaine trudlnosci ka
drowe, a odsetek mlodzieiy ksztalcqcej si~ nie jest zadowalajqcy.
Podczas gdy w Polsce na 10.000 mieszkaitcow przypada 90 studen
tow wyiszych uczelni, w Ameryce Laciitskiej odpowiedni wskaznik
wynosi 21. Powazne postulaty wysuwa si£: takie pod adresem kie
runku szkolnictwa, glownie humanistycznego, gdy istnieje palqce
zapotrzebowanie na technikow, robotnikow kwalifikowanych, per
sonel administracyjny i handlowy.
Ameryka Poludniowa ma wspolny j£:zyk (z wyjqtkiem Brazylii),
religi£:, trudnosci spoleczno-ekonomiczne, ale brak jej poczucia
\\'spolnoty i solidalr nosci. Wszelkie inicjatywy integracyjne napoty
kajq na oporze strony nacJonalizmow. Istnieje bezwzgl~dne zapo
trzebowanie na wspolne planowanie gospodarcze i spoleczne, likwi
dacjG bader celnych, jednolitq polityk£: cen. Bez solidarnego dzia
lania jest rzeczq niemoiliwq przelamae bl£:dne kolo ub6stwa i za
cofania. Postulaty instytucji ekonomicznych, kulturalnych i spo
lecznych rozbijajq si~ 0 niedowlad instytucji politycznych, ciqgle
nieustabilizowanych.
Do najpowainiejszych hodel dochodu na tym obszaifze swiata
naleiy eksport surowcow. Staly spadek ich cen przy rownoczes
nych niezmiennych tendencjach zwyikowych dla gotowych pro
duktow, bardzo niekolr zystnie wplywa na rownowag~ ekonomicznq
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kontynentu. Wszelka akcja na tym polu wymaga jednak miE;dzy
narodowej koordyn acji. NiezbE;dna jest tu szeroka akcja politycz
na, ktora moglaby takie objq.c zagadnienia kulturalne i spoleczne
calej Ameryki Poludniowej. Niestety instytucje polityczne tak we
wn~t.rzne jak i miE;dzynarodowe wyrainie jeszcze nie dorastajq. do
tych zadan, co powaznie hamuje reintegracjE; spolecznq.. W na
st~pstwie tego import kapit.alu zagranicznego do organizmu gospo
darczego posz,czegolnych republik, podejmowany bez odpowiednich
obwarowan wieloskonnymi umowami, w ktorych zaangaiowane by
lyby wszystkie panstwa, przynosi wiE;cej szkody niz poiytku. War
t08C <oprocentowan splacanych cOTocznie przez niektore kraje, z ty
tulu uzyskanych kredytow, dorowil1uje, a niekiedy nawet przerasta
biezq.cq. stoPE; inwestycyjnq..
W sumie przemiany spoleczne Sq tak dalekosiE:zne i tak wielo
stron.ne, ie na nic siE; nie zda wycinkowa, wyizolowana koncentracja
na malych, ulamkowych zjawiskach. Potrzebne jest globalne W1
dzenie rzeczy. Konieczn a jest calosciowa analiza wszystkich insty
tucji.
INSTYTUCJE KOSCIELNE

Przemiany spoleczne, eksplozja demograficzna, narodziny no
wych autorytet6w dosi E;gn~ly takze Kosciol. Jego zadania utrudnia
przede wszystkim chroniczny brak ksi~zy. Z jednej strony co trzeci
katolik, a z drugiej co dziesiq.ty ksiq.dz w skali globu zamieszkuje
w Ameryce Lacinskiej . Sumaryczna liczba tamtejszego duchowien
stwa aktualnie wynosi 42.549 ksi~iy, z tego 23.029 zakQllmych i 19.520
diecezjalnych (Radio Watykanskie, 25 kwietnia br.),
W przeliczeniu na jednego ksi~d z a , wedlug publikacji z 1965 r "
przypada 5410 osob. Ale ten vlskainik musi ulec powainej korek
cie, gdyi zaledwie 49,7% tamtejszego duchowienstwa pracuj e
w duszpasterstwie. Natomiast pozostaly odsetek pochlaniajq semi
naria i szkolnict.wo. Dlatego na jednego duszpasterza parafiamego
przypada 8redrrio 10.793 osoby. Ale jesli pami~tac, ie jest to sred
nia w skali kontynentu, to latwo sobie wyobrazic mozliwosd od
chylen. Bynajmniej nie nalezq. do rzadkosci, zwlaszcza w wielkich
metropoliach, pa'rafie liczqce po kilkadziesiqt tysi~cy wiernych.
Jednak nawet w parafiach stutysi~cznych duszpasterstwo sprawuje
co najwyiej dwu kaplanow.
Ohraz ten naleiy jeszcze uzupelnic uwagq <0 rue~miernie rzadkiej
sied parafii. lch liczba wynosi 12.274 a srednia wielk08c terytorial
na dochodzi do 992 km k wadratowych. Nie brak takie parafii liczq.
cych sobie 5000 kilometrow kwadratowych, zwlaszcza w Brazylii.
Mirno tak rzadkiej sied paTafialnej biskupi nie sq. w stanie obsadzic

KOSCIOL W AMERYCE L A CI NSKIEJ

1225

wszystkich pla cowek. W samej Bra zylii w akuje 30% para fii . Przy
calym poczuciu odpowiedzia lnosci i najleps zej woli, b iskup diecezji
Piura w P eru byl zmuszony oswiad czyc, ze jakkolwiek h olesnie od
czuwa brak ksiGzy, ktory ch rna zaledwie 58, ze w z gl ~ d o w finan so
wych nie moze sobie pozw olic rna sprowadzenie nowy ch sir z E u ro
py, gdyz nie jest w sta nie zapew nic im u t r zy m an ia .
Pomoc kra j6w europejskich, Kanady i S t a n6w Z jednoczonych
jest bardzo wydatn a. Co t r zeci kaplan pracujqcy na kontynencie
poludniOlwoa m e r ykanskim jest imigrantem. Mimo to istnieje za po
trzebowanie na 180.000 kaplan6w, jesli za mia rodajnq uznac s y 
tuacj~ w Europie. Niestety nie wskazuje nic n a rychlq popr a w ~
w tym wzgl~dzie. Dynamika d otychczas()wa wzrostu loka lnych po
wolan jest nadal slabsza ()d ewolucji demograficzne j. Dlatego wskaz
nik stosunku miGdzy liczb q k andydat6w do kaplanstwa a liczbq lud
'n osci 'c echuje rosnqca dysproporcja. N a kr6tkim odcinku czas u,
bo tylko w latach 1955-59 poziom demogr aficzny podni6s1 si ~
o 130/0, a wzrost liczby student6w w yzszych semina ri6w vvyni6s1
3%, ' a w nizszych semin a ria ch 10% .
Zasadniczym czynnikiem hamujqcym d oplyw nowych p ow()lan
kaplanskich jest a nalfabetyzm i ub6stwo. Gru py spoleczne m aj Cjce
szerszy ud zial w ku lturze spole cznej i dochodzie narodowym do
starczajq proporcjonalnie najw i~cej powoiaiJ. . P odczas gdy ludnosc
miejska w Brazylii (miasta powyzej 10.000) stanowi 32,3% glob alnej
populacji, to r6wnoczesnie 48 ,9% studentOw teologii jest pochodze
nia miejskiego. Swiadczy to 0 niebagatelnym wplywie czy nnik 6w
spole czno-gospoda rczych n a zycie r e ligijne.
Nie mozna wlasciwie d zi wic si~ , uwzglGdniajqc d ok on uj qce si ~
przeobrazenia, slabosci praktyk religijnych, jak kohviek okoto 900/0
ludnosci przyj~fo chrzest. R za dkie str uktury pa rafia lne , niedob6r
duchowienstwa, zupelnie niemal uniemozliwiaj q wiernym udzial
w zyciu sakramentalnym Kosciola. Tym si~ tlu maczy, ze za ledw i
nieznaczny od setek doroslych, bo 3,5 0 /0 m~zczy z n i 9,5 % kobiet
uczestniczy w niedzielnej Mszy sw. Wskaznik p owyzszy ulega pew
nej poprawie, jesli uwzglGdni si~ d zie ci, or az zr6znicowanie reli
gijnosci wiejskiej i miejskiej . W osrodkach miejskich uczestniczy
w niedzie lnej Mszy sw. od 5 do 30%, pr zy srednie j (wliczaj qc dzie
ci od lat 7) n ie przekraczajqcej 17%. Na tomiast w o kr~g ac h vvi ej
skich, majqcych zapewnionq stalq obecnosc kaplana analogiczny
udzial wiernych dochodzi n awet, w n a jlepszych wypadka ch, do 70%,
przy sredniej wahajqcej si~ w granica ch 20%, w skali k ontynentu.
Stan faktyc zny jeszcze pe lniej uwydatniajq istniej qce tender,cj e
k'Onformizmu spoleczno-religijnego. Jest bow iem r zeCZq zasadniczej
wagi, ze konformizm religijny n owych klas spole cznych jest mniej
zywy w p or6wnaniu z t radycy jnymi elita mi , p r zy znaj C)cy mi s iG do
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katolicyzmu niemal w calosci. vVarstwy spoleczne, przejmujqce Ide
rownictwo gospodarcze i kulturalne kontynentu, cechuje · spadek
poczucia przynaleznosci do Kosciola. Procesy te nalezy tlumaczye
akceptacjq odmiennych wartosci spolecznych. ReIigijnose i kon
formi.zm eklezjalny nalezal do wyznacznikow pozycji spolecznej sta
rych elit, liczqcych na zaangazowanie Kosciola w utrzymanie istnie
jqcego stanu rzeczy. vVartose i normy obowiqzujqce w nowych gru
pach stawia jq na czynniki r ewoIucyjne, dezintegrujqce dawny stan
stabilnej r6wn.o wagi. Dla tych racji konformizacja nowych klas
elitarnych idzie w kierunku antyklerykalnym i antykoscielnym.
Ponadto nie jest rzeczq bez znaczenia, ze i tak szczupla warstwa
praktykuj qcych katolikow prezentuje katolicyzm dosye wypaczony,
gdyz lqczy zycie religijne z udzialern w praktykach spirytystycz
nych, w zabobonnych rytach. Tamtejsi 'Nierni nierzadko tym sa
rnym pietyzmem otaczajq i loka lne bosh·va i MatkE; Bozq z Gwade
lupy. W samym tylko Rio de Janeiro istnieje 3000 osrodkow kultu
spirytystycznego. Rownoczesnie w tej samej rnetropolii, liczqcej
3,5 miliona mieszkancow, zaledwie co dziesiqty mieszkaniec bierze
udzial w niedzieInej Mszy sw.
Duzq rolE; na polu katechizacji dzieci i religijnej socjalizacji mlo
dego pokolenia pelnila tradycyjna rodzina. Funkcja najstarszych
czlonk6w rodziny polegala miE;dzy innymi na przekazywaniu war
tosci religijnych. Mirno braku duchowienstwa te kanaly informacji
zdolaly utrzymae spoleczenstwo w swiadomosci koscielnej . Upadek
jednak prestizu glowy rodziny, tradycji, wyeksponowanie wiedzy
technicznej w miejsce osobistego doswiadczenia zyciowego, burzy
te drogi oddajqce tak znaczne uslugi. Nauczanie religii w rodzinie
przestaje bye tradycjq. Zadanie to spada coraz cZE;sciej na barki
samej i'l1Stytucji koscielnej, ktora zdqzyla zapewnie regularne nau
czanie religii zaledwie 5% dzieci. A pamiE;tae nalezy, ze az 40% po
pulacji poludniowoamerykanskiej liczy sobie ponizej 15 lat zycia.
Na marginesie naleiy dodae, ie w niektorych okrE;gach Kolumbii
dzieci, na zyczenie ksiE;ZY, nie przystE;pujq w niedzielE; do Komunii
sw. Jest bowiem rzeCZq fi zycznie niemoiliwq zaspokoie to zyczenie
wiernych, a r6wnoczesnie dae 1110znose udzialu we Mszy sw. mak
symalnej liczbie katolikow.
Brak pelnej informacji odnosnie udzialu wiernych w zyciu eucha
rystycznym. Posiada je tylko jedna z najbardziej religijnych die
cezji w We-nezueli, gdzie w roku 1959 na mieszkanca przypadalo
2,65 K:omunii sw.
Procesy dezintegracyjne nie tylko podwazyly tradycyjne autory
tety zast~pujqC je nowymi, a le rownoczesnie podkopaly charakter
stabilny rodziny. Gwaltown a migracja Iudnosci, niski dochod spo
leczny oslabiajq jednose ogniska domowego. Do coraz cz~stszych
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zjawisk nalezq rozwody. W Meksyku ich liczba wynosi 12.600 (przy
38 milionach mieszkanc6w) . 0 niskim konformizmie ludnosci wzgl~
eem katoliokiego modelu rodziny swiadczy niezadowalajqcy odse
tek koscielnych malZenstw wynoSZqcy w Centralnej Ameryce 40 0/0,
w Porto Rico 63010, w Dominikanie 50010 i na Kubie 28010. W skali
kontynentu niemal 20010 malZenstw opiera si~ na luznym zwiqzku,
pomijajqcym tak prawodawst'Wo koscielne jak i panstwowe. Stqd
liczba dzieci pozamalze11skich waha si~ w granicach 25 do 60%
w poszczeg6lnych krajach. Nast~pstwa dezintegracji rodziny Sq tra
giczne. W wielomilionowych metropoliach szerzy si~ przest~pczosc
nieletnich, bezdomnych dzieci, poszukujqcych jakiegos oparcia w zy
ciu. A ich perspektywy i marzenia sprowadzajq si~ w koncu naj
cz~sciej do symbolicz·nej garsci manioku.
Lojalnie nalezy stwierdzic, ze mimo podj~tych badan, Kosci6l nie
dysponuje scislq informacjq, jesli idzie 0 korzystanie wiernych z in
nych sakrament6w. Wydaje si~, ze dane dotyczqce sakramentu po
kuty pokrywajq si~ ze wskainikami uzyskanymi dla Komunii sw.
Natomiast z sak'r amentu bierzmowania korzysta w Meksyku okolo
75010 mieszkanc6w. Nie brak jednak teren6w jak Kuba i Porto Rico
gdzie wskainik ten wynosi 25010. Szczeg61nie dotkliwy jest brak
danych na temat sakramentu chorych. Niewqtpliwie na niekt6rych
obsza,r ach okolo 30010 umierajqcych zaopatruje si~ Olejami sw., ale
w skali kontynentu odsetek ten jest duzo nizszy. Spada niekiedy do
1,5010. Jako pewnik trzeba przyjqc, ze gros katolik6w umiera bez
sakrament6w sw. Rzecz wlasciwie jest zrozumiala sama przez si~ 
niedob6r duchowienstwa, niepokonalne odleglosci, brak sieci komu
nikacyjnej.
Do najba'r dziej symptomatycznych cech ka tolicyzmu poludniowo
amerykanskiego zalicza si~ magiczny charakter obrz~d6w litur
gicznych. Malinowski dopatruje si~ co najmniej dw6ch r6inic mi ~ 
dzy religiq a magi q. Podczas gdy pierwsza ma cele og6lne, a ryiy
liturgiczne Sq kierowane bezposrednio do Stw6rcy lub swi~tych,
to magia ma cele konkretne, szczeg6lowe, a obrz~dy posiadajq cha
rakter automatycznych manipulacji, powodujqcych zamierzone
cele.
Poboznosc iberyjsko-amerykanska ma wiele wsp6lnego z zabo
bonnosciq i magiq. Cele takiej religijnosci sprowadzajq si~ najcz~s
ciej do realizacji okreslonych potrzeb naturalnych, bqdz osobistych
ezy rodzinnych, bqdz to szczepowych czy narodowych . Tak dalece
zanika powiqzanie rytu z elementem etycznym, ie cz~stokroc po
dejmuje si~ pra,k tyki reIigijne dla osiqgni~cia calkowicie zdroinych
cel6w.
Dominantq iycia religijnego do ostatnich niemal Iat byl: scisly
zwiqzek mi~dzy strukturami koscielnymi a spolecznymi, pOCZqwszy
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od rodziny, osady, az do nar,o du i pailstwa. Zjawisko to okresla si£;
jako "kultury za cj~ chrzescijanstwa", chociaz nie m{)zna powiedziee
by byl to najle pszy termin. Rzecz jednak w tym, ze s amookreslenie
s i£; jednostki w ra m ach grupy spolecznej, rodzinnej, wiejskiej, czy
narodowe j, dokonywalo si~ n a bazie akceptacji norm socjalnych po
chodzenia koscielnego. Poj ~ cie przynaleznosci do nar{)dow osci im
plikuje tu afiliacj~ do Kosciola ka tolickiego. Zapis w ksiE;cize chrztu
utozsamia si~ zbyt cz~sto z prawem do obywatelstwa. Te zbyt bliskie
zwiqzki instytucji religijnej ze strukturami spolecznymi i kultur,!
ulatwialy zadania Kosciolowi. Jego istnienie samoczynnie podtrzy
mywal proces socjalizacji mlodego pokolenia. Socjalizacja spoleezna
i k oscielna glosila te same wartosei i normy. Ale za te uslugi sta
ryeh struktur trzeba dzisiaj drogo placie. Przemiany cywilizacyjne
burzq owe schematy socjalizacji i integracji. I nagle Kosciol zostaje
sam. Samoczynne procesy ustaly. Trzeba tworzye wlasne mecha
nizmy soejalizacji religijnej.
T£; luk~ doskon ale wykorzystali protestanci. W latach 1937-1961
icll stan posia,da nia podniosl si~ z 0,49% do 3,84% calej populacji.
R6wnoczesnie uderza gwahowny ~wzr'ost liczebny duchowienstwa
protestanckiego, licz'!cego aktualnie 41.088. Na jednego duchownego
wi £;c przypada 188 wiernych. Tajemnica takieg,o powodzenia pro
testantyzmu lezy ponadto w ciqglym zapotrzebowaniu psychiki ludz
k ie j na malCj, zwartCj grup£; relig ijnCj, czego Kosci6l katolicki nie byl
w stanie zagwarantovvac.
KU REINTEGRACJI

"J£;k i skalfga tylu ludzi - .mowi Pawel VI do biskupo'v" po-lud
niowo-arrnerykanskich - ktorzy zyjq w warunkach niegodnych istot
ludzkich nie mogq nas nie poruszye... i P'ozostawie bezczynnymi. Nie
mogq one pozostae bez echa i bez skutkow, jezeli cokolwiek 1110
zemy uczynie"( 23 listopada 1965). Slowa te moglyby stae si£; de
wizq kazdej akcji koscielnej na tamtejszym kontynenc-ie.
Konkretnie dzialanie Kosciola, jak wyraznie postuluje jego nauka
spoleczna, wi.n no zmierzae zarowno do integracji instytucji pa,s to
ralnych jak i spoleczenstwa. W Ameryce Lacinskiej taki program
oznacza odnow~ dzialalnosci duszpasterskiej oraz zaangazowanie
Kosdola w procesy przeobrazen spolecz;nych.
Dotychczasowe duszpasterstwo posiadalo wyrazne cechy defen
sywne. Sz10 0 utrzymanie ilcsciowego stanu posiadania. Nie nasta
wialo si~ na pogl~bienie jakosciowe religijnosci. Zresztq nie bylo
w stanie tego uczyniC, dysponujqc starymi instytucjami liturgicz
nymi, prawnymi i pa r afialnymi. Reintegracja Kosciola musi si ~
z tymi fa k t ami liczye, z ast ~ pujCjc postaw£; obronnq duszpasterstwem
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perspektywicznym. "Kosciol winie n wykazac zywotnosc i korzystac
z wielkiej mozliw{)sci dzialania, podejmujqc duszp asterstwo dyna 
miczne, dostosowane do rytmu przemian aktualnych" (Pawel VI).
Skoro hrak ksi~zy tak decydujqco hamuje rozwoj Kosciola, prze
pisy nie dopuszczajqce do kazncdziejstwa "iOStT i brad zakonnych
oraz swiecldch katolik6w bylyby rachitycznym reliktem. 2 Amery
ka Lacinska moze si~ chlubic dynamicznym w zrostem powolan
zakonnych. W l.atach 1956-1960 liczba br:J.ci zakonnych podniosla
siEi z 8.500 do 12.800. Jeszcze zYWSZq dynamikEi w y kazuje rozwoJ
liczby powolan zenskich. Ich stan liczebny wynosil kolejno w 1956
roku 80.580 siostr, W 1960 juz 100.200, a w 1967 osiqgnql 116. 102
(Radio Watykanskie). Takie tem po wzrostu, jak zapewnia ks. Hou
tart, utrzyma siEi zapewne jeszcze przez szereg lat. W takiej sytuacji
projektuje siEi peIne uruchomienie tego r ezerwu aTU sil apostolskkh.
Bracia zakonni, odpowiednio przeszkoleni i przygotowani, mogliby
pelnic funkcje diakonow, katechet6w, administratcr6w parafii.
Dysfunkcjonalne przepisy prawne a jeszcze bardziej niepisane
zwyczaje podlcopaly ciqglosc pracy duszpasterskiej. Niedzielne zgro
madzenie liturgiczne, sprawowane glownie pod obecnosc kaplana,
posiadalo znikomq rolEi, sko·r o ksiC)dz bardzo rzadko odwiedza po
szczegolne g;miny. Dlatego palqcq r zeCZq jest zmia na p rzepisow
i zwyczajow na tym odcinku. WielotysiEiczna r zesza zakonnic mo
glaby z powodzeniem przewodniczyc modlitwie w S'p olnoty reli
gijnej, pod nieobecnosc kaplana. Wym aga to oczywiscie d alszych
przygotowan i calkowite j reorga ni za cji d·omow zakonny ch, a przede
wszystkim spolecznej roli zakonow. Konie czne Sq p on adto powa zne
zmiany w lokalizacji zensk ich domow zakonnych, zbyt skoncentro
wanych w miastach.
Analogiczne postulaty ap{)stolskic wysuwa s iEi pod adresem ka
tolikow swieckich. Na terenie misyjnym jest zwyczajem, ze funkcje
katechety czne i paraliturgiczne spelnia odpowiednio przygotowany
swiecki k atolik. W lqczenie ludn osci m ie jscow ej w a ktywnq dzia 
la lnosc Kosciola latvviej zabezpiecza ws pol n o t ~ r eligij n q przed de
zorganizacjq. Analogiczna insty tuc ja moze oddac nieocenione uslugi
w Ameryce Lacinskiej . I dzie glownie 0 decentralizacjEi oddzialy
wa nia doktrynalnego i moralnego.
J esli dus zpa sterstwo ma odpowiedzi ec n a potrzeby czasu , w inno
uwzglEidnic podstaw{)\'1q siatk ~ stosunkow spolecznych. W spole
czel1stwie urbanizujqcym siEi rysuj q siEi tr zy ty py tkanki sp olecz
n ej, symptomatyczne dla cywilizacji industrialnej. Obok g r up 10
kalnych, opa rtych 0 stosu nki sqsiedzkie i domniemane pokrewien
2 POI'. uwagi na ten t em a t W tekstach zamieszczonych w ru b ryce Stvirtrlc
cttva nini ejszeg o numeru "Znaku" (przyp. reel.).
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stwo, powstajq stosunki spoleczne zwiqzane bqdz to z pracq za
wodowq, bqdz tez ze swobodnym wyborem uslug wielorakich kate
gorii. Gros zycia spolecznego plynie przez te kanaly. Oddzialywa
nie Kosciola w duzej mierze jest uzaleznione od dostosowania jego
organizacji pastoralnej do tego samego schematu. Konieczne Sq
wiE;C nie tylko struktury parafialne ale i duszpasterstwo zawodowe,
zwlaszczaw osrodkach intelektualnych. Ponadto nieodzoWl1q rzeCZq
bylyby centra specjaJistyczne katechetyczne, liturgiczne, socjolo
giczne, teologiczne, kt6re ustawicznie nasycalyby Kosci61 swiezymi
inicjatywa'l11i, naukq i informacjq.
Program taki wymaga personelu wysoko specjaJizowanego. ZrOO
lem takich sil moze siE; stae reorganizacja szkolnictwa seminaryj
nego i wyznaniowego. Przy chroniczym braku duchowienstwa
50,3010 pracuje poza duszpasterstwem. Niewqtpliwie takiego stanu
rzeczy nie mozna uznae za optymalny. Dlatego bezwzglE;dnie nale
zy zwr6cie uwagE;, "by kler byl wlasci'wie angazowany do zadan
scisle apostolskich" (Pawel VI). Zapewne wielu ksiE;zy z powodze
niem moglo·b y zastqpie swieckie kadry pedagogiczne. Wydajnose
apostolska kaplana zatrudnionego vv chal'akterze duszpasterza aka
demickiego czy kapelana ruchu zawodowego niepomiernie przewyz
sza skutecznose i zasiE;g wpIywu ksiE;dza uczqcego geografii w szkole
sredniej.
Jest rzeCZq zrozumialq, ze tendencje zmierzajqce do integracji in
stytucji koscielnych na nowy'l11 poziomie mUSZq napotykae l1a op6r
tradycyjnych element6w, ze koszt moralny takich inicjatyw bE;dzie
wysoki. Trzeba przelamae parafializm i kongregacjonalizm tam gdzic
wizja Kosciola konczy siE; za ostatnim domkiem stojqcym na gra
nicy parafii i tam gdzie z pompq celebruje siE; maturE; illis tam pa
nienek z "dobrych dom6w" podczas gdy miliony dzieci rue umie
czytae i nie zna pacierza.
Arcybiskup Helder Camara z Recife uwaza nawet, ze nie niedo
b6r duchowie11stwa ale rozw6j spoleczno-gospodarczy jest podsta
wowym problemem takze dla Kosciola. Istnieje bowiem scisla za
leznose miE:dzy poziomern zaspok<o jenia elementarnych potrzeb a za
interesowaniami rnoralnymi i intelektualnyrni. I dlatego nie mozna
utozsamie r-oli Kosciola z indoktrynacjq. Nie idzie 0 dawarue goto
wych rozwiqzan, ale pokorne wlqczenie siE; w poszukiwanie drogi
wyjscia. Punktem odniesienia wlasciwego duszpasterstwa jest kon
kretny czlov.riek, 'n amacalna wsp61nota, 0 okreslonym profilu, zy
jqca wlasnym dziedzictwem kulturalnym. "Kosci61 winien wyka
zae czynami, rn6wi Pawel VI, ze nie tylko byl CZE;sciq integralnq
procesu ksztaJ:tujqcego kazdy z kraj6w Ameryki Lacinskiej, ale ze
pragnie jeszcze dzisiaj bye swiatlem i ratunkiem, w dobie zacho
dzqcych przeobrazen".
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K oniec zne jest uwrazliwienie n a rol ~ spoleczn q Kosciola we
wszystkich dziedzinach, POCZqwszy od zycia gospodarczego a na
szkolnictwie skonczywszy. Jej reaIizacja przybiera zroznicowa nq
fOIfm~, ale g16wnie polegae b~dzie na formowaniu katolikow
swieckich do odpowiedzialnosci spolecznej. "Trzeba przygotowae
laikat, piszq biskupi brazylijscy w 1963 r., by chrzescijanie mogIi
uczestniczye w zyciu publicznym, by mogli wnosie wklad w post ~ 
pujqCq integ'racj~ i aktualizacj~ dolwnuj<jcego si~ procesu histo ry cz
nego".
Niemale znaczenie ma tu organizowanie opinii publicznej na rzecz
podejmowanych przedsi~wzi~e, moralna dezaprobata tego wszyst
kiego co ha'l11uje post~p, demontaz i reorganizacja niektorych, spo
lecznie dysfunkcjonalnych, instytucji koscielnych.
Episkopaty i duchowienstwo w duzej mierze zaczynajq doceniae
p owa g~ sytuacji, angazujq c si~ w bardzo konk'retne zadania szcze
golowe. Przyklad6w moze bye wiele. Zrodlem powaznych trudnos
ci ekonomicznych kontynentu jest znaczny odplyw corocznego do
chodu do U.S.A. i Europy. Episkopaty i dus zpas terze poszczegol
nych k ra jow, pi ~t nujqc takie zjawisko, organizujq opinie, publiczn q,
celem podje,cia koniecznych ~rodkow zaradczych. Powoluj qc sie, n a
wypowiedzi papieskie biskupi Chile pisali w 1962 r.: "Wzaje mna so
Iidarnose ludzka postuluje nie ty lko w imie, braterskiego poczucia,
lecz lakze wzajemnej korzysci, by wykcrzysta6 wszystkie srodki
w celu utrzymani a istniejqcych vvarsztat6w pracy i stworzye no
we. Dlatego ci, ktorzy majq mozliwosci zainwestowae kapital po
winni rozwazy6 ze wzglE;clu na dobro wspolne, czy mo zna pogodzi6
z ich sumieniem zaniechanie podobnych inwestycji, pozostaj qcy ch
w granicach mozliwosci ekonomicznych, w odpowieclnich propor
cjach i w {Jdpowiednim momencie, czy tez wycofae sie, na ubocze
pustej przezornosci. Oto dlaczego w aktualnych okolicznosciach by
loby rzeczq antychrzeScijanskq pozos tawiae te dob ra nieproduktyw
nymi lub lokowae je za granicq. Byloby taki,e niechrzescijanskim
posuni~ciem inwestowa c je w 'Produk cj~ dob r lub uslug zaspoka
jajqcych fikcyjn e potrzeby znikomej cz~sci spolecze'n stwa, podczas
gdy fundamentalne potrzeby naszej spolecznosci n a'r odowej Sq nie
zaspokojone". Chrzescijanin wi,n ien poprze6 kampanie takie jak na
rzecz reformy rolnej, reformy przedsie,biorstwa, reformy podatk6w,
reformy administracyjnej i tym pod obnych... Nie mozna preten
dowae do tytulu chrzescijanina a zye n a marginesie inicjatyw po
clejmowanych na rzecz reformy struktur spolecznych, zgodnie z nau
kq Kosciola , ktora jest jasna i ocowiqzujqca pod kazdym wzgle,
dem... "
Inspiracja etyczna zycia spolecznego, jakq za cel stawia sobie Kos
ci6l w Ameryce Lacinskiej, nie moze sie, obejsc bez perma n entnej
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di a gnozy, bez zjednoczonego wysilku c a da wczego , bez przygotowa
ni a kad r administracyjnych i technicznych, zdolnych d,o podj~cia
prz, cy w mys1 optyma1nych r ozwiqzan. Poczesne zad a nie i na tych
odcinkach w inno przypase Kosci<olowi. Do ostatnich niema1 1at
szkolnictwo sr e dnie w 50% mialo char akter wyznani-owy. Bylo
u t rzj>1mywane z prywatnych oplat uczniow pobierajqcych nauk~.
Swym profil em inte1ektualnym przy pomina lo k1asyczne gimnazja
E' uropejskie, akcentuj qce p rzede wszystk im kierunek humanistycz
I~y . Ko n k r etne potrzeby wymagaj q r a dyk alnych zmi an w tej dzie
dzinie. Z je d ne j strony dot ychczas ow a struktura s zkolnictwa sluzy 
1a g16wnie sta rym elit om spoleczym. I ja k dlugo nie otworzy ono
swy ch po dw oi na r6w n ych prawa ch dla m lcdziezy uhogiej, t ak dlu
go b ~ d z i e sztuczni e podtrzy m y wae sta·ry system spoleczny. Nie
mnie jszej uwagi wymaga r eorganizacja cha1'ak teru i kierunku szko1
n ictwa. Nie depre cjonujqc w aloru humanistyki, lkzye s i~ trzeba
z rzeczywist osciq 1'ozwijaj qcych s i ~ na po,dow. S t qd koniecznose pro
por cjona lnego z wi~ k s zenia szkolnictwa technic zm~ go, 1'olniczego, ad
m inistra cyj nego i ekonomicznego. Za programem r efo rm musi stae
zapiec ze k adrowe. Nikt nie m a wi<,;ks zych szans niz K osci61, by na
tym po1u oddae sp oleczenstwu nieocenione uslugi. Idzie 0 przebu
d ow E: i p owolanie nowych instytucji szkolnych. Ana10g iczne potrze
b y, a maze w i<,;ksze, wys t~pujq n a pol u oswi aty ella doroslych. Ty
s iqce hek tar6 w u1ega e r ozji, l~o chIo·pi nie m a jq elementa,rnych v,na 
elomosci na te m at uprawy zi emi. Dzielo r a eliowych szko1 w Ko1umbii
dow odzi ni e d aj qcego s i~ 1ekcewazycwp1ywu oswiaty doroslych na
p ozicm zy cia dolov" spolecznych. Dos e wymienie w z1'ost higieny,
zuzycia mydla, w p rowad zenie 10zek, mo d ern izacj G mieszkan, zasto
sowanie ok ien (ktorych dotychczas nie w prowadzano ze w zgl~du
na niskq t empe r a turG gorsk q), zmian~ systemu odi ywi ania i'iechn-o
log ii upra'\vy ziemi. T ysi qce p od ohny ch problem6w na l)rOZnO cze:k a
n a r ozwiqzanie. Inicjatywa K osciola n a t ym polu, lqcznie z budo'Wq
drog, szk61, stu dzien , jak nara zie jes t niezb~d n a. Trudno jej !lie
pod e jmowac, z braku innych wlasciwych czynnik6w.
F a ktyczna obecn osc K osciola, j ako instytucji religijnej, w Ame
ryce Lacinsk ie j, na.potyka na wie10kierunkowe trudnosci. I nie spo
sob silic s i ~ na ich ,vy liczenie. Byloby t akie rzeCZq ryzylwwnq '\vy
szczeg6lni an ie spisu za dan s t ojqcych p r zed Kosciorem, ale chyba
duzq donioslosc b ~dz i e miee s amoswiadomosc jeg o powolania do
wyzwalania czl o'W ieka z kaidej biedy, religijnej, J11.()Jfa1nej, kultu
ra1nej i gos podarcze j. W qskie w idzenie rzeczy wys u nie wqtpliwosc
czy K osci61 ma prawo w chodzic 'W dziedziny obce sobie, dalekie od
je go religi jnej m isji. Z apewn e l1i e, a le jeW sama r zecz rna bye nie
wyk onana, ze szkod q d1a czlowiek a, ni echze jC) podejmie ktokolwiek,
k t o moze p omoc.
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Narody poludniowo-amerykanskie przechodzq przez burzliwy
okres urban izacji. Powstajq ncwe spoleczenstwa. Jesli Kosci61 nie
zamierza ryzykowae utraty prawa do obecnosci w nowo budujqcej
si~ rzeczywistosci, to musi bye jej wsp6Uw6rcq. "Nieobecni nie majq
racji". Legitymacjq do takich praw Kosciola juz nie jest przedaw
niony wldad w rozw6j tamtej szych nar od6w, a ni wielowiekowa tra
dyc ja , jaka, wci a, z dysponuje. Tego rodzaju atuty Sq broniCj zabyt
k6 w ku lturalnych. Na szcz ~scie jednak zar6wno episkopaty Amery
k i La cinskiej, jak i caly K osci61 swiadom jest powag i chwili, ogro
m u oczekuja,cych go zadan. Mnozq s i~ liczne no we inicjatywy
pastoralne, kultu ralne, gospcdarcze, inspirowane przez ka t olick q na
uk~ spolecznq. R ozwija si~ mi~d z ynar cd owa po moc duszpasterska
i chary tatywna. e zy jednak t en zbior owy w ysilek Kosciola b ~dz ie
n a tyle ryt miczny i trwaly by przela m ae k ryzys, to problem przy
szlosci.

Marian Rad w an SCJ
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JOSUE DE CASTRO

W POSZUKIWANIU
AMERYKI lACINSKIEJ

Co to jest Ameryka Laciilska?
Lacinskq moinaby rozpatrywac jako calosc, nast~pnie
rozloiyc jq na cz~sci, przeanalizowac po to, by z tych cz~sci lub za
nalizowanych fragment6w utworzyc syntez~ nie zanadto oddalonq
od rzeczywistosci. Wiemy jednak dobrze, ie taka metoda jest utopij
na, a w kaidym razie przekracza nasze moiliwosci. Calosciowej
rzeczywistosci nie da si~ uchwycic za jednym zamachem i niezalei
nie od perspektywy obserwatora: totei rzeczywistosc oglqdana z Mo
skwy jest zupelnie inna nii rzeczywistosc oglqdana z Waszyngtonu.
Koniecznosc dialogu wiqze si~ wlasnie z tymi r6inicami perspekty
wy.
Poszukujqc Ameryki Laciilskiej wezmy wi~c za punkt wyjscia py
tania prostsze. Czy Arneryka Lacinska jest regionem? Jest ona mo
zaikq naturalnych, geograficznie bardzo zr6inicowanych region6w:
Ameryk~

JOSUE DE CASTRO urodzil si<: w rolw 1903 w Recife (Brazylia). SW<j opiniE:
jednego z najwybitniej szycll soejolog6w dzisiejszych zawdzi<:cza pracom 0 cha
rakterze zarazem naukowym i g!<:boko zaangazowanym: GeopolitV1w glodn
(tlumaczona na 21 j<:zyk6w) i Geograjia gtodtL (t1umaez ona na 6 j<:zyk6w, w tym
przeklad polski).
Ostatnie d zielo de Cas tro to

k si~zka

po';wi<:eona jeg o rodzinnym str o nom: Nord
[udziae/l i krabach (Seuil
1~66) . W przedmowie do niej de Castro podkresla, ze jego znajomost problema.
tyki glodu, moraln e j i materialnej n<:dzy ludzkicj bynajmniej nie jest ezysto
teoretyezna: "moj,! Sorbon<j bylo bloto zalew6w wok61 Recife , zaludnionyeh
istotami, kt6re zaehowuj~ si<: i mysl~ jak kraby". Fakt, ze danym mu bylo
" p oznac takze inn,! ludzkosc" de Castro uwaza za przywilej zobowiqzuj<jey do
dzialania spoleeznego. Przez dlugi ezas bral on ezynny udzial w zyciu polityez
nym swego kraju: by! profesorem "geografii ludzkiej" na Uniwersytecie w Rio
de Janeiro, deputowanym do parlamentu (do 1963), ambasadorem przy ONZ i prze
wodnicz'!cym delegacji brazylijskiej na konferenejE: rozbroje,,:~wq w Genewie.
Bezkompromisow'l postaw<: moraln'l i polityczn'! przyplaeil w ostatnich latach
wygnaniem z kraju, nie mog,!e pogodzic siE: z proamerykailsk'l polityk'l obecnego
rzqdu brazylijskiego i zaniechaniem konlecznyeh reform spoleeznych.
-E st

brazy!ijski -

streIa eksp lozji oraz powiesei 0

Artykul, kt6ry zamieszczamy, ukazal slE: W "Esprit" nr 7-8

(1~5).
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regionow lasow, sawan, pustyn, gor, rownin itp.... Klimat jest row
nikowy w do·r zeczu Amazonki a prawie polarny w Patagonii. Pod
stawy fizyczne i mozliwoSci Sq wi~c bardzo zmienne i nie uda si~ tu
znaleic czynnika jednoczqcego. Gdzie wi~c mamy go szukac? Ilekroc
myslimy 0 tym problemie, zawsze Iatwiej nam przychodzi odkrycie
roznorodnosci niz jednosci.
ezy z punktu widze<nia ludzkiego, socjologicznego Ameryka La
cinska jest jakqs jednosciq? Nie sqdz~. Niedergang mogl mowic
o "dw'lldziestu AmeTykach Lacinskich": jest ich rzeczywiScie conaj
mniej tyle co krajow, pO'l1iewaz nacjonalizm naznaczyl kazdy z nich
specjalnym pi~tnem.
Moze zachodzi tu wi~c jecLnosc ekonomiczna? Bynajmniej. J ezeli
geograficznie Ameryka Lacinska jest kontynentem, to nie jest nim
gospodaTczo. Jest ana archipelagiem wysepek, wyizolo1w anych pod
wzgl~dean gospodarczym i nieslychanie roznych. NaiWet w jednym
kraju, takim jak moj, w Brazylii, mozna maleic wysepki ekono
miczne zupelnie niepodobne: najpowazniejszy osrodek przemyslowy
kontynentu w Saro PauIQ, stref~ feudaInej gospodarki roInej na
polnocnym wschodzie, gospodark~ opa'rtq na najprymitywniejszym
zbieractwie w do,r zeczu Amazonki.
Sqdz~ jednak, ze naJezy zgromadzic jakos t~ wielorakq rzeczy
wistosc i znaIezc dla niej wspolny mianmi\'nik. Jest to zresztq przy
czyna, dla ktorej ludy lacinskQ-amerykanskie sta'r ajq si~ obecnie
Iepiej 'p oznac wzajemnie. Sq one tym bardziej oddalone jedne Qd
drugich, ze regiony pograniczne to naogol tkanki martwe, oddzie.Ja
jqce jedne osrodki ekonomiczne od innych. Na przykIad ekonomicz
ny osrodek bTazyIijski lezy ba'r dzo daleko od granicy geograficznej :
w konsekwencji jest on duzo bardziej oddalony od osrodkow prze
myslowych Argentyny, Boliwii, Kolumbii, czy We<nezueli. Mysl~, ze
nic na swiecie nie jest od siebie tak oddalone jak Brazylia i We
nezuela; a przeciez te kraje graniczq ze sobq. Kiedy bylem dziec
Idem, nie mialem w ogole poj~cia, ze ist'nieje kraj, ktory si~ nazywa
\VenezueIa, podczas gdy wiedzialem 0 istnieniu Francji, AngIii,
Hiszpa,nii i Portugalii, bo codziennie mowiono mi 0 nich w szkole.
Dzis przeciwnie, czuje si~, ze kraje Ameryki Lacinskiej szukajq si~
nawzajem, poniewaz Sq sprawy, ktore muszq je lqczyc.
Moim zdaniem czynnik jednoczqcy jest natury socjologicznej. To
podohna porzeszlosc i przyszlosc, na ktorC! rozne ludy patrzq w ten
sam sposob. Mozna nawet powiedziec, ze jedynym czynnikiem jedno
czqcym jest rprzeszlosc: i ze Ameryka Lacinska dqzy do wyzwolenia
si~ zpewnych, bardzo negatywnych aspektow swojej 'p rzeszlosci,
ktore a'z do tej pory przeszkadzaly jej w post~pie. Na tym pu,nkcie
skoncentrujemy nasze obselI'wacje.

JOSUE DE CASTRO

1236
Zomek feudolny

Podstawowym problemem Ameryki Lacinskiej jest opor wobec
zmian w swiecie, ktory ze zmiany zrobil swojq racj~ bytu. Ameryka
Lacinska jest jak chore dziecko, ktore rosnie, przybiera na wadze,
ale nie zmienia si~, nie rozwija si~. Prawdziwy, "globalny" przeciez,
rozwoj polega nie tylko na zwi~kszeniu pr{)dukcji i dochodu na
glow~ ludnosci itp. ale na takiej przemianie, przy ktorej ten caly
wzrost moze przyniesc zbiorovvosci pewien dobrobyt spoleczny. A to
si~ pie clokonuje. Zaclecydowaly 0 tym sily oporu, si ~gajqce poczqt
k ow, kt6re elziS jeszcze majq elecydujqce znaczenie. Skqd si~ te sHy
biorq ? Zrodlem ich jest feudalny charakter poczqtk6w obecnej cy
wili za cji. Z tego zrocHa plynie jednosc Ameryki Lacinskiej i jej od
n~ bncSc od Ameryki a nglosaskiej.
Am ery k a Lacinska jest wytworem feudalizmu rolnego, kt6ry do
tej p ory zachowal s woje poelstaw<JVve struktury. Ameryka Lacinska
jest jedynym k{)ntyne ntem feuclalnym w X X wieku. Wszyskie sily
spoleczne, w szys tkie no we wartosci, wszystk ie nowe systemy ekono
miczne na r cs ly na tej feucl alnej bazie. M6wi si~ cz ~ sto 0 "prze
zytk a ch feucl alnych" ale tu nie 111a przezyt k6w, jest tylko feud alizm,
zaledwie troch~ poruszony, troch ~ przesloni ~ ty nowY111i fasadami .
Ameryka La cinska jest zamkiem feud a lny m 0 k apit alistycznej fa
sadzie: fasada nie zmienia stareg o zamku, ale jest na tyle t r wala,
ze nie pozwala mu si~ call<iem zawalic.
Ot o w izja cl{)sc malownicza. Mozna by zapewne wyrazic to wszyst
ko zgoclnie z kanonami neutralnej, niezaang az{)wanej socjQlogii. Ale
za oddzielan ie socjologii {)d czlowieka placi si~ jej kastracjq. Skoro
rzeCZq socjologa jest rozwazanie spraw tak skomplikowanych jak
stosunki spoleczne, kt6re zmieniajq si~ w przerazajqcym tempie,
t rzeba, zeby magI on przynajmniej przyjqc jakqs okreslonq perspek
tyw~ i powiedziec: oto co ja widz~ przed sob q, takie jest moje sta
nowisko; ty masz swoje, teTaz mozemy rozmawiac.
Wr6e:my jeszcze na chwil~ do idei. kt6re uwazam za poclstaf\vowe.
Najpienvsza teza, iz jedynq racjq jednosci Ameryki Lacinskiej to jej
poczqtek, a jest nim feudalizm raIny. W momencie odkrycia Amery
ki, w XVI wieku, kiedy Europa na p6lnoc od Pirenej6w weszla
juz w epnk~ Renesansu, na poludnie od Pirenej6w trwala jeszcze
cpo-ka feudalna. Hiszpall1ia i Portugalia daly si~ tak wciqgnqc w wal
k~ z Islamem, ze byly opoznione conajmniej 0 dwa wieki. Portugalia
byla 'mon2,rchiq rolniczq, a Hiszpania sredniowiecznym kr61estwerr.
katolickim. Przedsi~wzi~cie odk>rycia Ameryki bylo tylko krucjatq,
l}statin i q z krucjat. Karawela Kolumba niosla Krzyz Chrystusowy.
Jego wyprawa miala na celu pozysk anie nmlych ludzi dla chrzesci
janstwa i zdobycie I:::ogactw pozwalajqcych na dalsze prowadzenie
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tego boju. Celem taktycznym bylo to sarno, co bylo przedmiotem
k,r ucj at: szukano nowych drog dla towarow, ktore mialy przycho
dzic z Azji, odkqd niewierni Turcy zamkn~li drog~' przez Bliski
Wschod. Ameryka zagradzajqca nOWq drog~ do Indii zostala odkTyta
podczas krucjaty, przeprowadzonej pod znRkiem Boga i i'nteresu
handlowego.
W chwili odkrycia Ameryki, kraje iberyjskie zamieszkiwaly dwa
gatunki ludzi ba'r dzo pozytecznych dla podboju tego kraju: dobrze
uTodzeni, szlachta, feudalowie oraz ludzie intereso",v, bogacze, kto
rzy finansowali cale przedsi~wzi~cie. Korona uzywala za·w sze dobrze
urodzonych do rzqdzenia a ludzi interesow do finansowania. Ta
spolka schylkowego feudalizmu z jakims rodzCjcy'll si~ kapitaliz
mem uksztaltowala przedsi~wzi~cie kolonialne skierowane ku Ame
ryce Lacinskiej. Oto jak doszlo do uksztaltowania specyficmego
charakteru A:meryki I:..acinskiej .
Na polwyspie iberyjskim feudalizm byl juz w stadium schylko
wym, ale ludzie bogaci, przybY'wajqc do Ameryki, dqzyli przede
wszystkim do odtwoTZenia go w stanie odrodzonym i kwitnCjcym.
Rzeczywiscie i oni mieIi swoj Renesans, ale nie Renesans nowo
czesny tylko feudaIny: feudalizm odzyskal sil~ na terenie wielkich
latyfundiow. Odkrycie Ameryki bynajmniej nie sprzyjalo ewolucji
historycznej, przeciwnie stalo si~ ono krokiem wstecz: okreslona
forma struktury spolec~nej, ktora juz dogorywala w Europie, tu
w tych szczegolnych warunkach mogla znow ozyc. W Europie feu
dalizm nie magI si~ odrodzic, poniewaz ka pita Iisci mieli przewag~;
za Atlantykiem ka'pitalisci musieli si~ godzic na wsp6lpracE: bez
pretensji do dominowania.
Ta kie instytucje jak repartimentos czy encom ienda Sq typowo feu
daIne; wielcy kapitalisci, ktorym korona portugalska nadawala zie
roie w BrazyIii, organizowali sw,oje majqtki w sposob zupelnie feu
dalny. Monarchia , b~dqc bardzo biedn,!, nie 111ia1a srodkow potrzeb
nych do kolonizacji: nadawala wi~c wielkie m a jqtki pano'll, a ci
raclziIi sobie stowarzyszajCjc si~ z bogaczami i finansistami, ktorzy
sta wiali do dyspozycji swoje fortuny, ale z kolei korzysta li z zaufa
nia, jakim szlachta cieszyla si~ u korony, po to by u zyskac pTZywile
je. A wi ~ c przywileje sprzedawano po dobrej cenie i w ten sposob
sIwIonizowano kontynent, ktory do dzisiaj jest jeszcze typowym
kontynentem przywiJejow.
Kontynent pozbawiony wlasnej historii i rozwoju

Mowi si ~ wiele, zwlaszcza w krajach iberyjskich i w Portugalii,
o cavalieros. Oni naprawd~ istniejq; Sq hiszpanskim odpowiednikiem
angielskich gentelmenow. Kraje Ameryki I:..acinskiej zostaly otwar
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te dla cywilizacji na srposob feudalny, ale jednak wprowadzone
w jej krqg. Jacques Lambert mowi, ze po dwoch wiekach eksplo
racji feudalnej Ameryka byla doskonale wyeksploatowana, ale bar
dzo He T{)zwini~ta, Ameryki Lacinskiej nigdy nie rozwini~to. Feuda
lizm nie dopuszczal zmian: bronil status quo: nie nalezalo niczego
uprawiae: ani zie'lli rponiewaz przez upraw~ ziemi gospodarka eman
cypowala si~, ani czlowieka poniewaz idee Sq bardzo niebezpieczne,
jezeli chodzi 0 zachowanie tych przywilejow, 0 ktorych mowilismy.
Dlatego wlasnie Ameryka Lacinska nie mogla si~ zmienie.
Kiedy dzisiaj analizujemy struktur~ Ameryki Lacinskiej, widzi
my, ze jej istotnq cechq charakterystycznq jest baza feudalna, kto
ra mimo pOZQII'inych zmian ostala si~ az do tej pory. Nawet niepod
leglose byla fikcyjna; -n ie dala ona Ameryce Lacinskiej udzialu w hi
storii, jezeli t~ ostatniq rozumiemy jako zbiorowq swiadomosc ruchu.
Bywaly jedynie aspiracje indywidualne. Jednostki tW'O'fZq moze hi
stori~ na wlasny srpos6b; nie histori~ powszechn q ale histori~ lokal
flq, histori~ group. Niepodleglosc Ameryki Lacinskiej, nawet rprokla
macja Republiki (na przyklad w moim kraju, w Brazylii), to wszyst
ko dokonalo si~ bez zadnego udzialu ludu; byl on tylko widzem. Na
poczqtku XIX wieku kreolskie oligarchie agrarne obj~ly wladz~
i natychmiast zwiqzaly si~ z mi~dzynalrodowym ka'p italizmem po to,
by dalej eksploatowae Ameryk~ Lacinskq, w ten sam sposob, w tym
samym ryt'llie i w tym samym sensie, co dawne krolest"va iberyj
ikie.
Zresztq Ameryka Lacinska pozostala kolonialna; tyle, ze pier
wotnie byla ko].oniq kolonii (0 tyle, 0 ile Hiszpania i Portugalia
byly kolonia'lli Anglii i Holandii). Zloto brazylijskie, cukier brazy
lijski skladowano w Lizbonie ale na rynku europejskim sprzedawa
la te towary Holandia. Portugalczycy zaj~li wlasciwie miejsce Ara 
bow. ByJi Araba'lli Eurapy: nie bez ra-cji Aralbowie wywarli na
nich swoj wplyw. Arabowie przywozili z Dalekiego Wschodu cukier
i korzenie i sprzeelawali je Genui i Wenecji, ktore nast~pnie roz
prowadzaly je na Europ~. Po odk'r yciu Ameryki wszystko odbylo
si ~ w ten sam sposob. Zrobi~ tu malq dygresj~ dotyczqCCj postawy,
jakq wobec tej rzeczywistosci zaj~lo chrzescijanstwo. Struktura feu
dalna uciskala Iud w ohydny spos6b i nadal robi to sarno; swiado
mose cbrzescij al1ska poczqtkowo brala udzial w tym przedsi~wzi~
ciu. Miecz i k rzyz sprzy'llierzyly si~ dla podboju. Ale jeelnoczesnie,
od samego poczqtku niektore umys1y zbuntowa1y si~ przeciw takie
mu uzytkowaniu imienia Chrystusa na rzecz przedsi~wzi~cia, ktore
nie by10 ta kie zdrowe. Nie wiem, czy widzieliscie sztuk~ Monther
Ia'nta Mi.strz z Santiago, w ktorej ktos mowi: "Alez drogi panie,
gelyby Hiszpanie nie wyruszyli do Ameryki na podboj dusz ella Pana,

W POSZUKIWANIU AMERYKI t.ACINSKIEJ

1239

iluz ludzi dzisiaj gorzaloby w piekle?" A ktos drugi odpowiada:
"A ilu Hiszpanow p oszlo do piekla od czasow odkrycia Ameryki?"
PomiE;dzy zbuntowanymi jest Hrat Bartolomeo de Las Casas, ten
prawdziwy chrzescijanin oburzony nieludzkim traktowaniem Indian
w encomiendas i protestujqcy przeciw temu ukrytemu niewolnictwu.
To on zapytal p ewnego dnia: "Czy ten krzyz, jaki przynoszq kon
kwistadorzy, jest naprawdE; krzyzem Chrystusa? Czy nie jest to ra
czej jeden z krzyzow ktoregos z lotrow, ukrzyzowanych obok Nie
go?' Jest to moze zbyt radykalne okreslenie procesu kolonizacji.
W kazdym razie pewna cZE;SC Kosciola poludniowo-amerykanskie
go do tej pory czerpie natchnienie z protestow Las Casasa.
Pluralizm i immobilizm

Cechq charakterystyczn q obecnej Ameryki Lacinskiej jako ca
losci jest, ze zawsze i wszE;dzie jestona cywilizacjq, ktorq Jacques
Lambert nazywa dualistY'CZTIq (jednoczesnie feudalnq i kapitalis
tycznq); ja bym jq nazwal pluralistycznq, bo dua-lizm nie wystar
cza dla niej okreslenia. W Ameryce Lacinskiej znajdziecie nak1ada
nie siE; na siebie wszelkich rodzajow ewolucji, bez tego zlewania si~,
ktore jest konieczne dla stwo'rzenia prawdziwej cywilizacji.
W Ameryce Lacinskiej do dzis rozne systemy ek,onomiczne i spo
leczne natk1adajq siE; na siebie, nie 1qczqc siE;. J ej wielkim drama
tern jest immobilizm; dZlS kontynent zaczyna siE; ruszac, ale jest to
ruch w miejscu. Kiedy mnie ktos pyta, co slychac w moim kraju
i czy dalej bE;dzie tak samo, odpowiadam, ze cos siE; rusza ale ze nie
wiem jak dlugo tQi potrwa, poniewaz kiedy Ameryka Lacinska jednq
nog q robi krak naprzod, t'o cofa siE; drugq. W rozmaitych naszych
krajach Sq tance, znakomicie pokawj qce jak u nas kroczy post~p.
A meryka Lacinska juz 'W XVII w ieku poznala wspania10sci eksploa
tacji kolonialnej, ktora stala u kolebki kapitalizmu europejskiego.
DziE;ki jej srebr u, zlotu a zw1aszcza cukrowi (cukier z polnocnego
wschodu Brazylii przynios1 Europie cztery razy wiE;cej zyskow niz
ca1e zloto peruwianskie) 'l'ozkwitl w Europie rodzqcy siE; wowczas
kapitalizm. Ale my pozostalismy w epoce schylkowego feudalizmu
i wlasnie dlatego, 'W momencie niepodleg1osci, nasze kra je zaznaly
tylko mannotrawstwa. Slawna kolia szmaragdowa Antylow, ktorej
pedq byla Kuba, k opalnie Peru, kopalnie Brazylii - to wszystko zo
stalo roztrwonione w c1qgu trzech wiekow. Schylkowy feudalizm nie
potrafil siE; wYZlwolic od swego mi~dzynarodowego podporzqdkowa
nia, ktore dla siebie wymagalo glownych zysk6w; feudalni panowie
musieli siE; zadowalac w1adzq bez pieniE;dzy. Dlatego wlasnie byli
tym co nazywam "biednymi bogaczami" Ameryki Lacinskiej. Ludzie
dobrze urodzeni, bogaci w slabo eksploatowane ziemie, Sq nadal
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rownie zadluzeni, rownie n~dzni co w czasach schylkowego feu
dalizmu. Nie mogli si~ okazywac zanadto twardymi, poniewaz ich
nazwiska narzucaly im pewnq posta'W~ a pieni~dzmi si~ nie zajmo
walL Posiadali juz pewnq kultur~; wiadomo ze Ameryka Laciilska
stala si~ terenem kultury teoretycznej, szczegolnie kultury praw
lliczej. Stqd tez glownym produktem Ameryki Laciilskiej Sq kon
3tytucje.
Od chwili osiqgni~cia niepod1eglosci Boliwia wydala trzysta czter
dziesci rewolucji a Wenezuela t'fZysta konstytucji (rekord swiata!).
Konstytucje i rewolucje (a te drugie Sq Zr6dlem pier'Wszych) oto
tworczosc Ameryki Laciilskiej. Gra sil zmiany i oporu wyznacza ow
tall1eczny krok, ktory jest rytmem Ameryki Laciilskiej.
Potrzeba relormy rolnei

W kazdym razie cechq chaTukterystyczn q jest to, ze struktura
poz'o stala feud alna. Wlasnosc ziemska jest jqdrem oporu feudalizmu.
Kuba przep.fO'wadzila swojq rewo.Jucj~, byly proby reformy rolnej
w Boliwii, a reszta si~ nie 1iczy: Wenezuela zrobila Slw6j krok wstecz
przy dzwi~ku bardzo halasliwej muzyki, slyszalnej w calym swie
cie; gdzieindziej byly ty1ko pozory reform. Imre Kovacs w bardzo
interesujqcym spraw'ozdaniu, opracowanym d1a Instytutu Studiow
Rolniczych iN Sta nach Zjednoczonych, wykazal, ze 1,3% wszystkich
posiadlosci ziemskich w Ameryce Laciilskiej liczy wi~cej niz 1.000
hekt arow ziemi i ze obejmujq one 62% wszystkich tamtejszych ziem
uprawnych. W Argentynie 75% ziemi nalezy do wie1kich posiada 
czy, w Brazylii 51 0/0, a w Paragwa ju "tylko" 94% . Oto cyfry bardzo
wymowne jesli chodzi 0 sil~ wielkiej wlasnosci ziemskiej. Oczywistq
rzeczq jest, ze poza Iatyfundiami istnieje nieslychane rozdrobnienie
ziemi, bo przeciez nie m a u n as sredniej wlasnosci, tak samo jak
nie ma sredniej klasy spoleczn ej. To t ez az do tej pory nie ma row
niez 1udu, w historyczym i spolecznym znaczeniu tego slowa, jako
zesp olu silo okreslonych d qzeniach. J est ty1ko klasa pa.nujqca i n ~ - .
dza, ktora gniecie reszt~. Sq latyfundia i 45% gospodarstw obejmu
jqcych mniej 11iz 5 hektarow.
Kolonializm

marnotrawstwo

Wiadomo, ze kazdy z naszych krajow, pod naciskiem wie1kich
mocarstw Europy liberal>nej, wyspecjalizowal si~ przesadnie w dzie
dzinie gospodarczej. Nie m a nic gorszego dla gospodarki jak jej
oparcie na jednym czy dwoch produktach a wlasnie tak jest we
wszystkich krajach Ameryki Laciilskiej, tak biednych jak bogatych.
Kolumbia rna, albo miala, tylko kaw~; teraz sytuacja troch~ si~ tam
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popmwila; Brazylia produkowala tylko kaw~; Kuba byla wyspCl
chorq na cukrzyc~, wytwarzaj qcq ze wszystkieg.o cukier. Boliwia
wydzielala cyn~ a Chile miedz. Oto kraje, ktore wyspecjalizowaly
si~ tak jak wielkie zaklady przemysl:owe po to, by przemyslowemu
kapitalowi wielkich mocarst w zapewnic dobrobyt. Stany Zjedno
czone nie bylyby tak wielkq pot~gq, gdyby nie mialy tych tanich
surowcow, nabywanych przewaznie w Ameryce Lacinskiej. Jeszcze
dzis Stany importujq 72010 surowc6w wydobywail1ych w Ameryce
Lacinskiej. Ten jedyny nabywca ustala cen~, jaka mu odpowiada,
a zaleiy ana od postawy rzqdu amerykanskiego wobec rzqdow kra
jow sprzedajqcych. W wypadlm niep orozumien rzqd amerykanski
obniia cen~ kawy i w konsekwencji rzqd lacinsko-amerykanski, nie
podobajqcy si~ Waszyngtonowi, nie moie si~ dlugo utrzymac.
A wi~c Ame,r yka Lacinska jest kontynentem feudalnym eksploa
towanym do dzis w spos6b kolonialny, w mi~dzynarodQlwej struk
tune ekonomicznej, kt6ra go utrzymuje w pozycji kraju kolonial
nego. Moglibysmy wykazac, ie z racji tej struktury Ameryka La
cinska jest kr6lestwem marnotrawstwa, poniewai feudalizm po
lega na nieuiytkowaniu najrozmaitszych zasobow: zaledwie 5010 zie
mi jest w uprawie; w Brazylii 2010; w Kolumbii 3010; w Chile 5010;
w Argentynie 11010. Nie uzytkuje si~ r6wniei ludzi; to jest krolestwo
bezrobocia, jawnego i ukrytego; a zatrudnienie poniZej moiliwosci
i za p6znienie gospodarcze Sq wspolzaleine; to bl~dne koto glodu.
Poniewai 'w ies nic nie produkuje, exodus ze wsi jest wi~kszy niz
gdzie indziej. Ludzie naplywajq do miast, do "miast n~dzy", gdzie
Sq tkankq mar twq i zgnilq. Miasta nie rosnq ale puchnq, wzdymajq
si~ n ~ d zq . Na przyklad Recife liczy milion mieszkancow, z ktorych
350.000 to ci z marginesu, ze stref peryferycznych, nie m a jqcy do
st~pu do warunkow czlowieczenstw a. Zyjq w t ym, co nazwalem
cyklem kraba ; i yj q jak kraby w blocie, z innymi krabami; i wlas
ciwie Sq krab ami, nic nie robiq tak jak kraby w blocie; chodz q ty
lem jak kra by.
Rozbic struktury

Amery ka Lacinska, moim zdaniem, nie znajdzie wlasciwego roz
w1qzania dop6ki nie rozbije struktury, kt6ra przeszkadza rozwojo
wi i przeciwsta'w ia si~ dqieniu do post~pu.
M6wi si~, ie ta m i 6wdzie dokonano wielkiego rozwoju przemys
lowego. A ja twierdz~, i to z naciskiem, ie Sq to zwykle narosle na
tkance feudalnej. Naroslom tym nie udaje si~ przeniknqc w tkank~,
ani jej przezrec ani si~ w niq wtopic. Jest to typowy rozwoj, na
zwany przeze mnie kolonialnym, korzystny dla malej grupy uprzy
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wilejowanych; a jest on bardzo daleki od prawdziwego rozwoju,
z ktorego korzysta,jq masy. Powie ktos, ze istniejq takie plany jak
"Przymierze dla post~pu", ktore powinnyby popierac, kt6re probujq
popierac post~p Ameryki Ladnskiej. "Przymierze dla post~pu" po
wstalo z bardzo zdrowego ducha. Zapoczqtkowano je deklaracjq,
w ktorej jasno wy,razono, ze trzeba przede wszystkim dokonac ra
dykalnych przemian strukturalnych. Wymieniono tez najpilniejszq:
Teform~ struktur rolnych. Tymczasem "Przymierze dla post~pu" li
czy juz sobie par~ lat a zadnej z tych reform nie przeprowadzono;
wprost przeciwnie, pieniqdze Przymierza ~ostaly uzyte na po'Wstrzy
manie tych reform.
Jest tu wi~c jakas podstawo'Wa sprzecznosc i jest ona zupelnie
jasna: mi~dzynarodowy kapitalizm, ktory finansuje Przymierze
jest w spolce z wielkimi wlascicielami ziemskimi. Nie moze ich tak
"puscic kantem", nie moze pozwolic, by ich ograbic z ich ziem.
Wlasciciele zresztq nie zqdajq juz niczego innego, chcq tylko zostac
dalej wlascicielami. Nie majq dosyc pieni~dzy na u'P'ra'W~ ziemi,
ale samo posiada'n ie ziemi daje im wladzE;. Nic juz nie robiq, ale
majq zludzenie rposiadania wradzy; wyprzedajq siE; z reszty, a razem
z niq sprzedajq swoj kraj. Elity Ameryki Lacinskiej Sq w sytuacji
konia trojafiskiego. Swoj wlasny kraj za'p rzedajq miE;dzynarodowe
mu kapitalowi, dla zachowania kra}obrazu i zludzenia wradzy.
Rolnictwo archaiczne i niepToduktywne przeszkadza postE;powi;
jego slaba wyda'j nosc, wysoki koszt produktow zywnosciowych jest
handicapem dla przemyslu. Cerra produktow koniec=ych dla prze
zycia jest taka, ze przemysl ma tendencjE; do ustalania zaro'b kow
na poziomie, ktory skazuje robotnikow na glod. Tyrnczasem, dzit:ki
zwiqzkom zawodowym, Sq juz robotnicy, ktorych nie mozna zamo
rzyc glodem. Przemysl jest w bardzo trudnej sytuacji. Nie ma pra
w1e surowcow po wolnorynkowych cenach kosztu. Nie ma narodo
wego rynku zbytu dla towarow przemyslowych. 60 do 800/0 ludnosci
zyje na wsi, w ramach ekonomii subsystencji. Produkty, 0 ktore
nikt siE: nie ubiega 'n a rynkach swiatowych, nie majq rynku zbytu
w kraju.
Niektore kraje, jak Brazylia, staraly siE; uprzemyslowic; mit:dzy
1950 a 1958. Brazylia zwiE;kszyla swojq produkcjE; przemyslowq
w rytmie, ktoremu nie do,r ownal zaden kraj swiata zachodniego:
11 Ofo na rok; ale od 1958 roku rytm ten zaczql slabnqc, pO'l1iewaz nie
bylo wewl1t;trznego rynku zbytu, a przemysl brazylijskinie mogl
wytrzymac konkurel1cji miE:dzynarodowej. Archaiczne rolnictwo
brazylijskie stalo si~ przeszkodq dla prawdziwego uprzemyslowie
nia.
:;:
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Wnioski: Ameryka Lacinska jest w stanie rewolucji. Mimo wszyst
kich sit wstecznych pewme kraje niemal <osiqgn~ly sytuacj~ "startu"
do rozwoju. Przynajmniej trzy osiqgn~ly jq napewno: Meksyk, Bra
zylia i Argentyna. Moglyby wystartowac ale si~ im w tym przeszka
,dza. Rozwijajqc to porowna'llie z dziedziny aeronautyki: to co dzieje
si~ jest bardzo niebe2)pieczne, 'l"ozp~d zostal wzi~ty i dobiegajq one
<10 konca pasa startowego. Juz nie 'ffiogq hamowac - albo wzbijq
.si~ w powietrze, albo roztrzaskajq i wybuchnq. T,o wlasnie jest
alternatywa, jaka stoi przed Amerykq Lacinskq: rozwoj lub eks
plozja.
Josue de Castro
Hum. Anna Turolw iczowa

ENRIQUE DUSSEL

SPOlECZNOSCI CHRZESCIJANSKIE
AMERYKI lACINSKIEJ
Na pami'ltkE: 450 rocznicy tego dnia 1514 roku, w l<to
rym Bartolomeo La s Casas zrozumial j nawr6cil siE:
ku s prawiedliwosci.

"Jestem glosem wolajqcym na pustyni tej wyspy... Chc~ bowiem,
a byscie poznali wasze grzechy popelnione wobec Indian". (Antonio
de Montesinos, Kazanie na trzeciq niedziel~ Adwentu, na wyspie
Hispanioli, w 1511 roku).
Bartolomeo Las Casas * przejql pcchodni~ zapakmq przez Mon
tesinosa, w tym pami~tnym dniu 1514 Toku kiedy przeczytal: "Kto
przynosi na ofiar~ rzecz niesprawiedliwie nabytq, 'ofiaTuje szy
derstwo; d a ry bezboinych nie Sq bowiem przyjemne Panu" (Syr
34, 18). Wielu innych pojdzie pozniej za jego przykladem: Vasco
de Quiroga w Mechoacan, zwany "Ojcem Taraskow" (1538-1665);
Luis Bertram (1525-1581); Pedro Claver (1580-1654) wsrod czar
ny ch Nowej Granady; Fra'n cisco Solano (1576-1628) u Indian z pol
nocnej Argentyny; Toribio de Mogrove jo (1538-1606) w Peru; Ro
que Gonzales (1576-1682) tworca P a mgwaju i tak zwa,n ych "re
du k cji"; Martin de Pones wsrod n ~d z ar zy Limy; Junipero de Serra
wsrod XVIII-wiecznych mieszkancow Ka lifornii. .. Hurtado w Chile,
ktory juz 'W X X wieku obudzil uspionq swiadomcsc...
W chwili narodzin cywilizacji iberyjsko-amerykanskiej - po
wstalej .ze zlania si~ kultur i cywilizacji amerykansko-indianskich
z iberyjskimi - swia domosc chrzescijanska potrafila zajqc stano
wisko, chociaz, zaleznie od epoki, r az wyrazniej raz slabiej. Wypo
minala 'n iesprawiedliwosci, proponowala i tworzyla narz~dzia, ktore
mialy sluzyc a'wansowi najbiedniejszych. J ednakie "ciemna noc",
jakq si~ stal dla naszej historii wlek XIX, uspila mVq swiadomosc
i skompromitowala jCl przez udzial w formach spoleczl1'o-politycz
nych, ktore nie pozwolily jej wypelnic jej wlasciwej misji. Chcerny
pokrotce om6wic warunki, w jakich ta swiadornosc moze si~ odro
dzic.
Przekl a d a rlyku!u: Chretien/es lal ino-americaines, "Esprit" 7-8 (965) .
• Por. noty biograficzne zamieszczone no s. 1272 (przyp. R ed. )
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I
ZAGADNIENIA METODY

Stale wzrastajqca specjalizacja przeszkadza nieraz naukowcom
w wyrobie niu sobie poglqdu calosciowego. (... ) Czlowiek nie miesci
si ~ w analizie, przeprowadzanej przez jednq nauk~, wszystkie nau
ki mUSZq go naswietlae jako swoj przed miot.
W tym stadium powstajq dwie tr udnosci. Pierwsza z nich jest
obiektywna i polega na probach zaprzeczania jednosci naszej kul
tury i cywilizacj i la cinsko-a me rykanskiej n a rzecz autonomii, lub
scislej cscbo w-osci narodowych. Nalezy prze jse ponad tym nacjona
lizmem ja'k o nad produktem lacil1.sko-ameryka nskiego sredniovvie
cza, ep oki liberalizmu, oligarchii kreolskiej i sztucznej izolacji.
Po drugie, kazcla nauk a, k azdy uczony, kazdy specjalista rna w las
n C! met o d~, kt6ra go sklania clo u wa za nia za rzecz a bs olutnq w1as 
nego punktu w idzenia, sposobu dzialania, i rozpa trywa nia swia ta ,
r zeczy i ludzi. Socjolog nada rzeczywistosci cechy wymiernosci soc
jologi cznej a pominie jej tresci intencjonalne. Filozof wplqcze si~
w mniej lub wi ~ ce j nierealne vvyklady. Z kolei teolog b~dzie powta 
rza1 wyuczone formuly, nie przej mu jqc si~ rzeczywistosciq swoj ej
epoki i niepokoj em ludow. (... ) Musimy porzucie te wszystkie party
kularyzmy i zr obie miejsce wizji calosciowej. Istotn q r zeCZq b ~ clzie
wiE;C r efleksja metaclologiczna, ktorq rowniez w przyszlosci trzeba
b~dzie kontynuowae.
Wszelka cywilizacja posiada swoj sens ostateczny. vVprawdzie za
naszych czasow w laickiej i pluralistycznej cywili zacji, system na
rz~clzi i srodkow technicznych, ktorymi posluguje si~ dzisie jsza
ludzkcse, nie posiacla juz tego, co nazywa si~ "sensem", ogra niczajqc
siE; tylko do rzeczy zewn~trznych. Sens ostateczny moze wi~c bye
niewyrazny lub trudny do uchwycenia, ale niemniej istnieje. Wszel
ki sens cywilizacyjnyorganizuje si~wokol jakiejs substancji, ja
kiegos ogniska, jakiegos "jqdra etyczno-mitycznego" (podstawowe
wartosci grupy), ktore hermeneutyka "podstawowych mitow" wspol
noty m aze wyodr~bnie przy uzyciu filozofii religii jako jednego
z niezb~dnych narz~dzi. Tym sposobem dociera si~ do najgl~bszych
poziomow cywilizacji: do tych struktur, tych celow, tych wartosci,
ktorych grupa nie bada jako przedmiotow i nie poddaje krytyce,
a ktore jeclnak Sq celami dqzen wszystkich post~powan, i jako takie
uzasaclniajq wybor i uzytek zrobiony z narztidzi. 1ntencja tworzy
grUip~ lud zkq i cna jq okresla, jesli chodzi 0 to, co dla grupy jest
wlasciwe i istotrne. Na przyklad starozytne cywilizacje incloeuro
pejskie posiadajq dualistycznq struktur~ ' inte ncjonalnq : to swiat
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boski istnieje rzeczywiscie, podczas gdy wszystko., co jest doswiad
czaIne, jest smiertelne i podlegle skazeniu, skqd wniosek, ze czlo
wjek to dusza i ze cialo jest zasadq zla; ze w l,onie wieczystego cykIu
maya i doxa nie ma historii, 'c o prowadzHoby do. przekonania, ze
zbawienie polega na samotnej ascezie poza totalitarnym panstwem.
AnaIo.gicznie u Toltekow jest najpierw bog dwoistooci, OmeteotI:
"Toltecki kaplan Quetzacoatl wiedzial, ze na wschodzie, w krainie
swiatla, -p oza niewyczerpanymi wodami istnial wlasnie kraj czer
wieni i czeI"Ili, kraj poznania Tlilan, Tlapalan. Wychodzqc z tej
krainy swiatla moznaby napewno pri ek:r oczyc swiat przejsciowy" 1.
Toltecy sqdzili rowin iez, ze istnieje wieczysty cykI i ze ani zyjq
w epoce "ruchomeg'o Slo.-n ca" i ze nalezy skladac ofiary z zycia
i przelewac krew po to, by zachowac mechanizm kosmiczny. Wi
dzimy wi~c, w jaki sposob wartosci ostateczne sklanialy Toltekow
do kierowania calej cywilizacji, wojen a Ina wet handlu ku poszu
kiwaniu ofiar dla ich bog6w i ku wmnacnianiu wladzy nad Iudami
plaskowyzu meksykanskiego, pc to by zachowac ontycznq ciqglosc
wszechswiata. Jqdro etyczno-mityczne kieruje od wewnqtrz cywili
zacjq.
W podobny sposob dzialac moze wizja zupetnie odmienna. Semici,
od wielu tysiqcleci rozchodzqcy si~ z pustyni arabskiej po swiecie,
przeciwstawiajqcy si~ Indo-Europejczykom ktorzy . sw6j potencjal
Iudzki rozprowadzajq z kcmtynentu azjatyckiego - posiadajq wizj<=:
czlowieka jako jednosci "cielesno-duchowej"; akt stworzenia stal
si<=: korzeniem poczqtku i dlatego nie wyst<=:puje tu a'n i cykI wieczys
ty, ani ubostwienie kosmosu; stqd wlasnie narodzi si~ po raz pierw
szy s w i ado m 0 s chi s tor y c z n a i zdemitologiz ow a na wizja
wszechswiata, ktora jest podstawCl wszystkich nauk nowoczesnych.
Po trzech tysiqcleciach Iiczqc -o d Abrahama, wizj~ t~ przyjmie
i cz~sciowo przezyje Iud hiszpanski. Zrozumiemy teraz, na jakich
gl<=:biach musialo si<=: dokonac zderzenie mi<=:dzy jqdrem Iub pod
sta-w owymi wartosciami iberyjskimi a wartosciami amerykansko
-indiailskimi. Jqdra etyczno-mitycznego cywilizacji iberyjskiej nie
nalezy mieszac z intencjonaInym osrodkiem chrzescijanstwa, jakim
jest Wiara.
Wsp6Inota laciilsko-amerykanska narodzila si~ faktycznie z trzech
osrodk6w: z cywilizacji swiata iberyjskiego, z Kosciola (a cz<=:sto
dzialal on autonomicznie) i z cywilizacji amerykansko-indian
skich. (... )

I Miguel Leon-Portilla, Et pensamienta prehispanico w: Estudtos de historia
de fHasafia en Mexico.
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II

AMERYKA lACINSKA W PRZESTRZENI I W CZASIE
Ameryka Lacinska rozciqga iOi~ na przestrzeni 21 milionow km:!'
(15'/, calej powierzchni ziemi wynurzonej.). Nasz kontynent prze
dzielony, mniejwi~cej w srodku, przesmykiem panaanskim, zajmuje
wzdluz Atlantyku 20000 'k.m wybrzeza. Stqd - zarowno w okresie
dominacji wybrzezy Pacyfiku (prehistoria), jak i Atlantyku (historia
lacinsko-amerykanska) - ogromna, "trudnosc uswiadamiania si~
sobie Ameryki jako calosci" 2 .
Na najbardziej wysuni~tym na polnoc krancu Ameryki istnial
most, po ktorym czlowiek przeszedl na nasze ziemie, okolo 10 do
35 tysi~cy lat przed Chrystusem, mi~dzy drugim a ostatnim zlodo
w aceniem. Nast~pnie przybyli inni ludzie, posuwajqc siE; Pacyfikiem
"z wyspy na wysp~": wskazuje na to ciqglosc wplywo,w poline
zyjskich.
"Dramat ludnosci amerykansko-indianskiej, mimo jej wielkich
bogactw przestrzennych, polega na tym, ze nigdy nie mogla sko-·
rzystac z doswiadczen innych ludzi, ludzi ze starego swiata, z ko
niecznosci najblizszych" 3. Kiedy Fernandez de Oviedo pisal ze:
"gory (tutejsze), rownie pi~kne i wspaniale jak Etna i Montgibel
ezy Stromboli, nie byly jedinak opiewane przez poetow i histOTY
kow, jak tamte gory" 4, zapomnial widocznie, ze przestrzen i pi~kno,
nie Sq wartosciami bez swiadomosci, ktora je czyni swojq wlasnos
ciq.
Stary kontynent w kazdej katedrze, w kazdym dziele sztuki,
w kazdej wsi mowi do nas a calej przeszlosci ludzkiej, a historii,
llawet 0 historii swi~tej. Natomiast my, na naszych ziemiach ame
rykanskich przedstawiamy sobie przyrod~ jako przedmiot a wlas
nym charakterze, niedost~pny, b~dqcy rzeCZq, narz~dziem, ktorym
siE; poslugujemy, nie czyniqc go swaim.
Pierwsi mieszkancy Ameryki, tworcy cywilizacji inkaskiej i mayo
-azteekiej, mogli zachowywac z przestrzeniq amerykanskq wiE;ZY,
do jakich my juz nie jestesmy zdolni - przynajmniej jesli chodzi
a potomkow Europejczykow, metysow i Indian, ktorzy opuscili
swoje siedziby. Dla amerykanskiego Indianina kazdy strumyk, kaz
da dolina, kazde wzg&rze mialo nazWE;; kazda chata miala wlasnq
nuaca (bostwo w religii Inkow), kazda rownina swoje duchy. Byla
2 Pierre Chaunu Pour une geopolitique de' l'espace americatn, w: "Jahrb.
fUr Geschichte... Lateinamerikas" KOln, I, 1964, S. Ss.
3 ibid.
, Htstoria natural, 1945, t. I, S. 27.
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to przestrzen zywa, sakralna, godna dialogu i godna swiata ludz
kiego.
Dzis jest to juz tylko przedmiot, ktory nas wchlania, przedmiot
w ktorym si~ gUbimy. Ani zas do Indianina ani do imigranta euro
pejskiego ta przestrzen nie m owi 0 historii. Dla Indianin a przyroda
ameryk anska byla "hierofa ni q" (ob j awieniem sw i ~tos ci); dla n as,
d zisiejszych ludzi cywilizacji laciilsko-a merykanskiej , przyroda jest
r zeczq, p odczas gdy w A zji i \V Europie pr zyroda i przestrzen Sq
"m iejs ce m " ja k ie js historii.
MIT I DE MITOLOGIZ ACJA

Uczy my s i ~ hist orii A mery ki Lacinskiej poslugu jqc si ~ po dziala
mi n a ok resy, podk resla jqcymi pew ne momenty historyczn e. Hi s t ori~
n as zq zapis a li ludzie, na k t or y ch p ra c ~ wply w aly okreslon e zainte
r es owa nia po lity czne. K azd a szkola wy br ala s obie "punk t wy jscia",
u znany za a bsolut ny i w te n sp os6b czas h istoryczny p rzemienila
w czas mityczny.
Kied y wy ca r zen ia lu dzk ie Sq po dniesion e d o kateg or ii m it u, ciqzq
n a swiad omosciach i p r zeszk a dzajq im tw orzyc i ew oluow a c. Wow
czas k0niecznosciq sta je si ~ " zdemit ologizowan ie" historii po to, by
jq przemienic w uprzywilejowa ne na r z ~ dzi e swia domosci zbi orowe j,
a to wym aga przelama nia partykul a ryzm 6w, przEszkadzajqcych rze
czywistem u zrozumi elliu zja wisk. W ty m celu n ie nalezy zam y kac
historii w strukturach na miar(~ prow inc ji czy n arodow ale nalezy
umieszczac wydarzenia w r amach historii powszechnej.
Jedne grupy rozp0czynajCJ histori~ amer y kanskq od XX-wiecznych
rewolucji. (... ) Inne natomiast, ja ko ze zwalczajq rewoluejonist6w,
odtwarzajq przeszlosc 'wychodzCJc z jakiegos niespreeyzowanego
punktu umieszcZ()nego w pierwszej CZE;sci X IX wieku, mi~dzy 1808
a 1850, kiedy dokonuje si~ zerwa nie z epokq kolonialnq. Wlasnie
w tym okresie pojawiaj q si~ Hberalni kreole, ka pitalizm nar·o dowy,
oligarchiczni politycy i pozytywistyczni intelektualisci, kt6rzy za
poczqtkowali ruch uniwersalizacji i laicyzacji naszej kultury. Eman
cypacj,a wyrzeka si~ epoki kolonialnej a przez to same Hiszpanii
i chrzescijanstwa. W naszych narodowyeh panteonach - a Sq to
r6wniez miejsca mityczne - uprawiano kult ludzi, ktorzy nie Sq
juz autentycznym przykladem dla obecnych pokolen, bo znieksztal
cono i zatarto ich oblicze. Kazda z "historii narodowych", odizolo
wa'na od innyeh staje si~ niezrozumi ala a nawet bezsellSown a : ezy
w Argentynie j:otr2.fi k tos wlasciwie ocenic Bolivara? e zy w K o
lumbii b~dzie ktos opiewac wielkie czyny San Martin a ?
Niekt6rzy rozszerzajq sw'oje horyzonty az po wiek XVI. Dla nich
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klasyezna epoka Ameryki Ieiy w przeszlosei. B~dqwi~ mOWle
o Krzysztofie Kolumbie, 0 habeli i Ferdynandzie,° K{)~tezie i Pi
zarze ale nie 0 Castrze, Rivadavii ezy Avellanedzie. Wspomn q raeze.;
o Ka rolu V Iub Filipie II. Podobnie jak historyk liberalny wyrzekal
si~ Hiszpanii, hispanista kralleowy b~d z ie s i~ wyr zekal Europy pro
testanekiej, a tym samym Ameryki Lacinskiej z doby pozytywizmu.
J ak rewoluejonista ehee odrzueic kapitalizm, hispanista nie zeehee
u zn ::Jc Renesansu - jako ie w iadorno, ii Renesans hiszpanski, ty pu
Etera ckiego i filo :wfie znego, zosta1 od s uni ~ty na drugi pla.n przez
Renesans wloski, nadrenski, a ngielski i h ol enderski. Mitologizuj qe
wiek XVI .e zyni si~ Ameryk~ nierzeczy w istq i tym sposobem row
niei w terainiejszosei staje si ~ ·ona niezr ozumiala.
Pcdobnie i "indygeruzm" (uwydatnianie roli tubylcow), ruch 0 du
iej wartosci spoleeznej, m o·r alnej i antropologieznej , wyst~pujqey
w krajaeh 0 dawnej kulturze indianskiej, tei nie jest wolny od
pewne.i rnitologizacji. Odkrywaon osobistq godnosc Indianina, .iego
godnosc spolecznq i wysokq kultur~ pierwszego mieszkanea Ame
ryki. Niemniej jeieIi ktos uwaia okres przediberyjski za epok~ po
rzqdku, pokoju, sprawiedliwosci i szcz~sliwosci, to r az jeszcze po
pada w mit czyli wyehodzi poza rzeezy'w istq histori~. Wojskowe
panstwo Aztekow z jego eiqglymi walkami i ofiarami ludzkimi tak
sarno nie pyzestrze-galo sprawiedliwosd jak rzqdy ustanowione
w Meksyku rpo tak zwanej "Drugiej Audie ncii". Panstw{) Inkow,
ktoremu udalo si~ zaprowadzic na swoieh ziemiaeh przykladny lad,
mialo jednak ustr6j szlaehecki oj oligarehiczny, system podatkow
i danin, ktory dla Indianina nie byl bynajmniej realizaejq wolnosci
ani kultury.
Oto Sq jednostronne rpunkty widzenia, nie pozwal a jqce na peIne
uznanie pozytyWU1yeh wartosci kaidej grupy. Trzeba wiee przekro
ezyc mityezne "punkty wyjscia" i stanqc na gruncie historii po pros
tu ludzkiej, ktorej jestesmy aktualnq ez~sciq skladowq, a nawet
czesciq marginesowq, dop6ki nie usrwiadomimy sobie roli, jakC!
w niej mamy spelnic. Sta.n owiska, ktore mogq si~ wydaw ac antago
nistyezne - jak kraiieo\.vy "indygenizm", hispanizm, liberalizm ezy
marksizm - powinny :wstac ()lbj~ te jednC! wizjq, ktora poprzez zjed
noezenie rna je przerosc.
Ameryka Ladnska ukazuje si~ nam jako niejednoTodna, ustano
w·iona pod 'obeymi wplywarni a nie utworzona; powstala nie przez
uwe wn~trznienie ale przez reakej~. Wiele ideologii europejskich,
ktore w obr~bie ojezystego systemu zaehowujq pewnq rownowagti,
s tajq si~ rnitami z ehwilq przekroezenia Atlantyku. DOipoki Arne
ryka Laeiiiska nie odkryje substaneji, woko! ktorej b~dzie mogla
utworzyc siebie samq w spos6b jednorodny, jej eywilizaeja i kultu
ra b~dq tym, ezym Sq ·obecnie: sate.litq korzystajqcym z pev,lm.ej autoZnak -
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nomii, zresztq raczej
rowi.

dzi~ki

odleglosci niz

dzi~ki

pozytywnemu opo

1. PREHISTORIA AMERYKANSKA

Osrodkiem naszej prehistorii jest Ocean Spokojny. CzlolWiek ame
rykansko-indianski pochodzi z Azji, nie tylko z punktu widzenia
etnicznego, ale rowniez ze wzglE:du na struktur~ jego swiadomosci
kultumlnej -i religijnej. Nie chcemy przez to powiedziee, Ze cywili
zacje amerykanskie zostaly sprowadzone z Azji "w stanie gotowym";
niemniej pochodzCl one ze wspolnot azjatyckich. Wielki step euro
-a,z jatycki (00 Karpat do Khlnga'llu, od polnocy graruczqcy z Sy
beriq a 00 poiudnia z Ty;betem i Kauka'zem) jest Illliejscem ipocho
dzenia wielkich cywilizacjipierwotnych (kretenskiej, sumeryjskiej,
indyjskiej i Shang); tysiClce lat wczesniej pierwsi Amerykanie wyszli
z tych samych okolic, przez Syberi~ ku ciesninie Beringa i wyspom
Aleuckim. Pozniej, dzi~ki wpiywom polinezyjskim, posuwajqc si~
w niewiadomy sposob drogq wlasnych odkrye, Ameryka wytworzyla
na plaskowyza-ch meksykanskim i peruwianskim wielkie cywilizacje
amerykansko-indianskie.
W chwili przybycia Kolwmba Indianie jako calose rrie przekroczyli
jeszcze epoki ne'o litu; niektorzy doszli do epoki brqZ'U, chociaz nie
zna'li technicznego uzytku kola, galrncarstwa na kole, szkla, zboza
ani ryzu. Jesli '0 nich chodzi, musimy odrzucie mysl 0 mozliwos
ciach jakichS kontaktow z cywilizacjami Chin, Japonii czy Indii.
Nie wiemy niczego 0 drogach kulturalnych, ktore by t.!zasadnia
ly olbrzymi polimorfiZim rasorwy, kulturalny i lingwistyczny ame
rykanskiego cz~owieka przedkolumbijkiego. Podoibienstwo do ludow
euro-azjatyckich ujaW'llia si~ na poziomie intencjonalnego jqdra kos_
Illlicznego. Ludy amerykanskie Sq w najoczywistszy sposob przed-se
miokie; Sq nimi w sposob konieczny jezeli chodzi 0 ich sytua,cj~ geo
graficwq, 0 ich rozwoj kulturalny, i 0 podstawowCl problematyk~,
podobnq do azjatyckiej: kosmogoniczna 'w izja dualistyczna, wie
czysty powrot Wielkiego Roku, przyroda widziana jako hierofa
nia...
2. WCZESNA HISTORIA

KatechiZiffi Synoou rw Limie (1582-1583) wykladal Indianom
z panstwa Ink ow, w j~zyku quechua i aymara, ze transcendentny
Bog jest Stworcq wszechswiata; musimy si~ 'c ofnqe do daW'llego Aka
du (pierwsza inwazja semicko-babilonska na Sumer), zeby odnaleze
:l'rodla tej struktury metafizycznej, ktora' stanoWi jednCl z podsta1w
judeo-chrzescijanskiego centrum intencjonalnego. Koncepcji stwo
rzenia nie uzylby rugdy ani Indianin, alni Chinczyk, ani HilIldus, ani
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Grek, ani Iberyjczyk. Owe podstawowe struktury - dzi~ki kt6rym
przypisujemy warto.se istnieniu, spoleczenstwu, histc·r ii i kosmoso
wi - ctrzymalismy od ludow semickich, a scislej od Izraela. Jakies
dwadziescia wiekow przed naSZq erq, w Palestynie, pewien Iud roz
pcczynal doswiadczenie, jedyne w histc'rii swiata: pc raz pierwszy
odkrywal hlstoryczmy sens istnienia, transcendencj~ Stworcy 
a przez to. sarno demitolcgizcwal histCTi~ i wyzwalal k.c smcs; cdkry
wal rowniez so.lidarncse zcgniskcwanq Wlck61 Przymierza wo'l negc
i intersU'biektyw!nego.
Kiedy w XVI wieku herciczny i prostoduszmy misjo.narz wykladal
lndianom deka}cg Mcji:esm, swiado.mosc pochodzqca z pustyni
arabskiej raz jeszcze l'ozprzestrzeniala si~, tak j,a k dawniej
wsrod lud6w cesarstwa ir'zymskiegc. Kiedy Bartclomeo Las Casas
czytajqc Ksi~g~ Mqdrcsci Syracha nawr6cil si~ na sprawiedli
wcse, uczynil to. w zgcdzie z prorckami slWojegc ludu: ludu
semkkiegc. Dluga histo'ria, ciqgnq.ca si~ cd panstw egipskich do.
Renesansu, i wielkich podroi:y hiszpanskich i po.rtugalskich, jest
pierwszq cz~sdq naszej historii. Hiszpania mloda duchem, militarnie
wzmocniona pnez "rekonkwist~" byla lla!l"o.dem najlepiej przygotc
wanym do tego, by w XVI wieku zorganizowac "systematyczny
podboj siwiata", jak m6wi Alfred Weber.

3. AMERYKA IBERYJSKA

Ameryka iberyjska, konglcmerat odleglych prowincji, zaleznych
od koron Hiszpanii i Portugalii, narodzila si~ ze zderzenia cywili
zacji i jqder etycznc-mitycznych amerykansko-indianskich i ibe
ryjskich. Cywili1zacja pr,z ybyla z Europy, niepoifownanie lepiej roz
wini~ta, zwyci~zyla bardzc szybkc: mozna powieciziee, ze pcdboj
zakonczyl si~ w 1550 roku. Niemniej indianska wizja swiata prze
trwala w swiadcmosciach, poprzez cale wieki pc rozkladzie dawnych
struktur spolecznych: swiadczy 0. tym wiejskie zycie naszych nar'o
dow. Jednakie z czasem narzucila si~ intencjonalna substancja ibe
ryjska, IZ tym ze nabrala odcieni specyHcz'n ych, lacinsko-amerykan
skich.
W Sewilli, w dyrekcji archirwum Indii mozna oglqdae podsta
wowy tekst pierwszej konstytucji Ameryki iberyjskiej - "Ncwej
spolecznosci chrzescijanskiej w Indiach" - jak pisal Toribio de
Mogrovejc :bull~ papieza Aleksandra VI z 3 i 4 maja 1493, Inter'
caeteras, ktora podbojcwi nadaje sens ekspansji spclecznosci chrze
~cijanskiej w dziedzinach ekcncmicznej, kulturalnej, pclitycznej
i religijnej. Owczesna koncepcja zycia, instytucji i stcsunk6w mi~~
dzyludzkich to. kcncepcja wlasciwa dla poznegc srednicwiecza: mc
narchia, szlachta, kler i kupiectwc byli niezaprzeczcnymi panami
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losu ludu. W ciqgu XVI i XVII wieku narodzila si~ na nowym kon
tynencie autentyczna cywilizacja - na najwi~kszq chwal~ i naj
wi ~kszq kl~sk~ Hiszpanii i Portugalii. Cywilizacji tej zawdzi~czamy
uniwersytety: w San Domingo zalozony w 1537, w Meksyku, w Limie,
w K or dobie, w Chuquisaca, vV Quito... W XVIII wieku bylo ich juz
p owyzej dwudziestu, a zalozono je na wz6r uniwersytet6w z Sala
manki, Alcali, Coimbry . Cywilizacji tej zawdzi~czamy rowniez rZq
dy koscielne pier wszych biskupow, diecezje, kt6rych z k0!1cem
X VI wieku bylo powyzej trzydziestu. Wspomniana cywilizacja wy
dal a r owniez wI adze cywilne: wicekr6lestwa, "audiencje", guberna
tor ow itd. Misje zaznajamialy z zyciem chrzescijanskim ludy od
Kalifornii do Patagonii a dzialo siE:: to cz~sto dziE::ki metodzie "Re
dukcji". Wtedy tez przyszlo do nas rolnictwo i najrozmaitsze formy
przemysiu - nawet jezeli si~ przyjmie to zastrzezenie, ze wplywy
merkantylnego m-o nopolu metropolii ciqzyly i nad rolnictwem i nad
przemyslem.
W koncu XVII wieku Aleksander von Humboldt mogi napisac :
"Poniewaz mialem to rzadko osiqgane przez Hiszpanow szczE::scie,
ze moglem Z'Vviedzic kolejno Cara,cas, Santa Fe de Bogota, Quito,
Lim~ i Meksyk, i poniewa'z dziE::ki mojej pozycji moglem si~ spot
kac z loudzmi ze W'szystkich klas spo·l ecznych, pozwalam sobie wy
powiedziec mojq <opirni~ '0 roznych etapach cywilizacyjnych jakie
osiqgn~ly spolecznosd kaidej kolonii. Wydaje mi si~, ze ow' Santa
Fe i Meksyku majo. one silnq sklonnosc do wyiszych studi6w, w Li
mie i w Quito, odwr-o,tnie, 'z auwazylem wi~kszy pocio.g do literatury
i do wszystkiego co moze odczuwac gorqca i iywa wyobraznia.
W Havanie i Ca-racas jest duzowi~ksze zaiteresowanie mi~dzyna
rodowymi stosunkami politycznymi i ch~c ZI'oZU!mienia panstwa
kolonialnego i metr.opolii. Stosunki handlowe z Europq i morze An
tylskie, kt6re wydaje nam si~ pokTewne Sr6dziemn€ll'l1u, mialy sil
ny \vplyw na post~p spoleczny na wyspie Kubie i w pi~knych
prow incjach Wenezueli"".
Dekade·n cja Burbon6w, emancypacja, Tozlam mi~dzy wicekr61es
s twami a "audiencjami" wydaly osamotnione narody w r~ce nowych
panow swiata. Na.Jezq'ce do Holandii panowau1ie nad Atlantykiem
przeszlo w r~ce an gielskie. Ameryka iberyjska, zabawka w r~ku
nowych pot ~g, odrywia si~ od Hiszpanii a krainy rzqdzone przez
d awne st'o lice separujq si~: zaczyna si~ osamo1mienie narodowe 
"tybetyzacja" jak mowi Ortega.
l

5 Voyage aux regions du Nouveau Continent, Paris 1804, t. I, s. 594.
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a) RewoLucja oligarchii kreoLskiej

Poczqtkiem nowej epoki jest rok 1808. Adminis tr a cj~ i monopol
m e tr'opolii zast~puj q rzqdy i m onopol kreolski - a te szybko wej d q
w kontakt z fllowy mi pot ~gami ka pitalis tycznymi, jakimi sta ly si~
Anglia, F r ancj a i St a ny Zjednoczone. Ideologi a tej nowej klasy
spolecznej c z~ s ciow o czerpie n atchnienie z R ewolu cji F r a ncusk ie j.
Stqd dokoillu je si~ prze jscie od k olonia.lnej spolecznosci ch rzesci
janskiej (uks ztaltowa ne j p'l'zez wply\vy ibery jskie) do "g r on a od
r ~bn y ch n a rod6w" , zna jdujqcy ch si~ p od wplywem r epu bli kanskie
go liberalizmu, k apitalistycznego a wreszcie pozy tywistyczn ego. To
wszys tko nie dokonalo si~ z dnia n a dzien ; p r zeciwnie, tr zeba bylo
calego wieku XIX, aby fll owa kIasa zdolala n aTZ'Ucie s w6j styl; f ak
tycznie dokonywalo si~ stopniowe przejscie 'ou niezaleznego kanser
watyzmu dOl liberalizmu kapitalist6w i rpos iada czy zi e mskich, od
takiego BoIivara czy Santandera do Obando (1852). Wysilek imi
granta hiszpanskiego lezal u zroola rozwoju cywilizacji w poprzed
n:iJrn okresie; na tym nowym etapie to kreol (w niekt6rych okolicach,
jak w La Plata, byl to obcokrajOlwiec Wloch) stal si~ fundamentem
na'r odowej arystokracji na terenie instytucji politycznych i systemu
ekspJooatacji gospouarczej . K,osci6l kolonialny juz tymczasem rprawie
dogorywal. Potrzeb{)lwal biskup6w, senilnalri6w, (zamkni~tych w tym
czasie), bibliotek, w wi~kszo,sci spalonych lub rozproszonych, ksi~
zy, kt6rych scigano.
J esli lc hodzi () ideoJoogi~ to eHta intelektual,n a, raz wyzwo,l ona
z pod jarzuna Inkwizycji, mogla otwO'Tzye si~ na swiat a zwlaszcza
illa Francj~, wziqe udzial w kultu['ze powszechnej. Utworzyly si~
narodowosci, powstala klasa kapitalistyc~na, ustalil si~ system li
beralny, ale jednoczesnie przetrwala kolo.nialna struktura spolecz
na: Indianie zyli dalej tak jak w epoce przediberyjskiej; wiejskie
osiedla byly zu:pelnie bezr adTie, pozbal\v1olJle srodk6w komunikacji
ze swiatem W'sr6d niezmierzonych przestrzeni. Ta dziewi~tn a sto
wieczna oligarchia w dw6ch okresach spelniala dwie r6zne funkcje:
"Oligarchia kreolska, zywy wyraz nowoczesnych i podstawowych
potrzeb kraju, musi bye handlowa, przemyslowa i gospodarcza a nie
mili tarna i wojownicza jak w pierwszych dniach naszej ema'ncy
pacji" 6 . Juan Baptista Alberti napisal te slowa w ksiqzce, kt6ra
nil'a la si~ stae podstawq Konstytucji argentynskiej z 1853 roku ;
konserwatywnq oligarchi~ kreolskq za czynala zwolna wypierae uni
wersytecka oligarchia liberalna, kapitalistyczna, pozytywistyczna
i przemyslowa. Zerwanie z przeszlosciq ko}.oni,a Inq dokonalo si~
mi~dzy 1850 a 1870 rokiem.
6 Bases, Buenos Aires 1948, s. 147.
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b) Ludowa rewolucja lacinsko-amerykanska

Kiedy w Ameryce Laciflskiej P10wi si~ 0 rewolucji, to chce si~
podkreslic koniecznosc przeksztalcenia systemu Ir olnego, miejskiego,
rzqdowego , oswiatowego, spolecznego itd. Nie trzeba jednak zapo
m inac, ze wspomniana rewolucja jest takze wymianq elit i wartosci.
Innymi slowami oligarchie kapitalistyczne i liberalne, sily jeszcze
zywotne, Teprezen towane przez posiadaczy ziemskich i byznesme
now i wspierane przez swoje tradycyjne, zawsze wierne partie 
widzq wokol siebie nowe sHy dqzqce do wladzy: mlodziez studenckq,
otwartq na nowe idee, zWliqzki zawadowe i partie popierajqce postu
laty XX wieku (i!nterna1cjonalizm i socjalizacj~), jednoczesnie wy
st~puje tez rodzqca si~ swiadomosc ludnosci wiejskiej, napor lud
nosci miejskiej, spychanej ku favelom, ku "nylonowym dzielni
com", ku "miastom n~dzy", strefom callampas itd. Wreszcie Sq
tez sily proleta'r1a,ckie, 'produkt zupelnie swiezej industri<lilizacji.
Tyrnczasem w ram a{!h dawnych struktur nie rna miejsca dla tych
nowych prqdow i t<> za,r ow no ow dziedzinie ustrojowej jak gospodar
czej czy duchowej . K osci6l katolicki, odradzajqcy si~ po przejsciu
" ciernnej n oey", ze swej strony zaczyna si~ desolidaryzowac z oli
galr chiami i stara sic::: odnalezc XVI-wiecznego ducha misjona'l'skiego.
Wlasnie w tyro momencie, dzi~ld poinformowaniu mas, zaczyna
si~ 'b udzie swiadom<>se stanu ubostwa, n~dzy i niesprawiedli'Wosci,
w jakim pogrqZyl nas kap1tali7ill1, rue tylko narodowy ale i swiato
wy. Ame-ryka Ladflska jest jednym z tyeh sekt<>row swiata, gdzie
zapozin ienie gospodarcze jest nieuchronnq k<>nsekwencjq zinstytu
cj'onaliZ{)waneg<> i stalego. zakl6cenia :r6wn,owagi, a to ootatnie jest
"dzielem" kraj6w Uiprzemyslowionych: na przyklad Aaneryki Pol
[liocnej, Europy i Rosji. To obudzenie Swl'a domosci jest n i e 0 d
w r a cal 'TI e. NiEmmiej nasz Iud 'TIie wykazuje sklonnosci do obra
nia wqskiej sc1ezki surowasci chinskiej. Przeciwnie, chcialby SlWO
bodnie dokonacswojej rewolucji. Terai:niejszoSci nie chce poswi~
cae dla przyszlosci, chociaz chce zburlowac przyszlosc lepszq niz
dzien dzisiejszy. Na tym polega trudnosc, ale takze pewln e specjalne
ukierunkowanie, kt6re rna si~ stac natchnieniem demokracji spo
lecznej.
PERSPEKTYWY

Jak juz powiedzielismy, wydaje si~, ze ta ew'olucja ladnsko-ame
rykanska nie posiada lm~goslupa. Jezeli kiedykolwiek go miala, to
niewqtpliwie w epoce kolonia,l nej. Dlatego wl'asnie Simon Bolivar,
zwoluj'lc w roku 1826 kOIl;g'l'es Ameryki Lacinskiej w Pal11amie,
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uwaial: to za koritynuacj~ pewnego rU'chu zbieimegQ, prowadzqcego
ku zjednoczeniu kontynentu. Niestety, In ikt nie jest prQrokiem we
wlasnym knaju; faktycznie dopiero Moruroe, kierujqc si~ zupelnie
inny mi motywanri, pusci w ruch panamerykaniz'll1 pod egidq Stanow
Zjednocz,onych. Zgromadzenia panam erykanskie (pierwsze w Wa
,s zyngt onie w 1889, a nast~p[le w 1901-1902, 1906, 1910, 1923, 1928 ... )
nie przynoszq dalej Tezultatu. Pan a mer y k ani z m be z 1 a
t y n o-a mer y k ani z m u n i e mas ens u. KQordynacja "cy
w iliz2.cji" Ameryki Lacinskiej - w dziedzinie rolnictwa, przemy5 'U, gospodarki i polityki jest k'o[liec~na. Udzial Ameryki Lacin
o-t· ie j w "cywilizacji swiatowej" b~dzie mozliwy tylko 0 ile w rzeczy
wistosci ekonomicznie i politycznie b~dzie w ogole ist.'1iala jakas
Ameryka Lacinska. Tak s amo jest w dziedzinie obyczajow. Ameryka
Laciilska musi mizyskac sW'ojq energi~, swoj styl, swoj wlasny po
glqd n a iycie. W tym celu b ~dzie musiala zwi~kszyc kontakty mi~
dzy mlodymi, skonfrontowac systemy oswiatowe, prowokowac spot
kania intelektualist6w, dzialaczy zwiqzkowych i politycznych. Musi
si ~ wyrobic etyka s olidaTll<osci spolecznej i mir:;dzynarodQlWej, w kto
rej asceza w imi~ walki Q Iepszq przyszlosc zajmie wlasciwe miej
sce.
Na jeszcze gl~bszym poziomie m amy jqdro e tyczno-mityczne, osta
teczne wartosci wspolnoty naszych narodow. Musimy przestudi{)wac
i jasno wyloiyc naszym Iudom tysiqcIetniq ewoIucj~ naszej tradycji,
jeieli w cywilizacjE: s'w iatowq mamy wll.iesc ll'aszq osabowosc, naSZq
skal~ wartosci.
III
lACINSKO-AMERYKANSKA SWIADOMOSC CHRZESCIJANSKA

Kiedy mowimy 0 swiadomosci, nie chodzi !I1am tylko 0 swiado
J11CSC psychologicznq i moramq, ale 0 swiadomosc hist<Orycznq i zbio
rOWq, ktOO'q nazywa si~ intersubiektj'\vnosciq. Moiemy mowic
o swiadomosci, czy duchu jakiegos narodu, wspolnoty lub spole
czenstwa na poziomie spoleczno-historycznym. Swi'a domosci nie bu
cluj q fakty historyczne ale, jak m6wi Merleau-Ponty, fakty histo
ryczne istniejq dla niej, skoro zakladamy, ie swiadomosc zawsze
musi poprzedzac wszelki fakt dokonujqcy si~ w czasie. Swiaciomosc
moie przeciwstawiac si~ sobie samej, mo,ze uciekac od rzeczy, w kto
ryeh czu je si~ zagubi,ona i wyobcowana, uzewn~trzniona w narzE:
d ziach ale bez wladzy nad nimi. W iyciu, w historii, bywajq takie
momenty krytyczne, takie szczegolne epoki, kiedy - wskutek ja
kiegos wstrzqsu - swiadoonDsc zwraca si~ ku samej sobie i ku
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innym sw iadomosciom, po to, by okreslie si~ jako auiloln omiczn a
i samowystarcza'l na "vewn ~1lrznose.
Sqdzimy, ze w Ameryce iberyjskiej by ly trzy m omenty, a wi ~c trzy
potkolenia (jako ze ·o b u d zerue zbiorowej swiadom osci historyc zn ej
r6wnoczesnie okr esla cale pokolenie), trzy momenty w kt6rych n o
woczesnosc w zdecyd owan y spos6b przeciwstawila si~ zasie dzialemu
tradycj ona lizmowi. P ier wszym z nich jest epoka inwa zji ko loniza 
cyjnej, n azna czona p rzez wojowniczego i misj onarskiego ko nkwis
tadora. Ten okres, zakOl1czony ok olo 1620 rok u, twor zy spoleczen
st wo k olon ia lne i chrzescijarlskq spol eczn oSe ameTykansk,o-ibe ry j
skq. Dru gim etapem byl okres pokolenia kreolskiego, kt6re w 1808
rok u za czyna jqc jak o k onserwatywn e i ibery jskie, w latach 1850
1870 zer w afo ze swoj q przeszlos ciq i przyj~l' o liberalny i pozyty
wistyczny swiatopoglqd. To pokolenie, niszczq'C instytucje kolonial
ne, wstrz qs n ~lo Am erykq ibe ryjskq i utworzylo niez·a lezne narody,
dzi~ki t e cP. l 1ikom, jakie zwolna wprowadzilo na n asz kontynent.
Trzecim momentem jest ten jaki obecnie przezywamy. Jest to na
rodzenie si~ swi'adomosci naradowej, rewolucje skierowane ku
socjalizacji, 'PTzekwczenie stanowisk t'r adycyjnych, k'onserwatyw
nych i liberalnych, oI'laz przekr c'c zenie ciasnych nacjonalizm6w.
Jest rzeCZq dobrze znanq, ze chrzescijaiJ:stwo to c'oS wi~ej niz
wizja swiata lub moralnose. ,B r'zede wszystkim jest one stosunkiem
mi~d z yosobowym. Wlasciwym przedmi'otem chrzescijanstJwa joest rue
jakas idea, jaka's ideologia, czy jakas moralnose ale ko nkretna Oso
ba. Ostateczrue chrzescij anstw o jest 'w la's nie wza jemnq wi~ ziq os6b
historyczny ch i stwo rzonY'c h, wi~ ziq ist niejqcq tyle, '0 He te osoby
maj q egzystencjalny udzial w boskiej Mi ~d zy,osabaWlosci. Z tej wIas
nie racji chrzescij anstwo angazuje 'c alq osob ~ na ,p oziomie kon
kretnym, abs,olutnym i radyka lnym .
Chrzescijanstwo, angazujqc calq osob ~ , posiada wizj~ swiata i mo
r a 1n08e (podczas g dy marksizm jest ideoIogiq, moralnosciq i syste
mem). Gdyby chrzescijanska wizja czlowieka, historii i swiata nie
d zialala skutecznie W' tym co doczesne, chrzescijanstwo byloby ja
kims niep-o't rzebnym nadnaturalizmem, a moze 'c zyms gorszym, czyli
"opium dia ludu". Talkie b ylo sta.nowi sk'O nestorianskie, kt6re wi
dzialo w Chrystusie dwie Osob y i radyka lnie :rmdziel alo to, co n ad
przyrodzo.ne, od tego, co przyrodzone. Mozna popase w innq kran
cowosc:, jatk: na przyklad pos t awa mOlIl'ofizyt6w, kt&r zy w Chrystu
sie widzieH jednq natur ~, 00 na poziomie spolecznym ozna czalohy
utozsamianie chrzescij anstwa z pewnym systemem politycznym,
spolecznym czy gospoda~zym, z systemem spolecznosci chrzesci
ja nskiej.
Swiadomose chrzescijanska musi stanqe pomi~dzy tymi dwiema
krancowosciami: zycie i zaangazowania chrzescijanskie mogq bye

°
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tylko doczesne, polityczne, zwiqzkowe, historyczne - a jednak ni
gdy nie bE;d q sprowadzone do niewolniczego poddania jakiemus
systemowi, w izji swia ta , czy okreslonej postawie. Ci, ktorzy umiejq
zachowywae dysta ns, przekraczae codziennose, miee chrzescijansk q
sw iadomose w ydar zen i oceniae je w swietle wiary z calym jej
her oicznym i transcendentnym w ymagan iem - Sq pr orokami . T aki
Bartolomeo Las Casas , t ab P edro Claver to wlasn ie pror ocy , glo
SZqcy wymagania chrzescij an sk ie, ch oeby one mialy bye b ar dzo
ci ~zkie dl a uspionych sumien da nej epoki.
Na podstawie tych analiz ch cemy' w sk a zae kilka k ierunk ow dl a
r efleksji 0 swiadomosci chrzescijanskiej na n aszym kontynencie.
SWIADOMOSC CH RZES CIJANSKA I STRU KTURY

Chrzescij anin, sw.i adomy swoj ej wiary, musi przede wszystkim
zajqe zdecydowa'l1e stanowisko wobec aktualnych stTuktur n aszych
n atI'odow. Tylko jedno sta'l1ow isko jest mozliwe: reforma albo na
wet rewol'llcj a - po to, by d'llzej wiE;kszosci naszej ludnosci miej
skiej i wiejskiej, masom pTo,l etarirackim ichlopskim zapewnie ko
rzystanie z owocow cywdlizacji technic;"nej . JednakZe system gospo
darczy w Ameryce Lacinsk iej znajduje siE; w rE;kach kapitalistycz
nych i burzua zyjnych oligarchii kreolskich, 'a takze w 'rE;kach obcych
kapitalistow, oczy'wiscie pomocno-amerykanskich.
Swi.adolI11'osc chrzescijanska ma tylk>o jednq moi liwase : poslugi
w ac si ~ slolw em i czynem z myslq a reformie lub n awet rewolucji,
ktora bylaby zgodna z jej zqda niami i zapewnila calkowitq wolnose
czlO'.,vieka wobec narz~dzi >obmyslO'l1ych dla jega uzytku a nie dla
w yzysku przez drugiego czlowieka.
SWIADOMOSC CHRZESCIJANSKA I DUCH AMERYKI LACINSKIEJ

o tyle, 0 ile system cywilizacyjny jest z ko lei uw,a,r unkowany
stylem wlas.c:iJwym kazdemu luduwi, swiadomosc chrzescijanska na
potyka ducha glE;b oko utrwalonego i trudneg·o do wyizolowania
w A'l11eryce Lacinskiej. Podobnie jak w struktUTach konjeczna jest
realizacj a rewolucji po linii socjalizacji, konieczna tez b~dzie refor
m a na to, by zmieni e ducha b>ur ~ua zyjnego i w zbudzie nowy hu
manizm o byczajowy. BUTzu a zja jest tylko jednq z grup ale w spo
leczenstwie Ameryid Laciilskiej ana ma Inajv,riE;ksze wplywy. Ozy
wia jq duch kapitalizmu sw~atowego, w specyficznym stylu pry
w atnego pI'zywlas2Jczenia, egoizmu rodzinnego, ascety;"mu w pracy,
rozwoju zalet indywidualnych, szac'Ilnku dla tych, kt,o['ym siE; po
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wiodlo itd. Te czynniki nie Sq oczywiscie za wsze negatywne ale
mogq si~ nimi st ae.
Z burzuazyjnym duchem 0 charakterze homo homini lupus,
wspoJ:Zyje ment al·n os e przedhist oryczna: biern a rezygnacja czlo.n 
kow panstwa Aztek ow czy Inkow, rezygnacja kobie ty indiansk iej,
rezygnacja pokon anych, i ludow drugorz ~ d n y c h. To bierna rezyg
<Dacja, m'ityczny i r eligijny tradycj Olnalizm naszy.c h wsi, n ie ma
jqcy nk wspolnego z profetyzmem i 'odpowieciziralnosciq histo-rycz
nq swiadomo,s ci judeo-chrzescijanskie j. T,o wreszcie indolencja
wlasciwa czl'owiekowi, posiadajqcemu tylko to co absolut nie k o
nieczne i zyjq.c emu w stagnarcji bez prag'n ienia tworczosci i post~pu:
w tych w13runka,ch barrdZlo latwo przechodzi si~ do OIboj~tno,sci a n a
wet dO' nieodporwiecizialnosci. To wlasnie widzimy tak cz~sto w Ame
ryce Lacinskiej. W obliczu egoizmu, biernosci, rezygnacji, indo
lencji, oboj~tnosci, nie'odpowiedzialn osci, i.ndywidualizmu, oba\vy
przed '\vypowiadarniem wlasnej mysH - trzeba narodz1n n owego
humanizmu. Do jego powst a'n ia winn0' przyczynic si~ poczucie s oli
darnosci mi~dzyludzkiej, 'll1il'ose blizniego, zwlaszcza na jbardziej
potrzebujq,c ego, d abr0'vfolne ubostwo przeo.st arwicieli klas pos iada
ja,cych i t d. T'a ka jest na dz,iej a wbrew nadziei, entuzja'Z m wbrew
nieszcz~sdom, hunt wbrew wszyst kim falszywym konfo rmizm om,
gwalt owll1e pragnienie sprawiedliw0sci wbrew wszystkim egoiz
mom, wspolrnotowose wbrew indywidualizmowi, i perS'onalizm,
szanujqcy g,od-nose i transc endencj~ kazdej istoty ludzkiej, jej 'WIIl~
trza i autonomii.
SWIADOMOSC CHRZESCIJANSKA I Ji\DRO ETYCZNO-MITYCZNE

Za czasOw spolecZIIlosci chrzescij,a ns ldch - koJonia.Inej w Ame
ryce lub srednio wiecznej w Europie - wartosci cywHi:zacyjne by
ly pomiesza'n e 'Z walTto§ci:ami chrzeScijanskimi. CywiLizaeja rutozsa
miala si~ z Teligiq a ta ostatnia byla po:dstawq wszelkiej wartosci.
W naszych czasach dzi~ki autone-mii tego, co doczesne, autonomii,
ktora jest konsekwencjq chnzescijanstwa - masy stajq si~ samo
dzielne i zdobYWia jq Ctomz wi~kszq .zdo'l nose wyh oru. Dzi~ki infor
macji, sied k'Oimunika,cyj'n ej, dzisiejszej ruchliwosci it d. masy 
a niekiedy uprzywiIejowane mniejszosci - maj(! wystarczajqce
mozlhvosci dokiQInania oS'()Ibistego wyboru 0 ile pozwala na to pro
paganda i mechaniz'll1 zbioro\vy. Wspoli:stniej e wiele swiatOlpoglq
dow. Cywiliza'c ja nie jest jui m onolityczna i jednolita. Naleiymy
do cywilizacji pluralistycznej, laj,e kieji :§w~ adomej swojej wolnosci.
W cesarstwie rzymskim chTZescijanstwo zylo w sw1ecie 0< wzgI~
nym p luralizmie, w tym swiecie si~ n a·r odzilo, wzroslo i w nim od
krylo swoj wlasci\vy i powszechny charakter. Cesarstwo sTodziem
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nomo.rskie da10 poczqtek obecnej, uniwNsalnej .cywilizacji. W tej
dzisiejszej cywilizacji trzeba si~ koniecznie nauczye doceniae t'O
wszystko, co w niej jest pozytywne - tak jak pierwsi chrzesdja
nie umieli bye Rzymianami i cemc wszystko., co. si~ w tym poj~ciu
zawiera1o, zachowujqc swiado.mose, ze trzeba si~ wzniese Po.nad ten
poziom.
W tych warunkach swiado.mo.sc chrzesdjanska Po.>winna o.dnalezc
postaw~ chrzescijan-misjoI1!a'I'zy, ktorzy umieli odr6:i:nic cy".rilizacj~
iberyjskq od 'r eligii chrzescijanskiej, czujqc si~ wsr6d Indian India
nami, i to. az do pTzeciwstawiania si~ wicekrolom i gubernato.ro.m.
Za przyk1adem Bernardina Sahagun czy Jose Acosta winnismy
przeanali:wwae pozytywille wartooci naszego ludu. HistoTia 1acin
sko.-ameryk'a nska 'llie b~dzie dzie1em jednej grupy - nawet gTupy
chrzescijan - ale wszystkich mieszkanc6w Ameryki Lacinskiej.
SWIADOMOSC CHRZESCIJANSKA I GRUPY SPOLECZNE

Jest rzeczq oczywistq, ze rewolucja na Po.ziomie cywilizacyjnym
przeciw ducho.wi burzuazyjnemu i 'Ustanowienie wsp6lno.ty plu
ralistycznej nie mo.ze si~ dokonac bez liczenia si~ z gTupa:m i spo
lecroymi, kt6re majq spelnic to zadanie. W chrzescijanskiej SPo.
leczno.sci kulturalnej Kosci61 reprezento.w,a l kiero.wniczq klas~ spo
lecznq, arysto.kracj~ kultu1ral.n q a nawet ekonomic:zmq, z biskupami
mianowanymi przez kr6la, z zak·o.na:mi, kt6re by1y prawdziwq po
t~gq duchowq i doczesnq w Hiszpa nii, Portugalii i Ameryce La
cmskiej. Nat'Omiast w XIX wieku stopniowa laicyzacj'a, uniwersa
lizm jako. reak,cja na Inikwizycj~, To.zbudzenie 'llarodowe, wojny
bratob6jcze, wygnanie biskup6w, dezoTganizacj-a o.srodk6w oswia
towych - to wszystk'O PDgrqzylo. Ko.sci61 w marazmie. Ko.sciol
zwalczany przez Hberal6w, pozytywistow i laik6w, na koniec wszed1
z 'llimi w k'Ompromis (spoleczny, jesli nie ideowy). Inaczej mowiqc,
ludzie odpowiedzialni za Ko.sci61 przeszli do. katego.rii burzuazyjnej.
W ruektory,c h jednak krajach Kosci61 za,c howal sw'Oje pierwszo.rz~d
ll1e znaczenie, bez przerwy 'Od epoki kolo.nialnej az do. dzisiaj.
Nato.miast ll10we pokolenie ro.zumie waznose przy,mieTza z masa
mi. Swiad'Omo.sc chrzescijanska zwo.Ina odkrywa w jaki sa:rnoistny,
tw6rczy sposob trzeba si~ U'Stawie Po.dczas doklo.nujq.cej si~ ewolucji.
Los Ameryki Lacinskiej przygo.t'OWujq masyrobo.tnik6w przemyslo
wych, r<ldzqcy si~ pro.letaTiat, bied'lli chlopi, tak liczni w naszych
rolniczych o.kr~gach, profeso.r,o.wie i dzialacze uniwersyteccy, dzia
1acze Po.lityczni, przejawiajqcy takq trosk~ <0 zagad'llienia sPo.1eczne.
Swiado.mo.sc chrzescijanska musi si~ dziS ujawnie na tym terenie 
inaczej nie wezmie W og6le udzia1u w przyszlo.sci 'llaszego konty
nentu.
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W Le milieu divin Teilhard de Chardin pisal: "Istnieje sposob po
god zenia a nast~pnie wzajemnego pobudzenia mHosci do . Boga
i zdrowej milosci do swiata, starania 0 oderwanie i starania 0 roz
w6j" 7. Te dwie tendencje Sq wpisane w samo serce naszej cywi··
lizacji, naszej kultury lacinsko-amerykanskiej i tego humanizmu,
ktory moglby reprezentowac jej czynnq, antropo,l ogicznq baz~.
Enrique Dussel

tlumaczyla Anna Turo'\viczowa

7 Le miLieu d!v!n, Ed. du Seuil, s. 36.
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KU HISTORII KOS CI OtA
W A MER YCE t ACI N S K IEJ

Kiedy historia, "vydarzenie ludzkie, wsp61notowe i czaSOiVve staje
nalUkq nie jest ooa wylqcznie informacjq 0 przeszlosci, ale w te
razniejszosci stanowi kulturalnq sW'iadomosc kazdego ludu. Swiado
mosc kulturalna to ta wyrazna postawa, jakq kazda jednostka czy
Iud w mniej lub wi~cej gl~boki spos6b zajmuje wobec histodi.
Czlowiek nie znajqcy histodi swego zycia traci toZsamosc. Kiedy
jakis Iud zapomina 0 swojej przeszlosci, had przysztoSc poniewaz 
w plaszczyznie intencjonalnej - istnieje wsp6lzaleznoSc mi~dzy
przeszlosciq a przyszlosciq. Ktos kto jest swiadomy wymiar6w hi
storii, historii powszechnej, h'i storii swojego narodu, swoich ok-olic,
sV\Ilojej historii osobistej moze si~ "usta:wiC" wobec swi<ata, odnalezc
w nim swoje miejsce; moze w nim wypelnic swoje poslannictwo
i pawolanie w znaczeniu w pelni Iudzkim. Z tej ,r acji wiedza histo
ryczna jest podstawq kazdego wychowania i oswiaty.
Jezeli to wszystko mozDa powiedziec 0 histQlI"ii swieckiej, to tym
bardziej 0 historii Kosciola ,poniewaz ona jest nie tylko wydarzeniem
anegdotycznym i przykladOlwym alestanowi samq substancj~ dog
matu, samo jqdro Objaw;i enia. Byc chrzescijaninem w Ameryce La
cinskiej oznacza, ze b~dzie si~ umialo zajqc postaw~ wobec faktu
historii swi~tej i Krolestwa Bozego wlasnie w Ameryce Lacinskiej.
Mozna u nas stud10wac histori~ ludu zydowskiego, wspolnoty pierw
szych chrzescia,n, epoki p,a trystycznej, Konstantyna, wczesnego
i p6Znego sredniowiecza, wreszcie histari~ Kosciola w Europie, ale
kiedy przychodzi do zastanowienia si~ w jaki spos6b mamy byc
chrzescijanami vi Ameryce Lacinskiej - ukazuje si~ pustka. Wielu
ludzi, widzqc ze historia Koociola w Arneryce Lacinskiej nie zosta
1a spisana, twierdzi, ze 011'a poprostu nie istnieje; w6wczas w oso
bowosci zaczyna dzialac niebezpieczna dwoistosc: ,r yzyko, ze si~
b~zie chcialo byc Eurapejczykiem w Ameryce Lacmskiej.
si~

Przeklad artykulu: Vers une histoire de Z'EgZt e d' Amerique Zatine, "Esprit"
7-8 (1965).
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Historia Kasciola w Ameryce Ladiiskiej rzeczywlscle nie zostala
spisana. Na <Diewielu stronach, kt6re tu przedstawiamy b~dziemy
chcieli pokazac tylko centralne zlqcza, etapy, g16wne hipotezy zwiq
zane z r6:imymi okresami, Jakie skladajq si~ na t~ histori~. Zawiera
ona dwa, jasno wyodr~bll'ione okresy: chrzescijanskq spolecznosc
kolonialnq i niepodleglosc czyli "epok~ narodowosciowq". Przejrzyj
my pobieznie g16wne etapy tych dw6ch okres6w.
I
EPOKA KOLONIAlNA CZYLI NOWA SPOlECZNOSC
CHRZESCIJANSKA W AMERYCE lACINSKIEJ (XVI-XVIII)

CharakterystycZllq ,c echq calego tego okresu jestzderzenie cywili
zacji iberyjskiej z preiberyjskq i tworzenie si~ nowej cywilizacji
z jej wlasnq kulturq. W tej ewolucji 'Cywi.lizacyjnej i kulturalnej
stanowisko Koociola bylo nJewqtpliwie dWU2lIlac:zme. System "patro
natu" 1 budowanie Kosdola w Nowym Swiecie i jego organizacj~
powierzal kr6lom Hiszpanii i POTtugalii. Musimy pami~tac, ze Gra
nad~ odehrano definitywnie Arabom dopiero w 1492 i ze odkTycie
Ameryki bylo przedluzeniem XV-wiecznych odkryc, rozpocz~tych
na wschodniej cz~sci Atla<Dtyku i w Afryce. Krucjata kr6I6w kato
licldch przeciw Islamowi przemienila si~ w krucjat~ misj onarskq
dla nawr6cenia Indian z nowych kr6lestw odk'r ytych w Indiach Za
chodnich. W ten spos6b Kosci61 narodzil si~ pod opiekq ale i pano
waniem katolickiego panstwa hiszpanskiego. Podatki koscielne, mia
nowanie biskup6w, wysylanie misjonarzy, granice diecezji i pa
rafii - to wszystko nalezalo do resortu kr6la. Poczynajqc od Fer
dynanda Aragonskiego system "patronatu" byl definitywnie zorga
niZJowany; nast~pcy Ferdynanda, Karol V i Filip II, potwierdzili
jesZlcze absol'lltne pmwa korony hiszpanskiej.
PIERWSZE KROKI (1493-1519)

W pierwszej wyprawie Kolumba 'z 1492 roku nie bral 'lldzialu za
den ksiqdz; niemniej ta wyprawa obejmowala we wladanie nowe
ziemie pod znakiem krzyZa. BUllq Piis fidelium (26 czerwiec 1493)
papiez przelal wszelkq 1W1adz~ na brata Berna1da Boyla, pierwszego
duchownego, przybylego do Indti Zachodnich. Boyl przedwstawil
si~ Kolumbowi juz w .czas·i e jego drugiej wyprawy; stqd w 1494
1 Patronat system, w kt6rym klerowanie I organlzowanle Kosclo!a na
w szystkich nowood1uytych zlemlach na1ezy do kr61a.

,.
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musial opuscic Nowy Swiat i wrocic do Hiszpanii. Zostawil na
miejsou dwoch braci, ktorzy rowniez mus·jeli 'vvyjechac w 1499.
Rzeczywistq ewangelizacj~ wyspy Hispanioli (obecnie San Domingo)
roz'Pocz~to- w 1500 wyslaniem pieTwszej misji franciszkanskiej, kto
rq w 1502 wzmocnilo przybycie dzie'Wi~tnas tu nowych za konnikow.
15 listop-ada 1504 Juliusz II zalozyl trzy dziecezje: Bayguense, Ma
guense, i Ayguacense. Fundacji tej, jako sprzecznej z "patroll1atem",
krol Ferdynand nie zatwierdzil. Dopiero w 1511 zostaly rzeczY\v1scie
zalo:2ione rpi€-'r w'sze diecezje amerykanskie: San Domingo (arcybis
kupstwp w 1546), Concepcion de las Vegas (w 1527 zlqcZ'one z San
Domingo), obie na wy~pie Hispanioli, oraz Porto Rico. Odkrycie
kontynentu umozliwi zalo.zenie w 1513 di2cezji Najswi~tszej Panny
w Darien (w przyszlosci diecezja Pana my). Podczas ealego tego okre
su przyg6d i ub6stwa Kosciolowi grozilo niebe~ieezellstwo Z'bytnie
go utoZsamiania si~ z cywilizaejq iberyjskq przeciwstawiajqcq si~
prymitywnej eywilizacj:i Karaib6w. Bartolomeo de Las Casas stanie
sip, profetycznq reakcjq na t~ identyfikacj~. Juz w tej epoee majq
miejsce pierwsze proby metod misjonarskich. Jednakie encomen
dero 2 organizuje juz wyzysk Indian i misjonarz napo-tyka na duze
trudnO'sci kiedy chce lc:dnosc ewaillgelizowac.
MISJE W NOWEJ HISZPANII I PERU (1 519-1551)

W 1519 Fernando Cortez ·r ozpoezyna podb6j Meks yku. Wsp61pra
cuje z nim b ra t Bartolomeo de Oldemo z zakonu Na jswi~tszej Pan
ny od Wykupu Niewolnikow oraz ksiqdz swiecki Juan Diaz; obaj
gloszq chrzescijanstwo Indianom w bardzo niewla.s ciwy spos6b.
Pierws za masowa ewangelizacja illa terenie k~ntynentu zacznie si~
dopiero 'w 1524, dzi~ki "dwunastu arpostolom" 3. 2 lipca 1526 dwu
nastu d Oimillikanow rprzybywa na kontynent; 22 maja 1533 przy
jezdZajq a<ugustianie. W 1559 franciszkanie mieli w Meksyku 80
k ias ztorow z przeszlo 380 zakQnnikami; dominikanie 40 drun6w z 210
zakonnikami; augustianie 40 dom6w z 212 zakonnikami.
Panstwo azteckie zjednoczylo do gl~bi Meksyk i nahuatl byl naj
bardziej rozpowszechnionym j~zykiem; ale jednoczesnie is1m.ialo wie
le innych dialekt6w i j~zyk6w. MisjO'lla'r ze od ka'Z!nooziejstwa przez
Uuma,e zy przechodz q bardzo szyb'kOi do uezenia si~ j~zyk6w miej
scowych. W tym czasie na terenie calego Meksyku ukazuje si~ duza
il05c slO\vnik6w, gramat)'lk, kateehizm6w, zbiorow kazan w j~zy
ka,c h nahuatl, tara.sco, tlaxalteca it d. P,oczynajq'e od Pa'l1'amy Pizarro
2 Encomendero, slowo okreslajqce kolonist~ hiszpanskiego, kt6remu drogq
adminis'tracyjnq przyd zielano ol<reslonq ilose pracownlk6w Indiansldch.
3 Tak nazwano dwunastu franciszkan6w, plerwszych ewangelizator6w Meksyku.
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i Almagro wchodzq po ra'Z pierwszy w krolestwo Ill1kow. Na konty
nencie poludniowo-amerykanskim stajq w Tumbez. Towarzysz ich
podboju, Dominikan~n Vicente de Valverde, pierwszy biskup Cuzco,
15 listopada wznosi krzyz w centrum Cuzco, stolicy p anstwa Inkow.
Dominikanie pierwsi zacz~li prac~ misyjnq. W 1539 P awel III
przeprowadza ' organizacj~ zakonu dominilcanskiego na terenie Ame
ryki tworzqc tam t r zy prowincje; w 1544 w Peru bylo juz PoOnad 50
zakonni>k6w. Troch~ pOZll1iej zaczynajq s iG organizowac franciszka
nie i rozprzestrzeniaj q si~ nadzwy czaj n ie w nas t~pny ch latach. Au
gustianie i zak on Najswi~ts z ej Panny od Wykupu Niewolnik6w tak
ze b~dq zajmawac si~ pierwszq ewangeliza'cjq a rcybiskupstwa Limy.
W Brazylii w 1551 powstaje diecezja Zbawiciela w Bahia.
Ostateczna pacyfikacja Indian srodkami w ojskowymi lub religij
nymi nastqpila ok,olo 1550 roOku; po cz~sto zbyt pobieznej ewange
lizacji udziela im si~ ,c hrzt)u i mysli siG juz 0 organizowaniu "reduk
cji" 4. Juz w XVI wieku s",ri~ty biskup ·z Mechoacan don Vasco de
Quiroga organizuje 120 "redukcji" wsr6d Indian Taraskow. Niestety
system encomienda - tZwlasz,cza po porazce "nowych praw" 5 bar
dzo szybko przemienia ,ochrzczonych Indian w silG roOboOczq dla eks
pJoatacji rolnej i gorniczej.
ORGANIZACJA K08CIQLA (1551-1606)

Okres ten wyznaczajq nast~pujqce trzy daty: pierwszy synod pro
wincjalny w Umie (1551-1552) i smierc swi~tego Toribio de
Mogrovej'o. Od pierwszego synodu zalrganizoOwanego przez Loayasa
az do synodu diecezjalnego w Comayaguen (1631) w Ameryce ibe
ryjskiej zbiera si~ wiele synodow, kt6re nadajq miejscowemu Kos
ciolowi 'oryginalne oblicze. "Amerykanskim sobO'rem trydenckim"
byl drugi synod peruwianski (1567-1568), chociaz trr.z:eci synod me
ksykanski (1585) mozna uwazac za r6wnie wazny. Jednak najwaz
niejszym ze wszystkich byl trzeci synod prowincjalny w Limie
(1582-1583), zWlolany przez swi~tego Tori:b~o de Mogrovejo - a to
dzi~ki przeprowad'zonej na nim obranie Indian i zarysowaniu cha
rakterystycznego sPoOsobu pojmowania ewangelizacji. Po tej epoce
synodalnej az d,o 1899 ll1ie pojawi si~ juz ustawodastwo koscielne
dostosowane do potrzeb i rzeczywistosci pa.n ujqcej w Ameryce l..a
cinskiej.
Zwlaszcza pod roztropnymi i misjonarsldmi rzqdami Zumarragi
odbywaly si~ w Meksyku zeb rania biskup6w (1532 i 1539) dI.a ujed
4 "Redukcja" to zgromadzenie Indian, poprzeclnio rozproszonych lub WE;
clrownych, we wsiach zorganizowunych przez misjonarzy.
5 Prawa te ogloszone W 1542 roku znosily system encomienda; spotkaly si~
jeclnal< z taklm sprzeclwem, ze pozostaly zupelnie nieskuteczne.
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nolicenia pracy, dla obrony Kosciola przed "patronatem" hiszpaii
skim, dla nadania kierunku dzielom zakonnym i o>rganizacji misji
jui ustabiIiwwanego KoscioJ:a.
Synod w Limie (1583) przeprowadzi p oclstawowe reformy wsr6d
kleru. Da r6wniez wi~kszy autorytet biskup om i lepiej zorganizuje
misj~ wsr6d Indian. Dekrety tego synoclu zobowiqiq kaidego misjo
narza do znajomosci j~zyka Indian, a kaidego ksi~dza parafialnego
do znaj cmosci j ~zyka wiernych "bo trzeba tak glosic, by zostac
zrozumianym". Moina udzielac eucha rystii Indianom, mozna ich tei
wyswi~cac na ksi~:iy pod warunkami okreslonymi przez Sob~r Try
dencki. W 1537 zacz~la si~ juz organizacja uniwersytetu w San Do··
mingo, potem w Meksyku i Limie. Zaklada si~ tei semina ria, dru
karnie i biblioteki. Zwlaszcza pod rzqdami Toribio de Mogrovejo
nast ~puje takie odrodzenie kleru diecezjalnego, ze bywajq trudnosci
ze znalezieniem wolnych parafii i posad.

KONFLIKTY MIE;DZY KOSCIOLEM A CYWILIZACJA
IBERYJSKA (XVII).

W XVII wieku dwie nowe sHy uswiadamiajq sobie zwolna swoje
funkcje: z jednej strony episkopat i kler diecezjalny, z drugiej jezui
ci, kt6rzy jako zalezni bezposrednio od papieia - organizujq misje
na zlecenie Rzymu, omijajqc interwencjE: krola. Co wiE:cej, od 1622
roku, poprzez kongregacj~ De Propaganda Fide Rzym zacznie szu
kac drog do bezposredniego dzialania w Ameryce Laciiiskiej; nie
mniej Stolicy swiE:tej nie uda siE: nigdy wypelniac wprost tej pracy,
zawsze bE:dzie musiala dzialac przez HiszpaniE:.
Episkopat odczuwa "patronat" jako system poddaiiczyi przy oka
zji starra siE: od niego wyzwolic. W tym okresie misje rrozwijajq siE:
dalej. Jest to okres "redukcji": redukcje paragwajskie pod prrzy
kladnym kierownictwem Lorenzany i Roque Gonzaleza ale r6wniez
redukcje brazylijskie, peruwiaiiskie, kolumbijskie, wenezuelskie,
meksykaiiskie... Po raz pierwszy wielkie polacie kraju misyjnego
Sq kontrolowane wylqcznie przez Kosciol, bez posrednictwa armii
iberyjskich.
DEKLARACJA BURBONSKA (XVIII)

Na mocy traktatu w Utrechcie Hiszpania i Portugalia tracq pano
wanie na morzu. Jest rzecZq oczywistq, ie Kosciol iberyjsko-ame
rykailski odczul dekadencj~ hiszpaiiskq jako swojq wlasll1q. Co wi~
cej, zagadnienie za ostrza siE: jeszcze wskutek XVlII-wiecznego kry
zysu calego Kosciola europejskiego. Misje torujq sobie jednak nowe
Znllk -

4
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drogi. Na przyklad Da polnoc od Meksyku jezuici w 1697 posuwaj~
si~ az do Kalifornii, chociaz W!ozywszy w ten kraj wiele pracy mu
SZq sie; nast~pnie zen wycofac. Brat Junipero Serra (1713-1784)
z towarzyszami franciszkanskimi - zacznie ewangelizacj~ tych oko
lic "jak za pie1rwszych czasow" meksykanskich. l\/Ii~dzy 1768 a 1770
z pomocq szesnastu franciszkanow zorganizuje "redukcje" od San
Diego do San Francisco. Dominikanie rowniez zakladajq "redukcje"
w g6rnej Kalifornii. W tej epoce Amerylca Lacinska posiada juz licz
ne uniwersytety. Uczelnie w San Domingo, Meksyku, Limie posia
dajq te same prawa i godnosci co uniwersytety w Salamance czy
w Alcala. Najwazniejszym faktem XVIII wieku jest jednak wygna
nie Jezuitow w 1767: 2,200 Jezuit6w, elita kleru iberyjskiego-ame
rykanskiego opuszcza kontynent.
Nie sposob oceniac dzis lacinsko-amerykanskiej "chrzescijanskiej
spolecznosci kolonialnej" w kategoriach "czarnej legendy", kt6Ta
pokazuje wylqcznie negatywny aspekt dziela Hiszpanii i Kosciola
i kt6ra opiera sie; przede wszystkim na protestach Las Casas a, do
tyczqcych przeciez sytuacji na Karaibach. Stanowisko, n azywane
"h iszpanofilskim", przedstawiajqce najch~tniej wylqcznie pozytyw
ne skutki pracy misjonarzy, r6wniez nie da sie; utrzymae. Trzeba
koniecznie troszczyc si~ z calC! cierpliwosciq 0 obiektywnq wizje;
rzeczywistosci starajqc si~ widziec w tej historii to wszystko, co jest
heroiczne i pozytywne, nie odsuwajqc jednak w cien bl~d6w, kt6re
spowodujq schylek.
Kosci61 wszczepil w Ameryk~ Lacinsk q hierarchi~ i kler kreolski
ale bez India n - oto punkt nieslychanie slaby! - uni'vversytety,
wiellde osrodki wycho'wawc;;>:e. Dyskryminacja ksi~zy indianskich 
raczej spoleczna niz rasowa - z calq pewnosciq nie pozwolila na
gl~bszq penetracj~ Ewangelii w Iud poganski.
Czy mozna m6wic 0 religii mieszanej, p6lpoganskiej w masach
Indian i metys6w?
a) Jesli chodzi 0 gl~boki poziom wiary, wysilek misjonarzy na
pewno poruszyl mas ~ indianskq i przyj~cie wiary chrzescijanskiej
nie jest powierzchowne; ale to jest dopiero poczqtek, pierwsze kro
ki chrystianizacji. Nie za chodzi tu jakies trwanie ohok siebie dw6ch
religii ani ich zmiesza'nie ale raczej jakis "p6lcien", jakies "przejscie
z pogal1stwa" do wiary chrzescijanskiej, jakas inicjacja rozlozenia
na trzy wieki. Trzeba wiele czasu aby wiara zbiorowa - jezeli cos
takiego ist'n ieje - zostala przyje;ta w gl~bie; swia domosci historycz
nej. Najniebezpieczniejszq trudnosci q bylo zjednoczenie cywilizacji
iberyjskiej (z koniecznosci pelnej zgorszenia jak kazda cywilizacja)
z religiq chrzescijanskq.
b) Na pozi'omie form wyrazu liturgia katolicka zwyci~zyla. Do
puszczano jednak pewne paraliturgie, wielkq ilose substytutow (pro
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cesji, kultu zmadych i swi~tych, lokalnych pustelni... ) ate, podob
nie jak w swiecie chrzescijanskim wynurzonym z cesarstwa rzym
skiego, przej~ly elementy, gesty i symbole dawnych religii. ezy te
formy uzupelniajqce uzasadniajq opinie 0 synkretyzmie religijnym?
Wydaje n am si~ ze nie, chociaz pewne zmieszanie na poziomie lu
dowym cechowalo reakcj~ prymitywnej swiadomosci zbiorD'wej
przeciw antysynkretycznej metodzie tabula rasa. Jeclnakze owa
zmieszana swiadomose religijna zniklaby z chwilq przeprowaclzenia
pelnej ewa ngelizacji. Wszystkie relikty dawnych religii poganskich,
rozbitych jesli chodzi 0 ich gl~borkie struktury, nalezy interpreto
wac jako przejawy swiadomosci jeszcze nie w pelni chrzescijansldej .
Ale trzeba rowniez zauwazye, ze tam gdzie XVI-\vieczni misjonarze
dokonali pravvdziwej ewangeliza cji ludow indianskich, tam do dzi
siaj pozostaly one chrzescijanskie.
II
OKRES NIEPODLEGI:.OSCI (XIX - XX)

Mlode, swiezo wyemancypowane wspolnoty sta11~ly wobec bardzo
kryzysu: narod ziny n a rodowosci, reorganizacja politycz
na , sekularyzacja, kolonizacja ekonomiczna ze strony kapitalizmu
liberalnego, zwlaszcza anglosaskiego.
Kosciol, zdezorientowany posrod tych konfliktow, ogranicza siC;;
do obrony dawnych przywilej6w az po wiek XX, to znaczy do chwi
li, kiedy - utracilwszy je juz wlasciwie wszystkie - rozpoczyna od
now~, ktorej kilka pierwszych skutk6w teraz dopiero mozemy ogIq
dae. Ewolucja jest taka: z jednej strony bezposrednie stosunki
z Rzymem zast~pujq "patronat" korony hiszpal1skiej, po okresie
przejsciowego patronatu ,n arodowego lub kreoIskiego; z drugiej
strony spoleczenstwo pluralistyczne i swieckie zast~puje da wnq
"spolecznose chrzescijanskq". Kosci61 nie moze juz dzialac przez
panstwo ale 'przez instytucje chrzescijanskie, zaangazowane w cy
'Wilizacj~ wsp61czes11q.
Historia Kosciola Ameryki lacinskiej W okresie niepodleglosci
dzieli siE: 11a dwa istotne etapy: przejscie od systemu spolecznosci
chrzescijanskiej do spoleczenstwa pluralistycznego (1808-1898);
stopniawe powstawanie nowych instytucji dla ewangelizowania cy
wiIizacji wsp61czesnej (od 1899).
z~ozonego

WOJNY NIEPODLEGLOSCIOWE (1808-1825)

Kosci61, a zwlaszcza kler kreolski, tak swiecki jak zakonny, wziql
istotny udzial w wojnach 0 niepodleglosc, chociaz stanowisko epi
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skopatu bylo bardziej dwuznacme. Biskupi wybierani i wyznaczani
przez kr616w bywali nieraz ich zwolennikami, niemniej niekt6rzy
biskupi popierali spraw~ wolnosci. Nowe rzqdy, zachowujqce stano
wisk'o konserwaty>'I!ne, przypisaly sobie prawo korzystania z "pa
tnmatu", sprawowanego dawniej przez kr616w. Byla to kwes tia
wladzy i prestizu. Jednakze w tym samym czasie zacz~la si~ sekula
ryzacja: w ten spos6b w ramy mentalnosci kolonialnej wdzieral si~
wplyw liberalizmu francuskiego i Oswiecenia .
Wojna 0 niepodleglosc miala dwa etapy. Pien'l!szy (1810) to wy
zwolenie si~ kolonii wobec rzqdu powstalego w Hiszpanii, okupo
wanej przez Napoleona ; ale w 1814 tylko obecna Argentyna pozo
staje niepodlegla. Inne kolonie wyzwolily si~ dopiero w latach
1820-1826. vVynikla stqd calkowita dezorganizacja hierarchii, pa
rafii, seminari6w, uniwersytet6w, utrata d6br koscie~nych , wielu
bibliotek ale zwlaszcza ducha modlitwy, zrozumienia i milosci, tak
koniecznego dla misji. Rozprzestrzenia si~ duch walki, ktory szko
dzi rozszerzaniu si~ Ewangelii. Mimo ze nowe panstwa zachowujq
jeszcze w swoich k onstytucjach formuly w rodzaju: "bTOOic jako
jedynej religii katolickiej, apostolskiej, rzymskiej", w wielu krajach
episkopat prawie calkiem znika.
KRYZYS SIE; POGLE;BIA (1825-1850)

W tym okresie pojawia si~ zwrot ku stanowisku bardziej trady
cyjnemu, jeszcze k onserwatywnemu, a zwlaszcza powrot do kon
takt6w z Rzymem. W encyklice Etsi longissimo Pius VII rewolucjo
nist6w przedstawia jeszcze jako buntownik6w (in seditiosis) i bardzo
05tro ich krytykuje. Ale po porazce Ferdynanda VII, Rzym poin
formowany przez biskupa Lasso de Vega i przez Orellan~, rozpo
czyna now1j polityk~ : mianuje bezposrednio biskup6w (narazie jako
in partibus, zeby nie draznic krol6w hiszpanskich) . Dopiero 18 stycz
n:i.a 1827 Leon XII konsekruje szesciu pierwszych biskupow (dla
Wielkiej Kolumbii in partibus). 28 lutego 1831 Grzegorz XVI nazna
cza szesciu pierwszych o rdynariuszy dla Meksyku i hierarchia re
crganizuje si~ szybko w calej Ameryce Laciilskiej, podczas gdy na
calym kontynencie utTwala si~ chwiejnoSc polityczna i ekonomiczna.
DOCHODZI DO ZERWANIA (1850-1898)

W d ziedzinie cywilizacji daje si~ odczuc wplyw amerykanski i an
gielski w szkolnictwie, w metcdach technicznych, w przemysle i han
dIu. W dziedzinie kultury Francja dostarcza nowych elementow
natchnienia w postaci roma'ntyzmu, pozytywizmu i ducha laickiego.
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W dziedzinie spolecznej sytuacje opanowuje oligarchia kreolska.
Wsrod emigrantow i w proletariacie przemyslowym pojawia si~
kilka grup socjalistycznych. Od 1853 roku zaczyna si~ zrywanie
z przeszlosciq, z chrzescijanskq spolecznosciq kolonialnq. W Ko
lumbii liberalowie obejrnujq wladz~ w 1853 i rozdzial Kosci ola od
panstwa zostaje ogloszony. W Bra zylii, gdzie liberalo\vie r zqdzili
juz jakis czas, konstytucj a republikanska powstala w 1889 roku.
W Argentynie Mitre organizuje ruch liberalny. W Chile liberalowie
dochodzq do wladzy w 1861, pod przywodztwern Pereza. Colm'ados
r zq dzq w Urugwaju od 1852 do 1903. W dziedzinie kulturalnej zer
w anie z przeszlosciq dokonuje si~ w duchu pozytywizmu i szkol
nictwa laickiego (na przyklad prawo z 1884 roku w Argentynie).
W Meksyku konstytucja z 1857 roku wprowadza rozdzial Kosciola
od panstwa: grupa reforrnist6w stoi w opozycji do grupy "konty
nuist6w". Po Juarezie i Diazie indianska rewolucja wiejska Zapaty
i Pancho ' Villa zapowiada rok 1917: wtedy dochodzi do najp-owaz
niejszego przesladowania Kosciola katolickiego. Dawne duszpaster
stwo kolonialnej spolecznosci chrzescijanskiej nie dziala na irnig
r ant ow z Europy ani na wykorzenionych chlopow sciqgajqcych
do rniast. Uniwersytety Sq w r~kach pozytywistow i liberalnych
partii p-olitycznych. Koniec XIX wieku jest dla katolicyzrnu rno
mentern niepokoju, napi~tn-owanym tragizmem i rozpaczq.
KOSCIOL W OBLICZU CYWILIZACJI SWIECKIEJ
I PLURALISTYCZNEJ (OD 1899)

W 1899 w Rzyrnie zbiera si~ pierwszy plenarny synod Ameryki
Lacinskiej; z incjatywy Msgr. Casanovy z Chile (list apostolski Cum
di uturnum). W tyrn pierwszyrn kontynentalnyrn synodzie Kosciola
. katolickiego bierze udzial trzynastu arcybiskup6w i czterdziestu
jeden biskupow. Podobnie jak kilka wiek6w wczesniej, rn6wi si~
o zagadnieniu poganstwa, przesqd6w ciemnoty religijnej - ale r6w
n iez 0 socjalizmie, prasie itd. Najwazniejszyrn rezultatem jest wy
kazanie, ze wsp6lna swiad-omosc episkop atu laci6sko-arnery ka nskie
go odr odzila si~. Wydaje nam si~, ze okres ten nalezaloby zamknqc
innym zebraniem biskup6w : og6lnq K-onferencjq episkopatu Arne
ryki Lacinskiej w Rio de J aneiro od 25 lipca do 4 sier pnia 1955 roku.
Konferencja ta jest podstawq a ktualnego duszpasterstwa i, jak Sq
dzimy, przyszlej 'p racy. Chrzescijanska Ameryka Lacinska pomalu
odna jduje swojq jednosc, ktorq reprezentuje Biskupia Rada Ame
ry ki Lacinskiej (C. E. L. A. M.).
P, omi~dzy tyrni dworna zebraniami bardzo wazne fakty wskazujq
n a p-ojawienie si~ pewnych aktywistycznych rnniejszosci chrzesci
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jailskich: najpierw Akcja Katolicka, powstala okolo 1930 r. (w Ar
,gentynie zalozona w 1930, w Costa Rica w 1935, w Boliwii w 1938 ...).
Jest ona owocem kilku osamotnionych ruchow z XIX wieku jak
Stowarzyszenie Katolickie Feliksa Friasa (1867) lub Meksykanski
K'on,gres Katolicki Trinidada Santosa (1903). Po drugiej wojnie swia
towej rozwija si~ i rozszerza Akcja Katolicka wyspecjali20wana,
,g16wnie Robotniczej Mlodziezy Chrzescijanskiej (JOC) i Studenckiej
Mlodziezy Chrzescijanskiej (JEC), w nie-ktorych kraja'ch Chrzesci
janskiej Mlodziezy Rolniczej (JAC). Chile dostarczylo prototypu dla
te-go waz'n ego ruchu. Odnowa intelektualna poszla arnalogicznq dro
gq. Dziewi~tnastowiecznych osalIDotnionych myslicieli chrzescijail
skich jak Manuel Estrada, Mamerto Esquiu, Jackson de Figueiredo,
Trinidat Santos i inni, zastqpily grupy, organizacje, nawet uniwer
sytety, pisma filozoficzne, teoi<ogiczne itd... - dzi~ki nim mozna
powiedziec, ze mysl chrzescijanska jest juz rzeczywistosciq w Ame
Tyce Lacinskiej, nawet jesli nie jest calkowicie dojrzala. Przykla 
dem tego pokolenia jest w Brazylii taki Tristao de Ataide. Pozyty
wizm zmusil ludzi do ponownego 'fozpatrzenia pewnych stanowisk;
i dzis mozemy oglqdac jak korzystne dalo to skutki.
W dziedzinie spolecznej lacinsko-amerykanska Konferencja Syn
dykatow Chrzescijanskich (C. L. A. S. C.) m()ze swiadczyc 0 pracy
jakq realizowano w ciqgu kilku lat. Istnienie chrzescijanskich in
stytutow bad an spolecznych i oglaszanie doswiadczen indywidual
nych lub zbIorowych nie jest juz dzis rzadkosciq. Dialog z marksiz
mem zaczyna dawac pewne rezultaty. Niektore mniejszosci katolic
kie zrozumialy istotnq wag~ zaangazowania politycznego. Tu row
niez Chile sluzy przykladem. OdrodzEnie zycia korntemplacyjnego,
teologicznego, liturgicznego, biblijnego, katechetycznego, parafial
nego, 'w ymagaloby osobnego opraCQwania. Sq to prawdziwe zr6dla
wsp61czesnej odnowy.
Wielkim aktualnym problemem Ameryki Lacinskiej jest stosunek
mniejszosci naprawd~ katolickiej do masy nominalnie ochrzczonej
i zaledwie w przyblizeniu katolickiej: wiary swiadomej do wiary
prymitywnej, ktorej teolog nie nazywa bez skrupu16w wianl. Z dru
giej strcny niekt6rzy "konserwatysci" chcieliby powrotu do chrze
scij a nskiej spolecznosci kolonialnej, poniewaz byla to rzeczywistosc
spoleczna ogarniajqca wi~kszosc, poniewaz przy pomocy presji so
cj(),l ogicznej narzucala swoje sqdy i struktury swojej wiary. Owa
mentalnosc konserwatywna przeciwstawia si~ tym wszystkim, kt6
rzy zdobywszy osobistq swiadomosc swojej \;viary nie czujq si~ jUl
solidarni z przeszlosci q kolonialnq, ale raczej z powstajqcq cywili
zacjq technicznq i pluralistycznq.
Instytucje chrzescijaiiskie Sq jedynym sposobem ozywienia kato
licyzmu w masach. Najbardziej palqce pytanie dotyczy dzis wlas
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nie tych instytucji. Niektorzy chcieliby zachowac dawne strukt ury
pa1rafialne, wychowawcze i spoleczne; inni przeciwnie chcq zrefor
mowac te instytucje, by je dostosowac do czasow obecnych. Grupy
ksi~zy i swieckich tworzq si~ na podstawie podobienstwa, stosun
kow rodzinnych, 'czy \vspolnej formacji.
Trzeba si~ przyjrzec rzeczywistosci uwaznie, w swietle wiary,
oswieconej przez histori~, przez histori~ swi~tq. Historia wykazuje
nam, ze przeszfosc jest niepowrotna i ze ch~c wzmacniania instytucji
nieskutecznych jest walkq z prqdem i marnotrawstwem energii.
Nalezy poznac swiat pluralistyczny i stworzyc instytucje, ktorych
on potrzebuje, aby Ewangelia mogla w terazniejszosci spelnic swojq
funkcj~. Wymaga to oczywiscie tp orzucenia wielu metod, wielu
struktur spolecznosci chrzescijanskiej; jak pierwsi chrzescija·n ie
w cesarstwie rzymsk~m, trzeba z powrotem dzialac w cywilizacji
uniwersalnej, wobec ktorej Ameryka l..acinska jest zaledwie cz~sciq,
chociaz co dzien wi~kszq.
Zwazywszy zlozonosc tych rzeczywistosci, istotnq rzeCZq jest wy
chowanie nowych pokolen, a jednoczesnie odkrycie teologii prawdzi
wie misjonarskiej, ktora moglaby si~ wyrazic na najgl~bszym pozio
mie i wypowiedziec si~ 0 spoleczenstwie doczesnym, swieckim, plu
ralistycznym, swiatowym. Struktury istotne dla chrzescijanstwa na
lezy wyrazac z wielkim szacunkiem dla cudzej wolnosci.
Aktualnych wad "katolicyzmu" masy lacinsko-amerykanskiej nie
mozna przypisywac wylqcznie poczqtkowej ewangelizacji, ani fak
towi, ze Kosciol byl zbyt pospiesznie zorganizowany, ani wrodzonej
nizszosci czlowieka lacinsko-amerykanskiego. Kosciol Ameryki l..a
cinskiej byl solidarny z cywilizacjq lacinsko-amerykanskq ; razem
z niq rozkwital i upadal a obecnie zdaje nam si~, ze razem z niq
zaczql si~ odradzac. Stagnacja burbonska, chaotyczna dekadencja
XIX-wiecz,na, systematyczne przesladowanie przez liberalow to
wszystko za razem oczyscBo i zubozylo, oslabilo Kosciol. Dzisiaj
spelnianie funkcji Kosciola "spolecZllosci chrzescijanskiej" jest dla
niego niem{)zliwe; wydarzenia zobowiqzujq go do zaj~cia posta wy
Kosciola misjonarskiego, nawet jesli wielu ludzi, a nieraz wi~kszosc,
chce odrzucac takie stanowisko. Misj~ t~ wypelni mniejszosc chrze
scijanska, dzialajCjca w cywilizacj,i s'Wieckiej i pluralistycznej. Nie
rna tu miejsca na lahvy optymizm, poniewaz sytuacja jest niepo
kOjqca - ani na pesymizm, poniewaz odnowa si~ rozpocz~la - ale
jest miejsce na nadziej~, zwroconq ku przyszlosci eschatologicznej.
Enrique Dussel
tlumaczyla Anna Turowiczowa

NOTY BIOGRAFICZNE
ACOSTA JOSE, jezuita, ur. w Medina del Campo 1540, zmarl
w Salamance w 1600. Byl profesorem teologii, rektorem domu studi6w,
a wreszcie prowincjalem w Peru. Jako teolog arcybiskupa Toribio de
Mogrovejo odegral duzq rol~ w pracach III Synodu prowincjalnego
w Limie (IX. 1582 - X. 1583). Wydal katechizm w trzeeh j~zykach:
hiszpailskim, queehua i aymara (Lima 1585) - byla to pierwsza ksiqika
drukowana w Limie. Owoeem jego pobytu w Peru byly liezne publi
kaeje, m. in. De natura Novi Orbis et de promulgatione Evangelii apud
barbaros siv e de procuranda Indorum salute, Salamanca 1589. W ksiqi
ce tej przedstawil og6lne problemy metodologii misyjnej i obraz
chrzescijailskiej polityki kolonialnej. Jego Historia natural y moral de
los Indias, Siviglia 1590, wniosla szereg nowych danych poszerzajqcyeh
znajomosc biologii, zoologii i etnografii kraj6w Ameryki Laciilskiej.
Dzi~ki niej zyskal przydomek "Pliniusza Nowego Swiata".
ALMAGRO DIEGO, konkwistador hiszpailski, (1475-1538). W 1522
uczestniczyl w wyprawie w Pizarra na podb6j Peru. W latach 1535-37
prowadzil wyprawy przez Boliwi~ i pustyni~ Atakama, poprzez Co
piapo i dalej wzdlui wybrzeia Chile do Coquimbo. Po powrocie do
Peru walczyl przeciw Indianom buntujqcym si~ wobee wladzy Pizarra,
ai wreszcie sam sk16cony z Pizarrem wystqpil przeciw niemu. W walee
pod Las Salinas (6. IV. 1538) dostal si~ do niewoli i zostal na rozkaz
Pizarra uduszony.
BELTRAN LUIS, swi~ty, dominikanin, ur. w Walencji w 1526, zrnarl
w 1581. Swiadomy trudnyeh warunk6w iycia Indian wykorzystywa
nyeh przez konkwistador6w, prosil przeloionych zakonnyeh 0 wysla
nie go do Kolumbii. Dotarl ai do Malych Antyli broniqc ludnose miej
seOWq przed wyzyskiem . Po siedmiu latach pracy, nie mogqc pogodzic
si ~ z naduiyciami Hiszpanow zostalzmuszony do opuszczenia Kolumbii
i powrotu do kraju. K anonizowan y przez papiei a Klemensa X w 1671 r.
BOLIVAR SlMON, (1783-1830), poludniowo-amerykailski rewolu
cjonista, bojownik 0 niepodleglosc pailstw poludni owo-amerykail
skich. Zwyci~ski w6dz szeregu bitew z Hiszpanami, prezydent Wielkiej
Kolumbii (w sklad ktorej wchodzily dzisiejsze: Kolumbia, Wenezuela,
Ekw ador i Panama). Zwolal konferencj~ wszystkich republik polu
dniowej Ameryki uwaianq za poczqtek ruchu panamerykailskiego. Nie
zdolal jednak utrzymac calosci Wielkiej Kolumbii. W 1828 oglosil si~
dyktatorem, a w dwa lata p6iniej zrezygnowal z ur z~du prezyden
ckiego.
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BOYL BERNAT, (ok. 1445-1520), katalonski pustelnik benedyktyn
ski zwiqzany z opactwem Montserrat, p6zniej wstqpil do zakonu brad
najmniejszych sw. Franciszka a Paulo. W 1493 mianowany przez Ale
ksandra VI Wikariuszem Apostolskim Indii Zachodnich, wraz z kilku
nastoma innymi zakonnikami towarzyszy Kolumbowi w jego wypra
wie. Na nowo odkrytym kontynencie przebywa tylko do grudnia
1494 r. W tym czasie chrzci kilku krajowc6w, buduje pierwszy kosci61
w San Domingo. Po powrocie do Hiszpanii kontynuuje dzialalnosc dy
plomatycznq w sluzbie dworu hiszpanskiego.
CASAS, BARTOLOMEO DE LAS, (1474-1566), misjonarz i historyk
zwany Apostolem Indian. Wraz ze swym ojcem udal si~ na wysp~
Hispaniol~ w 1502 r., a w 8 lat p6zniej zostal wyswi~cony na kaplana.
W 1514 rozpoczql prac~ nad poprawq bytu Indian, kt6rej poswi~cil
reszt~ zycia. Walczy 0 likwidacj~ niewolnictwa i pracy przymusowej
Indian. W tym celu udal si~ do Hiszpanii, by sklonic rZqd do inter
wencji na rzecz pokrzywdzonych. Bezskutecznie staral si~ przezwy
ci~zyc wplywy hiszpanskich wlascicieli ziemskich. Nie powiodla si~
takze pr6ba utworzenia wzorowej kolonii indianskiej (1520-21). Las
Casas dzialal takze w Peru i w Gwatemali, przez kr6tki czas byl bisku
pem Chiapa. Chcqc ulzyc Indianom poparl projekt sprowadzenia nie
wolnik6w murzynskich, ale widzqc nast~pstwa szybko si~ z tego wy
cofal. W duzej mierze dzi~ki niemu w koloniach hiszpanskich obo
wiqzywac zacz~ly tzw. Nowe Prawa, traktujqce Indian w spos6b niec()
bardziej humanitarny (1542), choc pOiniejsze poprawki odebraly im
cale niemal znaczenie. Pisma Las Casas zawierajq interesujqce dane
antropologiczne i historyczne. Najwazniejsze z nich to Historia de las
Indias (wyd. 1875-76).
CLAVER PIETRO, swi~ty, jezuita, (1580-1654) zwany Apostolem
Murzyn6w. W 1610 wyruszyl do Kolumbii, osiadl w Santa Fe di Bo.;.
gota. Miasto stanowilo centrum handlu niewolnikami. Murzyni chwy
ceni przemOCq w Kongo i Angoli tu byli sprzedawani kolonistom ame
rykanskim do pracy w kopalniach i na plantacjach. Claver poswi~cil
si~ pracy dla nich przez specjalny slub. Przez 40 lat oczekiwal na nich
przy wyladowywaniu, zbieral ich w grupy, towarzyszyl ich pracy sta
rajqc si~ 0 pokarm, opiek~ szpitalnq, mieszkanie oraz zorganizowanie
zycia religijnego. Ochrzcil w tym czasie okoto 300 tysi~cy Murzyn6w.
Utrzymywal lwntakty z mahometa nami i innowiercami, co budzila.
niejednokrotnie podejrzenia. Zostal kanonizowany przez Leona XIII
w 1888 r. i ustanowiony patronem misji afrykanskich.
CORTEZ HERNAN, (1485-1547). Konkwistador hiszpanski, zdo
b ywca lVIeksyku. W 1504 udal si~ do Indii Zachodnich, bral udzial
w podboju Kuby. W 1519 dowodzil wyprawq na podb6j Nowego Swiata.
Podst~pnie zyskal sprzymierzenc6w przeciw wladcy Aztek6w, Montezu

1274

NOTY BIOGRAFICZNE

mie, w osobach przyw6dcow indian skich. Siejqc zniszczenie dotarl do
stolicy panstwa Aztekow, Tenochtitlim. Uwi~zil przyjaznie go wita
jqcego Montezum~ i zmusil do uznania zwierzchnictwa wojsk hiszpan
skich. W 1520 pokonal wyslanq przeciw nie,rnu przez Velazqueza ekspe
dycj~ karnq . Nast~pne lata Humil powstania ludowe b~dqce nast~p
stwem okrucienstwa Hiszpanow. Po zdobyciu calego panstwa Aztek6w
Cortez zostal mianowany namiestnikiem tych teren6w (tzw. Nowej
Hiszpanii). Liczne nieporozumienia z Velazquezem oraz wicekrolem
Nowej Hiszpanii, Mendozq, w efekcie ktorych raz po raz bywal od
wolywany do kraju, towarzyszyly Cortezowi az do smierci.
DIAZ, kronikarz hiszpanski urodzony w Medina del Campo w 1492,
zmarl w 1581. W 1514 przybyl do Arneryki. Bra! udzial w ekspedycji,
kt6ra odkryla Yucatan. Uczestniczyl w podboju Meksyku. Napisal
Verdadera historia de los sucesos de la conquista de la Nueva Espana
(1632).

ESQUIN MAMERTO, franciszkanin, (1826-1883), biskup Cordoby.
By! deputowanym i wiceprzewodniczqcym Komitetu opracowujqcego
nowq konstytucj~ prowincjalnq. W uznaniu zas!ug na tym polu pod
j~to starania 0 uzyskanie dian sakry biskupiej. Aby uniknqc biskup
stwa, Esquin wystara! si~ u prze!ozonych 0 przeniesienie go do Boliwii.
W 1868 zalozy! tam pismo "EI Cruzado". W 1870 po smierci arcybiskupa
Buenos Aires, Escalada, senat argentynski zabiegal u papieza 0 uzy
skanie nast~pcy w osobie Esquina, jednak - na skutek zdecydowa
nego sprzeciwu elekta - bezskutecznie. Dopiero w 1880 mimo sprze
ciwu, na mocy rozkazu papieza zostal konsekrowany jako biskup Cor
dob y. Jego biskupie poslugiwanie charakteryzowa!o si~ prostotq oraz
uwrazlhvieniem na problemy spoleczne. Proces beatyfikacyjny Esquina
j est w toku.
ESTRADA PALMA TOMAS, (1835-1908) prezydent Kuby. Jeden
z czolowych przywodcow powstan przeciwko Hiszpanom 1868--1878.
Prezydent w 1875 i 1902-1906.
ESTRADA CABRERA MANUEL, (1859-1924), adwokat, polityk
gwatemalski. Od 1898 prezydent Gwatemali, sprawowal rzqdy dykta
torskie do 1920. Obalony w wyniku zamachu stanu.
FERDYNAND VIII, (1784-1833), krol Hiszpanii 1808 i od 1814. P o
wymuszonej przez Napoleona I abdykacji ojca, Karola IV, wkrotce
sam ustqpil z tronu i zostal wywieziony do Francji. Dzi~ki poparciu
Napoleona wrocil na tron hiszpanski i sprawowal rzqdy absolutne,
ktorym przeciwstawialy si~ kilkakrotnie powstania ludnosci. W 1830
zawiesil prawo saJickie w Hiszpanii, aby w ten sposob zapewnic swej
'c orce Izabeli tron. Za panowania Ferdynanda VIII kolonie hiszpanskie .
w A:meryce (pr6cz Kuby) uzyskaly niepodleglosc.
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FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES, GONZALO, (1478-1557),
historyk. W 1513 przybyl do Ameryki, gdzie walczyl przeciw tubylcom.
Zostal gubernatorem twierdzy San Domingo. Jego Historia general
y natural de las Indias, owoc doswiadczenia kolonialnego, stanowi
zrodlo informacji 0 podboju i pierwszych latach rozwoju Indii Za
chodnich, Peru i Meksyku.
FRANCISZEK Z SOLANO, swi~ty (1549-1610), franciszkanin, Apo
stol Peru, patron panstw poludniowo-amerykanskich i misji francisz
ka11skich.
IZABELA II, (1830-1904), krolowa Hiszpanii 1833-68. W okresie
maloletniosci wladz~ sprawowala jej matka, Maria Krystyna neapo
litanska do 1841, potem zas general B. Espartero. Rzeczywiste rzqdy
obj~la Izabela w 1843. Zwalczana byla przez Don Carlosa i jego zwo
lennikow. Wladz~ SWq opierala na sojuszu z partiami prawicowymi.
Ust~pujqC przed rewolucjq republikanskq zbiegla z Hiszpanii do Francji
we wrzesniu 1868 i abdykowala na rzecz swego syna, Alfonsa XII.
JUAREZ GARCIA, BENITO, ur. 21. III. 1806 w Pueblo Guelatao,
zm. 18. VII. 1872 w Meks yku. Prezy dent, polityk. Bohater narodowy
Meksyku. Gubernator Oayaca. Wi~ziony w 1853 za liberalne poglqdy
i deportowany wrocil w 1855 z armiq powstanczq J. Alvareza. W 1855
zostal wiceprezydentem i ministrem spraw wewn~trznych. Po
Comonfortcie zostal prezydentem, co wywolalo sprzeciw i wojn~ do
mowq. W styczniu 1861 ponownie wkroczyl na czele wojska do miasta
Meks yku i wkrotce potem zostal wybrany prezydentem. Prowadzil
polityk ~ dqzqcq do obalenia autorytetu i wplywow partii konserwa
t ywnej i Kosciola. Wydal ustawy 0 likwidacji dobr koscielnych, znie
sieniu przywilejow kleru, wydalil z kraju nuncjusza papieskiego, bi
skup6w i tych, ktorzy w czasie wojny domowej wyst~powali przeciw
niemu. Anulowanie traktatow z inn ymi panstwami i zaprzestanie spla
cania dlugow zagranicznych doprowadzilo do inwazji francuskiej wspie
rajqcej jednoczesnie pretensje Maksymiliana Habsburga do tronu me
ksykanskiego. ,W czasie wojny zmuszony byl do ponownego opuszcze
nia kraju, ale i tym razem wrocil, kierowal walkq partyzanckq, ktora
doprowadzila do jego zwyci~stwa i do rozstrzelania Maksymiliana.
Wybrany ponownie prezydentem (1867) rzqdzil po dyktatorsku. Jemu
Meksyk zawdzi~cza budow ~ kolei zelaznych i upowszechnienie oswiaty.
LOAYSA HIERONIM, dominikanin ur. w Trujillo Estremadura w 1489,
zmarl w 1575. Z grup'l dominikanow pracowal w Kolumbii tworzqc
dwa osrodki - Santa Marta i Cartagena. Po pi~ciu latach wrocil do
Hiszpanii walczyc 0 wydanie praw korzytnych dla Indian. Od 1543
przez 32 lata jako biskup a potem arcybiskup Limy (Peru) walczyl
z chciwosciq konkwistadorow broniqc praw ludnosci tubylczej. Zalozyl
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MONROE JAMES , (1758-1831), polityk amerykanski. Walczy?
w wOJme 0 ni ~podleglosc. Byl czlonkiem komitetu prawodawczego
Virginii i pierwszego Kongresu Stan6w Zjednoczonych. W 1803 kupH
od Napoleona Luizjane. a p6zniej od Hiszpanii uzyskal Floryde. W na
stepstwie wybor6w 1816 i 1820 sprawowal funkcje prezydenta Stan6w
Zjednoczonych. Jego list do Kongresu z grudnia 1823 stal sie podstaw~
slynn ej do k try n y M 0 n r 0 e'go wyznaczajqcej polityke zewnetrznq
Stan6w Zjednoczonych: "Ameryka dla Amerykanow".
ORTEGA Y GASSET, JOSE, ur. 6. V. 1883, zm. 18. X. 1955, filozof,
pisarz. Profesor Uniwersytetu w Madrycie. W 1949 zaIoiyl Instituto
de Humanidade 0 znaczeniu miedzynarodowym. Byl przywodcq hisz
pailskiego ruchu odrodzeniowego, kontynuatorem idei "Pokolenia 98".
Skupil wok61 siebie wielu czolowych polityk6w, filozofow, artyst6w
i pisarzy, jak R. Perezde Ayala, E. d'Orsy y Rovira, S. de Madariaga
i in. Byl redaktorem pisma "Revista de Occidenta", poprzez kt6re
staral sie ,vprowadzic do mysli i kultury rodzimej pierwiastki og6lno
europejskie. W tych usilowaniach jak i w trosce 0 uwsp6lczesnienie
kultury hiszpailskiej duiq role odegral jego esej El tema de nuestro
tiempo, (1923). Tw6rczosc jego nurtowal niepokoj wobec zagroienia
osoby ludzkiej przez szybki rozw6j cywilizacji technicznej oraz na
skutek zaniku elit jako sily kierowniczej w iyciu spolecznosci.
PIZARRO FRANCISCO, (1471-1541), konkwistador hiszpailski. Bral
udzial podboju Haiti, Kuby i Peru. W 1532 zajql Cajamarke i wiezi!
wIadce Inkow, A talmalpe, ktory mimo zloienia okupu zostal z roz
kazu Pizarra uduszony. W 1535 zaloiyl Lime. W 1538 pokonal i stracil
D. de Almagro, a w 1541 sam zostal zamordowany przez jego stronni
kow. Przyczynil sie do poszerzenia znajomosci Nowego Swiata w Euro
pie, ale jego okruciellstwo i bezwzglednosc doprowadzily zarazem do
zniszczenia bogatej kultury Ink6w.
PORRES, MARTIN DE, swiety, (1579-1639), syn hiszpanskiego iol
nierza i mur zynk i z Panamy. Tercjarz dominikanski, asceta, opiekun
ubogich. Dzialal glownie w Peru zakladajqc szpitale i sierociilce.
ROCCO GONZALES DI SANTA CRUZ, jezuita, ur. w Asuncion
(Paragwaj) \V 1576. Tw6rca i orga ni zator 10 redukcji w Paragwaju, Pa
ranie, Urugwaju: St. Anna, Itapu3, Yaguapoa, Conception (1620), St. Ni
cola, S. Francisco Xavier. Praca wsrod Indian sciqgnela nan nienawisc
tracqcych znaczenie czarownikow, ktorzy zabili go w czasie zakladania
jednej z redukcji.
SAN MARTIN, (1778-1850), poludniowo-amerykanski rewolucjoni
sta. Po powrocie z Europy przyIqczyl si~ do rewolucji w rodzimej
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cofal si~ z dzialalnosci publiczn j.

1277
Peru. Pod koniec zycia wy

SAHAGUN BERNARDINO, franciszkan, (1500-1590). Jest jednym
z pierwszych kronikarzy opisujqcych konl~wist~ \obok H. Corteza,
B. Diaza del Castillo, B. de Las Casas, Fray Toribia de Benavente i in.).
Doskonale znal j ~ zyk aztecki i to lImozliwilo mu zgromadzenie wok6l
siebie ocalalych z podboju hiszpanskiego (1519-21) przedstawicieli
warstwy oswieconej spoleczenstwa Aztek6w. Uczyl ich j~zyka hiszpan
skiego, dzi ~ ki czemu mogli tlumaczyc na j~z y k ellropejski bogatq lite
ratur~ rodzimq p r zechowywanq w tradycji ustnej a cz~sciowo i r~ko
pismiennej. Niekt6re teksty Sahagun spisal sam pod dyktandem Azte
k6w. W ten spos6b w latach 1529-1545 zgromadzil obfity material,
kt6ry przeredagowal w XII-to tomowq Historia general de las cosas
de Nueva Espa.na (wyd. lVIeksyk 1829). Ksi~ga XII - Aztek Anonim,
Zdobycie M eksyku, wydana zostala przez Ossolineum w 1959 w serii II
"Biblioteki Narodowej".
SERRA JUNIPERO, franciszkanin, ur. w P etra na lVIajorce w 1731,
zm. w 1784. Wykladowca teologii na uniwers ytecie na lVIajorce. Pro
wadzil misje wsr 6d Indian Pame do 1758. Przetlumaczyl katechizm na
j~zyk miejscowy. Bral udzial w obj~ciu p6lnocnej Kalifornii przez
Hiszpanifj pracujqc wsr6d najubozszych i najnizej klilturalnie stojq
cych grup Indian. Zalozyl plac6wki misyjne, kt6re daly poczqtek gl6w
nym miastom Kalifornii jak San Francisco, San Diego, Los Angeles,
lVIonterey, Santa Barbara. W Rzymie prowadzony jest jego proces
beatyfikacy jny.
TORIBIO, ALFONSO DE lVIOGROVEJO, swi~ty, (1538-1606). Stu
diowal prawo na uniwersytecie w Salamance. W 1580 zostal biskupem
i wyjechal do Limy jako nastE:pca biskupa Loaysa. Tam z pomocq
Martina Henriqueza zwolal synod diecezjalny 1582-83. W 1583 zwolal
synod prowincjalny dla calej Ameryki Poludniowej, kt6ry mial duze
znaczenie dla rozwoju prowincji koscielnej w tej cZE:sci swiata. Za
czas6w jego biskupstwa odbylo siE: og61em 10 synod6w diecezjalnych.
Bronil praw Kosciola przeciw wladzy hiszpanskiej i Filipowi II oraz
bronil niezaleznosci i praw biskup6w przeciw przywilejom zakonni
k6w. Duzo uwagi i troski poswi~cil misjom prowadzonym wsr6d Indian.
Kanonizowany zostal przez Benedykta XIII w 1726 r.
VALVERDE, dominikanin, ur. w Oropeza (Toledo) ok. 1500, zmarl
w Peru w 1542. W 1529 wyjechal za Pizarrem do Peru, gdzie zostal
naznaczony przez papieza na stanowisko arcybiskupa Cuzco. Byl do
radcq Pizarra, ale nie godzqc siE: z jego postE:powaniem cz~sto mll si~
przeciwstawial. Walczyl 0 uprawnienia dla Indian czym zasluzyl sobie
na tytul pr otektora Indian - Protector d e los Indios. Jego relacja
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o zdobyciu Peru, Relacion sobre la conquista del Peru, jest podsta
wowym zrodlem informacji 0 koloniach hiszpanskich.
ZUMARAGA, franciszkanin, urodzony w 1468 w Tarira de Durango,
. zmarl w Meksyku w 1548. Pierwszy biskup Meksyku. Inkwizytor dla
Navarry przeciw czarownicom (1527). Jako protektor Indian popadl
w konflikt z Europejczykami. Na podstawie oskarzen wniesionych przez
urz~dnikow Pierwszej Audiencji Karol V wstrzymal na pewien czas
nominacyjnq bull~ papieskq ustanawiajqcq Zumarag~ biskupem. Dzi~ki
wytrwalosci i duzemu dynamizmowi zorganizowal Kosciol w Meksyku.
Uzyskal dla swego teren u od Pawla III bull~ Altitudo, umoZliwiajqcq
rozwiqzanie trudnej sprawy waznosci malZenstw poligamicznych. Bu
dowal koscioly, klasztory oraz szkoly m~skie i ze11skie.
Zumaraga sprowadzil z Hiszpanii grup~ kobiet i rzemieslnikow,
ktorzy mieli przyuczac Indian do bardziej efektywnej pracy. Byl pro
motorem rzemiosla i przemyslu. Zalozyl z Juan Crombergerem z Se
willi pierwszq drukarni~ Nowego Swiata, w ktorej drukowano ksiqzki
dla Indian. Sam Zumaraga byl autorem dwu taldch publikcji: Doctrina
cTistiana breve para ensenanza de los ninos (1543) i Doctrina bTeve
muy puechosa (1544). W 1546 Meksyk stal si~ samodzielnq prowincjq
koscielnq, a jej pierwszym arcybiskupem metropolitq zostal Zumaraga.
Po ogloszeniu praw Indian skutecznie przeciwstawil si~ krwawemu
powstaniu kolonistow.

Ks. FRANCOIS HOUTART

CO OZNACZA
"R E W 0 L U C J A"
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Rewolucje wstrZqsajqce krajami Ameryki Laciilskiej budzq zdzi
wienie w nas, Eur{)pejczykach. Widzimy w tym niepowaznq dziecin
nadE:, lub tez dopatruj emy si~ tam nieusta nnie wplyw6w mar ksiz
mu. Tymczasem rewolucji nie l110zna odrywac od jej kontekstu spo
leczno-kulturalnego, jest wi ~ c jasne, ze w r6znych okresach i oko
licznosciach jej znaczenie b~dzie odmienne.
OBECNA STRUKTURA SOCJALNA KRAJOW Al\:1ERYKI LACINSKIEJ
PUNKTEM WYJ8CIA DLA NASWIETLENIA POJ:!,;CIA REWOLUCJll

Prob1emem, w ·obliczu kt6rego stajq liczne kraje Ameryki Laciil
skiej, Sq szybkie i gwalwwne zminany socja1ne. rch skutki Sq do
strzegalne zar6w no na plaszczyznie struktur (k1asy spoleczne, na
uczanie, systemy p01ityczne i ekonomiczne), jak i na plaszczyznie
wartosci. R01a tych ostatnich jest zasadnicza, gdyz dajq one k1ucz
do zrozumienia swiata i danego spoleczeilstwa, a takze norm post~
powania i dzialalnosci.
Gdy wartosci kulturalne da·n ej grupy tworzq zwarty system uza
lsadnieil i norm, na kt6rych wspiera si~ tradycyjna spolecznosc,
w6wczas podlegajq one nieuchronnej ewolucji wraz ze zmianami
strukturalnymi owej spolecznosci. Spolecznosc ulegajqca przemia
nom musi z koniecznosci stawic czolo kryzysowi wartosci, gdyz
p,r zejscie z jednej skali wartosci do innej nie przebiega gladko.
Chcielibysmy to wykazac na przykladz,ie Ameryki Laciilskiej, bio
rqC pod uwag~ owe dwie tradycyjne grupy, jakimi Sq masy wiej
skie oraz elita typu feudalnego.
Masy wiejskie Sq liczebnie najwazniejszq warstwq ludnosciow,!
tego kontynentu, i to bez wzglE:du na to czy przynalezq one do rasy
Przeklad artykulu Sur te concept de revolution, "Esprit " 7-8 (1965).
1 Por. Fr. Houtart i E. Pin, L'Egtise <i t'heure de ['Amerique lat ine, Caster
man, Paris-Tournai, 1965.
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bialej, metyskiej lub indianskiej. Z punktu widzenia feudalnych
struktur socjalnych, rozmieszczenia w przestrzeni oraz braku srod
.k 6w komunikacji, ludnosc ta tkwila az do niedawna na marginesie
zycia spolecznego, politycznego, ekonomicznego czy kulturalnego
i to mimo ewolucji, kt6ra formowala osrodki miejskie. Spolecznosc,
'0 kt6rej mowa, zachowala si~ bez zmian od pokolen, zyjqC w sche
matach kultury czas6w przed-technicznych.
Dokonujqce si~ obecnie zmiany spoleczne wyrywajq t~ ludn osc
gwaltownie z jej odwiecznej izolacji. Dwie przyczyny tlumaczq ten
stan rzeczy. Przede wszystkim wzrost demograficzny. W ostatnich
dziesi~ciu latach ludnosc Ameryki Lacinskiej wzrosla 0 okolo 50
milion6w, a ten wzrost za znaczyl si~ najbardziej na wsi, dzieki wy
datnemu zmniejszeniu si~ smiertelnosci niemowlqt. Z drugiej zas
strony struktura agrarna oraz archaiczna technika uprawy roli
stanowiq prawie nieprzezvvyci~zalnq przeszkod~ w podniesieniu wy
dajnosci upraw. W wyniku tego nastqpila powazna migracja ludnos
ci ku wielkim skupiskom miejskim. W ostatnich dwudziestupi~ciu
latach obj~la ana pra1wie 20'% mas wiejskich.
Drugim powodem przyspieszenia procesu zachodzqcych zmian jest
rozw6j srodk6w komunikacji. Ludnosc pozostajqca dotqd w odosab
nieniu wchodzi teraz w kontakt z resztq spoleczenstwa, na skutek
czego uswiadamia sobie stopniowo rozdzial dzielqcy jq od innych,
a to z kolei odbija si~ gl~boko na strukturach spolecznosci wiejskich
i systemach wartosciowania.
Tradycyjna spolecznosc wiejska opierala si~ mocno na dw6ch i:n
stytucjach, jakimi byly rodzina typu patriarchalnego oraz nieduze
lokalne grupy spoleczne (aldea, jondo, itp.). Obie te instytucje pod
legajq obecnie gl~hokim przemianom.
Poza migracjq do miast nalezy wziqc pod uwag~ zmiany w za
trudnieniu i pracy. Podobnie jak w innych krajach, zatrudnienie
w rolnictwie stale maleje. Dokonujqce si~ przemiany wywolujq z ko
lei dalsze w dziedzinie uspolecznienia i wzajemnych kontakt6w,
w zadaniach i funkcjonowaniu kontroli spolecznej itp. Ekonomia
rynku wypiera stopniowo ekonomi~ wymiany produkt6w rolnych,
technika nabiera coraz wi~kszego zna·c zenia: nie 'wi~ dziwnego, ze
st,r uktura 'rodzinna typu patria'rchalnego odczuwa skutki tego stanu
rzeczy; zmieniajq si~ tez zasadniezo wewn~trzne stosunki rodzinne.
Z drugiej zas strony rozw6j kooperatyw czy tez syndykaliziffiu na
wsi odbija si~ zywo na tradycyjnej strukturze spo!ecznoSci wiejskiej
i powoduje zmiany w zadaniach i formach konir-oli spolecznej.
Jednar!cze bodaj najwi~ksze przemiany dokonujq si~ na plaszczyz
nie wartcsci. W zakresie zycia poLitycznego rozwijajq si~ idee de
mokratycLme; na plaszczyznie ekonomicznej w spos6b coraz bardziej
swiadomy dqzy si~ do podniesienia stopy zyciowej; w dziedzinie
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spolecznej jestesmy Swiadkami laicyzacji niektorych odcinkow zy
cia, a gdy chodzi 0 'lmltur~ jako takq - rozwija si~ dqzenie do
zdobycia wyksztakenia. Nie wsz~dzie te nowe kierunki wyst~pujq
z rown q silq: ich wplyw jest np. daleko wi~kszy na mlode pokolenia,
stanowiqce 'PTzeciez prawie 50()/o ludnosci. Stqd tez i konflikty mi~
dzy pokoleniami, czasem bardzo uporczywe przeciwstawianie si~
wszelkim zmianom, ~ozjqtrzenia i frustacje.
Problem przedstawia si~ inaczej jezeli chodzi 0 dawnq elit~ spo
leczn q, jednakze co do swej istoty jest dose zbiezny z przedstawio
nym powyzej. W dotychczasowym ukladzie spolecznym elita obej
mowala przede ws,zystkim wlascicieli ziemskich, ktorych prestiz
opieral si~ bardziej na 'obszaTa'c h przez nich posiatcia'Ilych, niz na
wydajnosci tychze ziem. EHta, '0 ktorej mlQlWa, przebywala najcz~s
ciej w miastach, gromadzqc w , swoich r~kach wladz~ zarowno poli
tycznq jak i ekoll'omicznq, spolecznq i kulturalnq.
W miar~ rozwoju ekonomicznego zac z ~la powstawae nowa, po
srednia klasa spoleczna. W 'n iektorych krajach (Argentyna, Uru
gwaj, Chile) skladala si~ ana zwlaszcza 'Z imigrantow przybyw1ajq
cych z Europy, czym tez tlumaczy si~ i liczebnose tej nowej klasy.
W innych zn6w k 'r ajach liczy ona coraz wi~cej mlodych absolwen
tow z dyplomami uniwersyteckimi. Klasa ta obejmuje stopniowo
zarzqd nowych sektor6wzycia, takich jak przemysl, handel, admi
nistracja itp., i w ten spos6b 'zaJczy,n a skutec2Jnie wspol.zawedniczye
z detychczasowq elitq. Z wielkim tez trudem taruje sebie ena drog~
ku jakiejs harmonijnej kulturze. Dqzenia nowej klasy Sq dziwnq
mieszaninq dotychczasowych wartosci, na ktorych wsp:ieral si~ pre
stiz dawnych elit, 'i wartosci nowych, swiata techniki. Sytuacja
miast jest wi~c amalgamatem krzyrujqcych si~ wplywow. Dawna
klasa kierujqca utracila wiele, choe dalej przy wladzy p02Jostaje.
Nowa, posrednia klasa lawilr uje z wielkim trudem pomi~dzy dwo
rna, wzajemnie si~ wykluczajq{!ymi, systemami wartosci. Szerokie
zas masy ludewe, naogol utraciwszy SWq 'struktur~ crganicznq sta
nO\viq 'p rzedluzenie klasy wiejskiej, trzymanej jak dotqd na uboczu,
ale Sq rownoczesnie i jej czolowkq w pelniejszym uczestnictwie
w zyciu spolecznym.
Tak wi~c w srodowisku wiejskim system spoleczny AmeTyki La
cinskiej jest w wysokim stopniu za'chwiany. Byloby jednak bl~em
sqdzie, ze zachodzq,ce zmiany przynoszq jedynie ujemne skutki, bo
przeciez na1rodziny techniki Sq dla tego kcntynentu wst~pem do
dalszego jego rozwoju. Wobec wyru demog-raficznegc kraje Ame
ryki Lacinskiej nie majq wyboru: Sq 'One zmuszone do swiadamego
i zorganizowanego pokierowania tym rozwojem, ich zadaniem jest
pos2Jukiwanie nawej r&wnowagi spolecznej. Jednakze ich 'r eakcje
w obliczu nowego Sq roine w zaleznosci od wartosci przyj~tych
Znak -
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w daiwnych grupach spoleczny ch; jestesmy w i ~c swiadk ami alba
prze ciw st a'Wiania si~ zmian om, alba poszu kiw ail n owych for m lub
tez wkoilcu gwaltownego przekreslenia przeszlosci.
Z wymienionych obj aw6w dwa ostatnie obejmujq b ardzo szeroki
wachlarz orientacji. Dla przykladu mozemy przytoczyc r6zne n ie
realne zalozenia, dajqce wizje or ganizacji spolecznej p o linii wiel
kich utopii, jakie 'z namy z histor ii, pOCZqwszy od Platona, pop rzez
Tmnasza More az do jezuickich Redukcji w Paragwaju. Owe kon
cepcje ust~pujq jednakZe coraz bardziej miejsca realizacjom bardziej
konkretnym i irealistycznym.
Innq formq reakcji jest anarchia. Tutaj wszczyna si~ rewolucjG
nie myslqc wca,l e 0 tym, dokqd ona dopl'owadzi w nast~pnym eta
nie. Jedynym celem ja'ki przyswieca jest zmiana, ale nie planuje si~
prawie lWoale budowy nowe-go spoleczeilstwa. Dosyc typowym tego
wyrazem byla w swoich poczqtkach rewolucja kubailska.
Marksisci proponujq innq fO'l'm~ rewolucji - przedstawia ona
dui:e korzysci w stosunku do innych tego rodzaju poczynail. Rewo
lucja marksistowska ni€ tylko opiera si~ na solidnej ideologii, ale
podaje ponadto modele struktur spolecznych tak w obr~bie kraju
jak i l1'a plaszczy~nie Illli~narodowej. Konkretne te-go przyklady
w,i dzimy 'w Zwiqzku Rardzieckim, w China-ch i na K'u bie.
Ostatnia wreszcie forma rewolucji stawia sobie za zadanie prze
budow~ spoleczeilstwa w duchu humanizmu: jego wzorzec lezy na
linti zasad chrystianizmu lub tei: ba'l'dzo umiarkowanego socjalizmu.
W tym kierunku czyni si~ dzisiaj duze wysilki, choc jak dotqd wy
niki Sq malo widoczne. Wysilki te jednak podkreslaj q znaczenie
konkretnych ideologii dla okreslonego typu spoleczeilstw, tlumacz,!
tei: dlaczego 'c hrzescijanie coraz ch~tniej wyrai:ajq swoje stanowisko
polityczne czy spoleczne w terminologii nawiqzujqcej do ideologii
opartej na zasada'ch chrystianizmu.

*
R6i:ne formy rewolucji, jakie mamy na mysli, nie majq nie wsp61
nego z klasycznymi rewolucjami Ameryki Laciilskiej, gdy jeden
caudillo obalal drugiego. Ten objaw politycznej niestabilnosCi stal
si~ jui: przyslowiowy. Natomiast dzisiaj ,c hodzi '0 wydarzenia, kwre
zasadniczo zmieniajq naltur~ rzeczy.
Wyst~pujq tu najpierw zasadnicze zmiany spoleczne, kt6re moi:na
by oklreslic mianem "milczqcej rewolucji"; Sq to zmi,a ny dotY'cz,!ce
modelu spolecznego, struktury zatrudnieil, mi gracji ze wsi do miast,
rozwoju srodk6w komunikacji itp. Owe zmiany ~dq w parze z ewo
lucjq kulturalnq, tkt6ra ujawnia si~ r6wniei: w szerokich masach
spoleczeilstwa.

CO OZNACZA SLOWO "REWOLUCJA"
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Kroeber ok r esla rewo.rucj ~ jako "zm ian ~ wybuch a jqcq mniej lub
gwaltow nie, obejmujqcq sw oim wplyw em pewien w azny ze
spol kultu r alny, a rozprzestrzeniajqcq si~ z szybkosciq prop orcjo 
nalnq do p oprzedniego zastoju." 2 Jednakze "rew oluc ja" nie jest p o
pr ostu synonimem zmian y ; idea rewolucji de jaCto w czesniej sza jest
od zmian jakie t a ostatnia wprowadzL Ta cecha odgrywa w azn q ro
l~ w calosci ewolucji, jakq obecnie przezywajq sp oleczenstw a Ame
ryki Lacinskiej.
Jest to takze przyczynq, dla ktorej spotykamy 'si~ rowniez i z po
j~ciem "okresu inkuba<!yjnego" rewolucji. 3 Faktycznie, rewolucja
panuje IW umyslach a masy i:yjq coraz bardziej w stadium przed
rewolucyjnym. Powstajq nowe struktury spole<:zne, ktore ksztaltujq
warunki konieczne dla zmian bardziej radyka,lny<!h.
Juz same poj~cie rewolucj,i odgrywa waznq rol~ na plaszczyznie
kulturowej, poniewaz skierowuje integracj~ kulturalnq na nowe
drogi, a rOWllloczesnie obdall'za jq nowym dynamizmem. Jest to dla
spoleczenstwa zroolem nowych sil. FaM, ze ludnose uswiadamia
sobie mozliwose zaistnienia nowych form spolecznych, stanowi juz
sam w sobie doniosle wydall'zenie kulturowe, ktorego skutki wywie
rajq wielki wplyw na postaw~ spole<:zenstw.
wi~ c e j

*
Wartose kulturowa, ktora niesie ze sobq poj~cie rewolucji jest
takZe podbudowana czynnikiem uczuciowym, jaki wzmaga sil~ re
wolucji. Tak wi~c bywa cz~sto, ze jakikolwiek program polityczny
czy spoleczny musi bye rewolucyjny czy kontrrewolucyjny. Pomie
szanie poj~e jest jednakze tak wielkie, ze dochodzi cz~sto do praw
dziwych sprzecznosci. Kontrrewolucja nie oznacza bowiem wyst~po
wania przeciwko rewolucji, le<:z przeciwsta'w ienie sobie dwoch r6z
nych form rewolucji. Tak bylo na Kubie, podobny wypadek mial
tez, choe winnym sensie, miejsce i w BrazyHi, gdzie rewolucj a
pragn~a utrzymae uklady systemow nie spelniajqcych juz swojej
roli. Prawdq jest, ze ow fakt kulturalny, j,a ki stanowi rewolucja,
jest w wielu swoich przejawach zabarwiony romantyzmem. Jednak
ze pl'oblematyka jest dzisiaj zupelnie inna niz dawniej i min~ly
juz czasy operetkowych rewolucji b~dqcych tylko swoistq fo'rmC)
rozrywki.

2 A. Kroeber, AnthropoLogy, Race, Language, Culture, PsychoLogy, Prehistory.
Hartcourt Brace, New York 1948, s. 408.
3 Celso Furtado, La pre-n!voLutlon bresntenne, Paris 1964.

1284

KS. FRANCOIS HOUTART

ZERWANIE Z PRZESZLOSCI1\ K;ONIECZNE DLA ROZWOJU

Zerwanie z modele'll przeszlosci jest nakazem chwili wtedy, gdy
powstanie nowych system6w ekonomicznych i spolecznych wymaga
nowego ty'Pu uklad6w i organiza-eji spoleczenstwa. Uczy nas tego
historia dw6ch ostatnich wiek6w. Rol~ t~, u naTocizin przemyslu,
spelnial kapitalizm liberalny oraz . marksizm. W Ameryce Lacin
skiej, z malymi wyjqtkami, nie nastqpilo jeszcze zerwanie z prze
szlosciq, choc jest ono konie·c zne po to, by rozw6j ruszyl z miejsca
I w tym z:nacze'niu konieczna jest w Ameryce Lacinskiejrewo
lucja spoleczna. Zasadnicze pytanie dotyczy tego, jak jq przepro
Wlad.zic lIlie niszczqc przy ty'll przemOCq tych wa'r tosci, kt6re si~ chce
rozwinqc. To zas svawia nas w oibliczu innego, ja1k .najbat·dziej
istotnego zagadnienia, jaki'll jest etyka rewolucji.
Ks. Francois Houtart
Hum. Dominik Michalowski OSB
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Sprawy obce, dalekie, trudne, skomplikowane, uwiklane
w problemy swiatowej polityki, w nieznane nam uwarun
kowania historyczne i psychologiczne .. . Chcqc si~ do nich
zblizyc, trzeba by podjqc studia, ktore moglyby trwa&
wiele lat. Zapewne koniecznq bylaby podroz i to dluga ..
Bez mozliwosci osobistego sprawdzenia i doswiadczenia.
artykuly nie sq bardzo przekonywujqce. Chcqc choc tro
ch~ uzupelnic ich wymow~ zamieszczamy szereg krot
kich "Swiadectw", osobistych wypowiedzi osob bezpo
srednio zaimgazowanych w omawiane sprawy. Wi~kszosc
z nich nie byla nigdzie publikowana i pochodzi od ludzi,
z ktorymi zetkn~lismy si~ bezposrednio. Niektore pod
pi sane sq tylko imieniem.

NADZIEJA DLA SMUTNEGO MIASTA

o tak! Bogota jest miastem szcz~liwym. Kiedy si~ jq oglqda ze
szczytu Montserratu, kiedy si~ Chad'll po jej eleganckich dzielnic:a ch
mieszkaniowych, gdzie styl angielski szCz~sliwle harmonizuje ze
stylem andaluzyjskim - Bogota jest miastem szcz~sliwym.
Ale to tylko takie wrazenie. Otoczona wiecznie zielonq sawannq,
cieszqca si~ milym Mimatem, Bogota dzieH z Rio zalosny przywilej
faveli, z Buenos Aires przywUej "miast n~'Zy", a z Santiago
prrzywilej callampas. W Bo~ie nazywa Sl~ je prosciej "dzielnica
mi margina~nymi" lub "inw~zjami". Zresztq tylko. nazwa si~ zmie
nia. Rzeczy;wistosc, popTZez wszystkie miasta Ameryki Lacinskiej
jest ta sarna: anarchiczne skupisko niezdrowych malych bud. Kazdy
budulec jest dobry: adlamki sta.rych beczek, tektura, zmurszale
deski, klawalki papy itd.
Jeszcze inna rzecz jest im wspolna: smutek, smutek, ktory nigdzie
nie jest tak gorszqcy jak na kontynencie lacinsko-amerykanskim
przeznaczonym i stworzonym do radosd.
A wi~c rowniez w Bogocie, W tej salll1ej jednostce miejskiej, ktora:
jest jednq tylko pozornie, zyjq obok siebie dwa miasta . W rzeczy
wistoSci te dwa miasta ignocujq si~ nawzajem. Pomi~ luksusem
nielicznych 'a n~dzq wi~kszoSci leZy przepasc nlezrozumienia, coS
wi~ej jeszcze: niemozliwy do przewidzenia potencjal rewolucyjny.
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Otoz w calej Ameryce LaciIlskiej slowo "rewolucja" jest obecnie
slowem-kluczem. Koniecznose 'r ewolucji nie 'p odlega juz dyskusji
dla dynamicznych elementow spoleczenstwa. Cale zagadnie-nie po
lega na tym czy b~dzie to rewolucja pokoj,owa czy krwawa. Stqd
rew{)Ilucjonisci dzisiejsi dzielq si~ na tych, ktorzy spoglqdajq w stro
n~ Kuby Castra ina , tych, ktorzy spoglqdajq w stron~ Chile Freia.
Wszyscy natomiast stawiajq sobie to samo zasadnicze pytanie: czy
Stany Zjednoczone potrafiq sobie uswiadomie pUn-ose i koniecznase
rodzqcej si~ rewolucji? A odkqd wyczerpala si~ nadzieja pokladana
w dynamicznej ekipie Kennedyego coraz liczniejsi obawiajq si~,
ze odpowiedz b~zie negatYWlna.
Rewolucja jest konieczna, poniewaz problem Ameryki Lacinskiej
jest przede wszystkim problemem wewn~rznym. Klasom kiero
wniczym zabraklo wyobrazni i 2lmyslu wynala2lc2lOsci dla wszyst
kiego co nie dotyczy zadowoleni-aich stale w2lTastajqcej chciwasci.
Ameryk a Lacinska stala si~ kontynentem wielkiej parazki histo
r ycznej: w czasach kiedy KalifoTnia byla jeszcze dzikq okolicq,
kiedy Australia byla zie-miq odpowiedniq dla zuchwalych pionierow,
niej edno z miast Ameryki Lacinskiej posiadalo juz wielowiekowy
uniwersytet. Afryka byla jeszcze krainq awanturnikow Livingsto
ne'a, k iedy Amer y ka Lacinska wydawala juz m~zow politycznych
i powszechnie znany ch pisarzy. A przeciez historyczny projekt, ktory
mogl miee w a rtose przykIadu i ktory - jak si~ zdawalo - pewnego
dnia stawal si~ juz rzeczywistosciq w geni'a lnym umysle Bolivara,
upadl z powodu nieudolnosci i nielojalnosci klasy kierownkzej.
Klasy, ktora 'Z calq pewnosciq poWiinna bye odsuni~ta od wIadzy
jakq jeszcze spraw-uje; klasy, ktorq moze nawet nalezaloby ukarae
'z a zdra,d~ wielikiego przeznaczenia.
Ale takze klasy, kt6ra fiie odcia swoich przywilejow bez posred
nictwa jakiejs formyprzemocy. I dlatego w Ameryce Lacinskiej
mo'w i si~ 0 "rewolucji". pytanie tyllro czy ta niezb~dna p'r zemoc
musi bye k'oniecznie zbrojna i krwawa.
Jednakze, choeby si~ to mialo wydawae mewiarygodne, Sq rzeczy
jeszcze pilniejsze niz przygotowania rewolucyjne. Istnieje Iud n~
dzarzy, przezn'a czony na w~adcow rprzyszlosci, ale trzeba by si~
upewnie. ie ten Iud przetrwa do czasow, kiedy wybije jego godzina.
Mogloby si~ 7Jdarzye - a rue jest to hipoteza hezrpodstawna - ze
Iud ten wyczerpie :si~ fizyc:zmie a moralnie popadnie w ,rozpacz. By
laby t,o <lkazja dla nowej dyktatury, dla nowego niewolnictwa.
Obecnie zar6wno we wszystkich wielkich miastach i najbardziej
zacofanych osiedlach Iud wymiera i ulega rozrpaczy. Umiera cz~to
w pierwszych dn,iach po urodzeniu lub umiera powoli w ciqgu bez
radnej egzystencji, w ktbrej kazda choroba moze si~ skonczye fatal
!!lie. Co do rozrpaczY,to sklada s,i~ na niq ubostwo, bezrobocie, brak
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do kultury; moze si~ ona objawie zar6wno w ciemnym fata
lizmie jak i w prostytucji i przest~pczosci.
Zadaniem, kt6re siE: narzuca i kt6re nie moze sobie pozwolie na
Iuksus oczekiwania na rozwiqzania calosciowe, jest zastrzyk nadziei
w zycie tego Iudu, a zwlaszcza jego mlodziezy i dzieci.
Ta ki jest wlasnie sens pracy, jakq od osmiu lat prowadzimy
w dzielnicy im. Jana XXIII, w p6lnocnej cz~sci Bog-oty. Ta dziel
nica, to wysepka n~dzy w jec1nej z najbardziej bur~uazyjnych stref
Bogoty. Kilka lat temu bylaona nie tylko skandalem ale i niebez
pieczenstwem 'p ublicznym.
Sarna mysl, ze kt6ras z tych dzielnic moglaby 0 wlasnych silach
zmienie swoje warunki spoleczne, jest utopiq. Ale r6wnie utopijna
a w dodatku obrazliwa bylaby mysl, ze sytuacja moze si~ zmienie
wylqcznie pod wplywem pTesji zewn~trznej.
Ci ludzie majq wielkie i gl~boko lacinskie poczucie godnosci. I rze
czywiscie majq w sobie bardzo znaczny potencjal rekonwersji Po
te ncjal Orw oczekuje tylko na pobudzenie, na jakis czynnik, kt6ry
stanie si~ katalizatorem.
Staralem si~ bye takim katalizatorem w dzielnicy, kt6ra obecnie
chlubi s i~ imieniem Jana XXIII, a mamy ' nadziej~, ze r6wniez czyms
z jego pokornego i zyczliwego ducha.
P r zed osmiu laty, kiedy pierwszy raz przebiegalem brudne i stro
me ulice tej dzielnicy, spotykalem siE: z nieufnosciq i obawq. Po
pierwsze ludzie nie byli przyzwyczajeni do widoku katolickiego
ksi~dza na tIe swojej n~dzy. Byly co prawda w ich .otoczeniu wielkie
i luksusowe zaklady duchowne ale kontakt z nimi rownal si~ zeru:
to wlasnie jedna z tragedii tych kraj6w, gdzie Kosci61 nie powinien
byl nigdy oddalie si~ od ludu, jedynego czynnika spolecznego, kt6ry
az dotqd, mimo cichej pogardy, pozost'al mu 'Wierny.
Dlugo, lata cale, moja praca polegala na powolnej, cichej penetra
cji. Zeby moc dzialae nie jako przyklad, ale jako zaczyn, musialem
sit; stae jednym z nich. Musialem si~ nauczye ich zwyczaj6w, ich
mowy. Musialem ich doprowadzie do zlr ozumienia, ze nie jestem ani
szpiegiem ani 'zapalencem. Kiedy zdejmowalem sutann~ (a w kraju
tak konserwatyrwnym jak 6wczesna Kolumbia bylo to zaskakujqce),
zeby naprawiae ulk~ lub wykopae T6w kanalizacyjny, Iudzie pa
trzyli na mnie pOl zaskoczeni, p61 rozba'Wieni ale nie przylqczali
si~ do mnie.
Teraz juz nie jestem sam. Ktoregos dnia kilku ludzi zacz~lo si~
zbIizae. Zaczynali rozumiee, ze jest jakies - przynajmniej cz~scio
we - rozwiqzanie problemu dzielnicy i ze ono nie mo,ze przyjse z ze
wnqtrz. Nie spodziewano si~ tez by-najmniej, ze zbawienie zaofiaTUjq
nam mozni. Tego dnia dzielnica weszla w zupelnie nowq faz~ swego
istnienia.
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Czlowiek nie moze czekae ze swoim sZcz~sclem na rozwiqzaonia
dlugoterminowe. Najbardziej ze wszystkiego pragnie on szcz~cia,
a my w dzielnicy wiemy, ze szcz~scie w ub6stwie jest mozliwe. Ale
wiemy rowniez, ze nie jest ono mozliwe, jezeli poz,ostaje samotne.
Jezeli szcz~scie rna bye prawdziwe, musi bye wspolne.
'Dotez od pewnego ,c zasu zaangazowalismy si~ w caly szereg wspoL
nych dzialalnosci. Pierwszq byla szk'o la, potem ambulato'r ium, cen
traJny dam wspolnoty, ,o chronka. Jezeli zarzqQ. miejski nie wyrzuci
nas z zajmowanego nielegalnie terenu, to dalej przyjdq warsztaty,
spoldzielnia wytl\vo["cza, uzupelniajqca czynnq juz spoidzielni~ spo
zywcow. Ale najwazniejsze nie Sq 'Osiqgni~cia materialne tylko en
tuzjazm, ktory im towanyszy. Pracujemy tutaj wszyscy : m~zczyzni,
mlodziez i dzieci. W mjar~ moznosci uzytkujemy material wydoby
wany pracowicie 'Z naszego pagorka: kamien i piasek, z ktorego
nasze kobiety wyrabiajq cegly. Ludzie, ktorzy nas odwiedzajq, dzi
wiq si~, kiedy widzq, ze probujemy znaleze rozwiqzanie problemow
wspolnych przed indywidualnymi: podczas gdy mieszkania si~ nie
zmienily, budynki wspolne Sq solidne, prawie komfortowe. One Sq
naszq durnq, symbolem gl~ookiej przemiany. Budzq tez za7Jdrose
w innych dzielnicach ma'l"lg inalnych i pobudzajq do dzialania tych,
ktorym chcemy pomoc naszyrni wlasnymi doswiadczeniami.
'Do pewne, ze liczylismy i dalej b~dziemy liczye na cennq pomoc.
Ale zeb~ae nie chcielismy. Przyjaciol z poza dzielnicy wolelismy
prosie raczej 0 pomoc p'l"zy wsp6lnej pracy niz 0 pieniqdze. Wielu
z nich odpowiedzialo na wezwanie i Sqdz~, ze to doswiadczenie b~
dzie pozyteczne rowniez i dla nkh. Byznesmeni i intelektualisci
pracujq razem z nami a cz~sto trafiajq si~ tez mlodzi Amerykanie ze
Stanow Zjednoczonych, zwiedzajqcy Kolumbi~. Z tego stalego kon
taktu narodzila si~ fundacja Pacem in Terris, ktora nie tylko jest
podporq dla dzielnicy, aJe przyczynila si~ do wytworzenia nowej
mentalnosci wsrod uprzywilejowa'n ych.
Czynnikiem decydujqcym bylo utworzenie grupy ochotniczek.
Niektfue z nich zamieszkaly na stale w dzielnky i obj~ly szkol~,
ambulat'o rium, i ochronk~, oraz pomoc matkam,a nawet ich za
st~pstwo, jeieli mUSZq one pracowae poza domem.
Wielu ludzi 'z astanowia si~ nald mojq tutaj obecnosciq jako ksi~dza.
Oczywiscie m'Oj-a rpraca nie polega na ewangelizacji. Ale ja sqdz~,
ze chocia'z gl'Oszenie Ewangelii jest bard2Jo wa~ne, to zycie Ewan
geliq jest jeszcze wazrriejsze. A wierz~, ze do tego wlasnie dochodzi
my, jezeli prawdq jest, ze rposlanie Chrystusa bylo przede wszyst
kim posl.aniem Braterstwa i Milosci.
Sqdz~, ie to swiadectwo ksi~dza posiada specjalne znaczenie w ta
kich spoleczenstwach jak nasze, gdzie religia przejmuje si~ ogrom
nie obrz~dami a duzo mniej zYWq rzeczywistosciq - bo jest nie
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uzyteezne i przeciwne Ewangelii, jeieli w niedziel~ rna si~ kooei6l
pelen ludzi, ktorzy przez calq reszt~ tygoonia ignOTUjq si~ i nie
nawidzq.
Ameryka Lacinska jest ofiejalnie krajem -0 Teligii katoliekiej.
Czy uda nam si~ osiq.g nqe, zeby pewnego dnia stala si~ ana rzeezy
wiscie ehrzescijanska, urzeezywistniajqe eywilizaej~ prawdziwie
solidarnq, eywilizaej~ opartq na wartoseiaeh braterstwa a nie jak
dotqd na ostrym podziale na dwie kasty: kast~ skqpyeh posiadaezy
i mn6stwo bezradnyeh 'l1iewolillik6w?
Domingo Effio OP
n. Anna Turowiczowa
"Informations Catholiques Interna
tionales" No 282, luty 1967

MUTIRAO
Poehodz~ z licznej rodziny, katoliekiej i mieszezanskiej. Ale mOl
o.jciee, ehoe mial pieniqdze, nie mial w sobie nie z bUTZujstwa.
Bylismy wyehowywa'l1i surowo, bez zatdnyeh luksus6w i wszysey
wynieslismy z d'omu 'w podobanie d~o prostoty.
Mieszkalismy w malym miescie (okolo 150 tysi~ey mieszkane6w)
polo,zonyeh w jednym z eentralnyeh stan6w Brazylii.
Pewnego dnia wraz z grupq student6:w (jak si~ u nas illazywa
takze uezniow szk6l srednieh) wybralem si~ z wizytq na javeL~. Sam
nie wiem dlaezeg.o to, zr{)1bilem. Wezwania Dom Helder Camary,
biskupa, kt6ry wciqz glosil k'a niecznose pomoey dla mieszkane6w
tyeh dzielnie n~dzy, budzily wyr:wty sumienia u tyeh, eo dotqd nie
zrobili nie w tej sprawie, a sam} zyjq w dostatku. I;>rzykazanie mi
losei? A nadto mile i lad:ne dziewczyny, kt6re braly juz udzial
w praeach tej grupy - to takze wazny ezynnik. Bye moze w gruneie
rzeczy kazdy z nas p,r alg nql po prostu bye komus do ezegos po
trzebny? Grupa wlas:nie si~ organizowala pod kierunkiem piel~g
niarki prowadzqcej punkt sanitarny dla ubogich dzielnic, Tozdzial
lekarstw itd. Grupa sklauala si~ 'Z mladyeh ludzi, ,ad 14 do 18 lat,
przewodniezyli jej studenci medyeyny.
Nasz spos6b pomaga'l1ia javdados byl bardzo prosty. Para mlodyeh
ludzi, chlopiec i dziewczyma, byli "arcioptowani" przez jednq z rod'lin
na javeLi. Odwiedzali t~ I'odzin~ w kazciq 'l1iedziel~, przY'l1oszqc rze
ezy, jakie dla niej '~dobyli w ciqgu tY'godnia. ~ostalWalo si~ z nimi
przez cale rp.rzedpoludnie, pomagajqe w praey i rozmalWiajqe z ni
mi - gl6wnie wysluchujqe wciqz tyeh samyeh skarg... Podejmowa
liSmy tez wsp61ne prace majqcena ·eelu polepszenie warunk6w Zycia
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dzielnicy. Czasem, w razie czyjejs chor'o by czy wypadku, przycho.,.
dzilismy c z ~ sciej, spieszqc z dorywczq pom-oeq.
Po pierwszej wizycie u "mojej" rodziny nie moglem juz zrezyg
nowae z udzialu w pracach tej grupy. Zdalem s'Obie spra w~ , ze lu
dzie z faveLi pot rzebowali mnie, a raczej tak bar d zo potrzebowali
tylu rzeczy, ze na'Prawd~ mogiem si~ im przydae. Zaraz tez z:nala z
lem dziewczyn~, ktora zgodzila si~ bye wspoladoptowana ze mnC!...
Odwiedzalismy t~ samq radzin~ p rzez poltora roku. Zalozylem z ni
mi ogr6dek, ktory zniszczyly mrowki, przynioslem ksiqzki z bajka
mi dla dziewczynki i ksiqzki ,0 mechanice samochodowej dla chlop
ca. Co niedziel~ dosta'r czalismy troch~ jedzenia i ubrania. Zdoby
waIismy tez mleko dla dzieci faveli - kt60rego oiqgle bylo 0' wiele
za malo. Od strony materialnej najwi~kszym osi q gni~ciem byla wy
prawa calej grupy wraz z ojcem tej mojej rodziny do naszego ma
jqtku IW pobliZu miasta po drzewo i bam bus d o powi~ksze ni a i umoc
nienia lep~anek.
Moj a m a tka miala maly projektor fi lmowy. Tyro apa'r atem w nie
dziele i swi ~ta wyswietlalem na fa ve l i filmy dla dzie ci i dIa do
roslych. Samochodem o jca wO'zilem chorych do s2?pitaIa , r odziny
n a chrzty i pogrzeby.
Wciqz stykalem si ~ z przerazaj qcymi r zeczami. Czworo m alych
d zieci uma rio w moim samochodzie w drod ze do szpitaIa. Przyczy
na: niedozywienie. Jednamiesi ~c z n e niemowl ~t a k a rmion 0 , kleikiem
ryzowym, bo nie b ylo mleka. Niektore udale si~ jeszcze urato'Wae
przy pomocy transfuzji (zdobywalismy takze krew) . Tnne - jak
tych CZWOfO - umarly. A matki mowily: "To lepiej. Gdyby zyly,
musialy'by si~ m~czye, jak my. A tak Sq w niebie:"
Dramat braku pracy. Na favelach mieszkaj q ci, ktorzy nie majC!
ok!fes}onej pra.cy, raz tu .raz tam majdujq jakis Zlarobek. Kobiety
maj q stale dochody, poki Sq zdrowe, biofq bielizn~ do prania z do
mow miejskich. Ale w razie choroby - nie rna pracy, nie rna ani
grosza. Najzupelniejszy brak 'zabezpieczenia. Cz~sto spotyka si~
bl~dne kolo: m~zczyzna zaczyna pic, bo nie potrafi utrzymae roozi
ny, a z tej ra<:ji t'r aci wszelkq szans~ zarobku. W zwiqzku z tym
problemy malzenskie i r'odzilJlne takze Sq ~z~ste. Sytuacja ekono
miczna jest taka, ze nie ma mowy 0' stalym zatrudnieniu, wielkim
szcz~sciem jest juz choeby jednodniO'We dorywcze zaj~cie.
Brak poczucia stabilizacji i bezpieczenstwa d lOtyczy tak,z e kwestii
mieszkania i tu jest moze najg:razniejszy. Lepianki sklecane drze
wa bambusu i blota Sq tak slabe, ze silniejsze uderzenie wiatru
maze je przewrocie. Deszcz leje si~ do srodka. Ale do tego juz si~
wszyscy przyzwyczaili. Gorsza sprawa, ze tereny faveli nalezq do
bogaty<:h wlascicieli ziemskich. Mieszkancy lepianek nie Sq w sta
nie regu1arnie placie dzied:awy. Wlasciciele 'WolC! wi~c przeznaczye
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ziemi~ na dzialki budowla'l1e. Obecni uzytl~ownicy mogq wi~c w ka:i:
dej chwili bye usuni~ci, to niebezpieczensilwo stale ll1ad nimi wisi.
Wyliczylem trzy problemy faveli, ktore najbardziej mnie ude
rzyly: glod, brak pracy, mieszkania. Moglbym dorzucie dalsze jesz
cze komplikacje. Ale to niepotrzebne. Ci, co znajq zycie, wiedzq
dobrze, ze brak pozywienia, mieszkania i pracy ll1a ogol uniemozli
wia ludziom Zycie zgodne z ich godnosciq.
To doswiadczenie i przekOll1anie zdobywalismy przez prac~ naszej
grupy na faveli . W mia.r~ jak po.z nawalismy :i:ycie favelados zda
waHsmy sobie spraw~, z jak wielkimi problemami mamy do czynie
nia i ze nie Sq one do pokonania silami chlopca i dziewczyny...
Wtedy zdecydowalismy si~ wprowadzie nowe formy pracy. OPTOCZ
niedzielnej wizyty na faveli ZlbieraliSmY si~ jeszcze dwa Ir azy w ty
godniu. Jedno z zebral1 miafo na ' celu omowienie spraw zwiqzanych
z pomocq dla naszych rodzin i wspolnymi projektami: chodzilol na
przyklad 0 doprowadzenie wody i zalozenie sciekow, mleko i lekcje
dla dzieci, spoldzieIcze ogrodki, uroczystosci swiqteczne itd. A po
nadto zastanarwialismy si~ nad samym sensem naszej pracy. W tym
celu zac z~ lismy wspolnie czytae ksiqzk~ Abbe Pierre Le drame de
I'habitation populaire. Jednak szybko wrientowalismy si~, ze te
rozwazania nie Sq dostosowane do 'naszej Tzeczywistosci. Odtqd co
tydzien ktos z nas referowal sw oje osobisteprzemyslenia ·i potem
dyskutowalismy nad nimi. Drugie zebranie tygodniowe odbywalo
si~ w kazdq sobot~ i mialo charakter calkiem nief'ormalny. TaiIczy
Iismy i rozprawialismy w malych grupach przyjaci61, kontynuujqC
rozpocz~te 'r efleksje. Nasza grupa liczyla juz 60 os6b. a ponadto
mieIismy wielu przyjaciol, ktorzy tez cz~sto przychodzili na zebra
nia.

,Dzis nie potrafi~ juz odtworzye biegu naszych Owczesnych dys
kusji. Ale prowadzily 'One do wniosku, ze mimo naszych dobrych
ch~ci cala dzialalnose na faveli byla skazona paternaliliIl1em. Ro
dzimy, ktorym pomagalismy, 'Zacz~ly bye zalezne od grupy, nowe
zglaszaly si~ prOSZqC 0 przydzielenie pary ,o piekunow... Zobaczylis,my
tez jak ograniczone Sq nasze mozliwoSci, to co Tobimy bynajmniej
nie pr·o wadzi nawet posrednio do rozwiqzania problemow faveli.
Nasze Todziny mialy dzi~ki nam przez pewien czas troch~ lzejsze
zycie - ale skoro nasza pomoc usta'nie, wszystko b~dzie :ml.OW po
daWll1emu. K<rotko mowiqc, przekonalismy si~, ze problem faveli jest
skutkiem niedol'ozwoju gospodaTczeg'o i spolecznego naszego kraju.
A wi~c ze naszym m~kim zadaniem, zadaniem przyszlych przy
wodc6w brazylijskich b~zie praea nad wyjsciem z tego stanu rze
ezy, a nie tylko lagodzenie gdzieniegdzie cierpien, jakie Sq z nim
zwiqzall1e.
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Tak wi~c nasza Mutirao czyli pomoc wzajemna dobiegala swe
go ikresu,zmarla smierciq naturalnq.
Mozna by pomyslee, ze ten czas by1 zmarnowany. Ale to by1aby
nieprawda. Gdy spojrzee gl~biej, Mutirao, jak ziarno, ktore musi
obumrzee, wyda1a wiele owocow. Owoce te mnozq si~ nadal, ile
kroe wpodobny spos6b konczq si~ inne imicjatywy i grupy czerpiq
ce z niej wzor czy natchnienie. Nie mog~ tu dokonae bilansu ca1ego
ruchu, ale chc~ zlozyc osobiste swiadectwo.
Po pierwsze - nasz ruch nie skonczy1 si~ naprawd~ jego
uczestnicy po prostu przeniesli si~ do innych organi'zacji i ugru
powan prowadzqcych powazniejszq i skuteczniejszq prac~ na rzecz
rozwoju. Ta m1odziezowa grupa obudzi1a w nas swiadoll11ose naszych
obowiqzk6w, przytlumionqdotqd przez d1robnomieszczanskq mental
nose. Teraz ci z nas, ktorzy studiujq medycyn~, robiq to po to, aby
swoje umiej~tnosci addae do dyspozycji ubogim, ci, ktorzy angazujq
si~ w zycie spo1eczno-polityczne, kierujq si~ troskq 0 l'Os cierpiqcych.
Ja sam chda1em kiedys zostac dyplomatq. Teraz studiuj~ socjo
logi~, aby uczestniczye w naukowym planowaniu rozwoju. Oprocz
tego jest jeszcze jeden wazny ·c zynnik. Nawiqzalismy wi~zy przyjaz
ni z naszymi rodzinami. Wlqczajqc si~ w walik~ I{} popraw~ by-tu
mas nie myslimy juz 0 nich w sp<>s6b abstrakcyjny. Chodzi tn
przeciez 0 ludzi, z ktorymi choc w ma1ej cZqstce ale jednak nawiq
zalismy osobiste stosunki.
Praca spoleczna - w sensie ·osobistego niesienia bezpoSredniej
pomocy - moze nas nauczye przede wszystkim tego w1asnie. Wszys
cy ci, kt6rzy pracujq na p1aszczyznie raczej intelektualnej, po,w inni
takze jakos nawiq'Z.a e osohisty kontakt z tymi, komu majq poma
gae.
Jezeli ja sam zostan~ kiedys mimo wszystko burzujem - b~dzie
to zdrada nie tylk,o wspolnej sprawy lecz i zdrada w stosunku do
. przyjacio1 z faveli. 810wo Mutirao nie by10 wi~c pustym . dzwi~kiem:
jesLi mysmy troch~ pom-agli favelados w podniesieniu poziomu ich
zycia, oni nauczyli nas odkrywae jego sens.
Pedro

NORD-EST
P61nocno-wschodnie dzielnice Br.a zylii, obejmujqce 9 stanow, to
obsza!f trzy razy wi~kszy nii Francja. Mieszka tam I{}ko1o 30 milio
now ludzi. Koloniza·c ja portugalska rozpocz~la si~ w1asnie w tych
stronach. Na XVIII-ty i XIX-ty wiek przypada szczytowy ok,r es roz
woju i cywilizacji Nord-Estu. W tym okresie powstaje tam intere
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sujqca architektura barokowa i uS<tala si~ struktura spoleczna typu
zdecydowanie feudalnego. Idee wywodzqce si~ z ta'll1tych czasow
po dill dzieil dominujq w swiddomosci wlascicieli wielkich pla!ntacji
trzciny cukl'Owej i kakao w Bahia. Mniej wi~cej pOCZqwszy od
XX-tego ,w ieku okolice centralne i poludniowe Brazylii rozwijaly
si~ pod wplywem imigracji z Europy, a obecnie przezywajq ogrom
nq Tewo,lucj~ przemyslowq, natomiast Nord-Est tr,a ci znaczenie
i w ZwiqZiku z tyro stoi wobec szczegolnieostreg'o kryzysu g'o spodar
.czego, politycznego, psychologicznego i religijnego.
Spojrzmy w oczy faktom. Struktura spoleczna jest taka, ze 80 do
900/0 ludmosci (czyli co najmniej 25 milionow) pozbawiOlJ1e jest pod
stawowego warsztatu pracy - wlasnego kawalka ziemi we
wszystkim zalezqc ,o d wielkich wlascicieli, albo zyjqC w rOZipaczli
wych dzielnicach n~dzy otaczajqcy,ch wszys,t kie wi~ksze miasta tej
cz~sci kraju Salvaldor de Bahia, Recife, FOTtaleza, Sao Luis de
Maranhao, Belem i inne. W miastach tych wydziedziczeni stanowiq
60 do 800/0 mieszkailcow. Rolnictwo 'Il1acharakter archaiczny, pod
stawowy'll1 narz~dziem pracy jest motyka. Przemysl prawie nie
istnieje. W zwiq.zku z tym, i w wyniku bardzo wysokiej stopy uro
dzen, 'Il1iliony dotkni~te sq. bezrobociem i emigrujq na poludnie, do
przemyslowych regionorw Rio de Janeiro i Sao Paulo. Do dzis istnie
jq spolki, ktore sprzedajq beZirobotnych pDludniowym wlascicielom
ziemskim. Ale nawet ,'lielkie osrodki przemyslowe, takie jak Sao
Paulo z 5 milionami mieszkancow nie Sq w sta!tlie wchlonqe naply
wajqcej masy niewykwalifikow~mych poszukiwaczy pracy. K,onsek
woocjq jest ogolna n~dza, glod, choroby (nikt z bezrobotnych i malo
kto z robotnikow dysponuje srodkami na leczenie) smiertelnose nie
mowlqt (si~gajqca 500/0 dzieci ponizej roku, a w niektorych miej
scowosciach 80%), nieludzkie walr unki zycia, analfabetyzm, ciem
nota i przesqdy.
Od wiekow skazana na zycie w taki'll1 polozeniu \vi~kszose lud
nosci stracila !l1adziej~,nie waaczy juz, zyjqC w niemal zwierz~cej
apatii i ot~pieniu. Dopiero od kilku latzaczyna ona zdolbY\vae swia
domose swojej n~dzy i niesprawiedliwosci, jaka jq dotyka. P,rzyczy
ny tej sytuacji Sq Hczne i mozemy wymienie tylko najwazniejsze.
1. Kolonialna i feudarl na struktura jest dziedzictwem pokolen.
Prze'll1iana mootalnosci jest zadaniem rownie trudnym jak przed
si~wzi~cie podj~te w USA przez Dra Kinga. Niemniej bogactwa
wielkich posiadaczy ziemskich stDpniowo przechodzq w r~ce kup
cow, a zwlaszcza posrednikow wykorzystujqcych Dbie strony. Zie
mia!l1ie czujq, ze naszedl koniec epoki, koniec pewnego okresu hi
storycznego. Produkcja trzciny cukwwej przechodzi gl~boki kry
zys: czy go przetrwa? Tylko nieliczni przedstawiciele ziemianstwa
majq jakqs wizj~ przyszlosci. Malo kto z nich rna jakies poczucie
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odp owiedzialnosci osob istej czy grupowej idose jasnq swiadomosc,
ze n owe r ozwi qzania i glE:bokie przemi any Sq spraw q n a jblizszej
przys zl osci. Wielu zamierza po prostu bronie swoi ch interes ow do
u p adlego, i n a tym koniec.
S tara li&my siE: n awiqzac jakiS kOintakt ze sr odowiskiem planta
torow i przemyslowcow. Usineiros - wlasciciele planta cji trzciny
i rafinerii - tworzq zamkniE:tq gruPE:. Poza samq technikq procesu
rafina'cji nie wiele metod uleglo tu zmianie od wiekow. To sarno
dotyczy mentalnosci wlascicieli. ei, ktorzy sami kierujq swojq plan
tacjq, niczym siE: nie interesujq PQzacukrem.
2. W roku 1959 rzqd federalny stworzyl SUDENE (Superinten
d€mcia pelo DesenvolV'imenro do Nord-Este), organizm, ktory mial
planowac i koordynowac rozwoj gospodarczy Stanow Pol'l1ocl1'o
Wschodnich. Jego celem hylo, przy pomocy wybitnych ekspertow,
stworzyc podwaliny infrastruktury na tych terenach, rozwiqzac
problemy rolnidwa i przemyslu. W wielu miejscach zaplanowano
Hczne pozytec~ne i doskonale inicjatywy, ale malo co 'Z tego docze
kalo siE: realizacji. Dzielo SUDENE ma kapitalne znaczenie dla tych
ok<oli:c. Slabq jego stronq jest biurokratycmy i abstrakcyjny cha
rakter, slaby kantakt z lud:noociq, nieznaj'OIDosc jej potrzeb i spo
sobu myslenia, Ibrak Ik apitalow i tym samym uzaleznienie od kra
jaw bogatych, glownie USA i Francji, ktore finansujq projekty,
a wiE:c rowniez podsuwajq idee i metody pmcy.
3. Trzeci czynnik, to nieznajomosc sytuacji, beztroska, brak wsp6l
pracy a nawet egoizm uprzemyslowionych cZE:sci kraju. Na og6l
Poludnie nie t ylko nie przyczynia siE: do uprzemyslowienia Nord
-Estu (co byloby jedynym sposobem dostarczenia pracy dla ludnos
ci) lecz, co gorsza, kontynuuje wyzysk kupujqc surowce (meta Ie,
ropE: naftowq i drogie karnienie) i produkty (bawelnE: i kakao) po
zupelnie smiesznych cenach. Natomiast wyroby przemyslowe 
kt6re Nord-Est sam m6glby produkowac - sprzedaje siE: drogo.
WewnE:trzny brak poczucia odpowiedzialnosci, koniecznose plano
wania i k'oopera'c ji bard~o siE: daje we znaki. Jesli nie nastqpiq za
sadnicze zmiany, ,r oztam miE:dzy dw,oma cZE:sciami kraju moze siE:
tylko paglE:'b iac.
4. WieJka cZE:SC odpowiedzialnosci spada 'l1a kraje oogate, Ame
rykE: P6lnocnq i EuropE:. Nie tylko wyzyskujq 'One kraje na drodze
rozwoju kupujqc ich surowce po zbyt niskich cenach, lecz udziela
na p'TZez nie pomoc finans.o wa jest w ostatecznym rozliczeniu ni,z
sza niz zyski z prywatnych inwestycji z8chodnich w tych krajach
(ze tak bylo istotnie i to przez dlugie lata, dowodzi raport Komisji
do spraw Ameryki Laciilskiej ONZ z roku 1961).
5. Do tego wszystkiego dochodzq jeszcze inne elementy: powszech
n a niernal k,orupcja, eksplozja demograficzna i psychologiczny dra
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m at prymitywnej ludnosci wiejskiej sty ka jqcej s i ~ po ra z pie rwszy
z nowo czesn q cywilizacj q.
S y t u a c jar e li g i j n a . 30 milion6w m ieszkanc6w Nord -Estu
wierzy w Boga, ma g l ~boki zmysl r eligijny i odczuwa zYWq potrze
b~ religijnej ekspr esji. Zostali ochrzczeni, ale w praktyce niem al
wcale nie zetk n ~ 1i si~ z E wangeli q, w ia,r a chrzescijanska nie prze
nika ich zyoia. Kosci6l ka tolicki, uwi~ziony w sztywnych przesta
rzalY'ch formach i obyczajach, nie rna a ni materialnych mozliwosci
ani sHy duchowej, by na'prawd~ przygal'nqc te niezrnierz·one obsza
ry. W rezultacie poganskie kulty afrykanskie (przywiezione przez
czamych niewolnik6w) i spirytyzm wypelniajq prozni~ spowodo
wanq przez brak ewangelizacji. Koscioly protestanckie w coraz
wi~kszym stopniu biorq udzial wogr,o mnych zadania'ch chrystiani
zacji. Post~p w zakresie ekumenizmu - wyraz-niejszy w Brazylii niz
w jakirnkolwiek innym kraju A'll1eryki Lacinskiej - jest bardzo
pocieszajqcym zjawiskiem. W ostatnich lata<ch Koscio1y coraz wy
razniej zdajq sobie spraw~ ze swej {)dpowiedzialnosci spo1ecznej
i religijnej.
S Ii 1 Y P r a c u j q c e n a r z e c z p r z e m ian. Od kilku lat,
a zw1aszcza od 1959 I"oku swiadomosc koniecznosci przernian co
raz bardziej si~ nasila . Przyczynila si~ do niej inicjatywa SUDENE,
ale moze w vvi~kszym stopniu roine grupy mlodziez{)we i inteli
genck>ie, aktywnie wlqczaj qce si~ w walk~o sprawiedliwosc i god
nose ludzkq camponeses - zyjqcej w n~d zy ludnosci wiejskiej.
W niektorych regionach Nord-Estu Koscioly takie biorq w niej
udzial, poprzez zespoly nalezqce do Akcji Katolickiej mlodziezy uni
vversyteckiej, szkolnej, robotniczej i rolniczej, a takze poprzez bar
d zo wazny ruch MEB (podejmujqcy kwesti~ wyksztalcenia podsta
woweg{) i alfabetyzacji mas), zwiqzki zawodowe (sindicatos rurais)
i Federacj~ Mlodziezy Protestanckiej. Cz~sto 'organizacje te scisle
wspolpracujq z ruchami polityczrnymi czy niezaleznymi, zmierzajq
cymi ku gl~bokiej przebudmvie istniejqcej struktury spolecznej.
Trzeba wsrod nich wymienic MCP (Movilmento da Cultura Popular)
dzialajCjcy w dzielnicach n~dzy i pracujqcy nad ich awansem, A<;ao
Popular, lorganizacj~ typu frontu ludowego, oraz Liga dos Campo
n eses, radykalmie lewicowy zwiqzek robotnik6w rolnych.
Wyrnienione wyzej organizacje, rozciqgajqce si~ na ca1y Nord
-Est, swego czasu odniosly sw6j najwi~kszy sukces w stanie Pernam
buco (kt6rego st<Jlicq jest Recife), gdzie lewicowy socjalista Miguel
Arraes zosta1 wybrany gubernatorem. Wydarzenia polityczne
1 kwietnia 1964 - zwane "Rewolucjq" - oddaly w1adz~ 'w r~ce
grupy wojskowych. Nowy rzqd rriemal natychmiastzawliesil dzia
lalnose wszystkich tych organizacji, z wyjqtkiem MEB, Akcji Ka
tolickiej i Mlodziezy ProtestaiIlckiej. Liczni przyw6dcy zostali przy
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ollajllnme] na pewien czas uwi~meni, inni pozbawieni praw i szans
politycznych, opuscili Nord-Est lub przeniesli siE: poza g,ra'llice kra
ju. Przesladowania dotknE:ly rue tylko samych czynnych i zdeklaro
wanych "wywl'Otowc6w". Liczni w~asciciele ziemscy wmE:li odwet
nie tylko na przywodcach zwiqzkowych lecz i na zatrudnionych
robotnikach. Gr'o zby i represje posY'paly si~ na tych, co odwaiali
si~ nadal brae udzial w kursach czytania i pisaTIlia prowadzonych
przez MEB. Wszystko, to jest zr6dlerro glE:bokiej frustracji.
Szczego1nie zla sytuacja panuje w Recife. Miasto to lezy w okr~gu
wielkich lartyfundiow. Pt'zeszlo 60% ludnosci zyje w favelach 
dzielnicach oll~dzy zloionych z rozpaczliwych lepianek. Ale reszta
miasta to pi~kne wille poloione we wspanialych ogrodach. Klasa
srednia pratktycznie pra"w ie tu ollie istnieje. W tych warunkach nie
trudnozrozurniee, ie 1udnose dzieli siE: na dwa wrogie obozy, ie nie
rna eienia wzajernneg,o zaufania. Caly system spoleczny opiera siE:
na przyrnusie i gwaleie.
Podczas wielu przywatnych spotkan z mlodziezq katolickq i pro
testanckq skupionq w organizacjach legalnych i tq, ktora wybrala
podziernie, wszyscy weiqi powra,cali do tej samej alternatywy: albo
acomodoc;ao, rezygnacja, przystosowanie, alba przygotowywanie
zbl'Ojnego przewrotu. Bardzo nieliczni szukajq innego wyjscia,
w~dzqc je w posta'Ci ruchu biernego oporu przygotowujqcego rnasy
i kadrE: do przyszlego obj~cia wladzy.
Na tereme Pernambuco, ale i w calym Nord-Escie radykalizacja
wszelkiego rodzaju ugrupowan, zwlaszcza rnl-odzieiy, jest juz dale
ko posuniE:ta. Chrzescij.aollie i niechrzescijanie pracujq ra'zerro, spra
wa kieroWlllictwa przedstawia si~ roinie, zaleznie ad sytuacji lokal
nej. W obecnych warunkach - konspiracja lub quasi konspira'c ja 
okazuje si~ jednak na ogol, ie przedstawiciele ruchow 0 charakterze
wyraznie politycznyrn Sq ±deologicznie lepiej przygotowani i dyspo
nujq baTdziej skutecznymi metodami pracy niz mlodzi chrzescija
nie.
Anne-Lise
F'r agmenty sprawozdania z podr6Zy
studyjnej.

NATAL
Piasz'c zyste plaie, pa.lmy kokosowe, plantacje trzeiny cukrowej,
wa,ski pas urodzajnego wybrzeza, a pot em, w niewielkiej odleglos
ci zaledwie stu czy nawet piE:cdziesi~ciu kilometrow rozpoczyna si~
sertao, ogrornna przestrzen przerazajqca SWq pustkq. Jalowa ziemia
usiana glazami, porosniE:ta z rzadka skarlowacialyrni krzewami,
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wSr6d nich tu i tam ukazujq s i~ pol acie p iasku. Nad tym plonqce
Zarem niebo. Zieunia sp~kana od s uszy, kt6ra niekied y t rwa przez
kilka ,l at z rz~du, ust~pujqC gwaltownym ulewom n iDSqcym groz b~
niszczycielskich pow~)(lzi.
Sertao rozciqga si~ na wielkiej polaci, wchodzi w o br~ b kilku sta
n6w bra zylij sldch. Jeden z nich, Rio Grande do Norte dzieli si~ na
trzy diecezje: Mossoro, Caico i Natal.
Od dawien dawna ludnosc walczy tu z niezwy kle trudnymi w a
runkami geograficznyrrni i spolecznymi. W wielkiej mierze walka
ta okazywala si ~ dotqd daremna,. Z 70 milion6w BTa'zylijczyk6w,
25 milion6w zamieszkuje Nord-Est: jedni zyjq z hodowli prowa dzo
nej na terena ch sertao, inni uciekaja, z tych niewdzi~cznych regio
n6w, szukajqc pracy na wybrzezach i na poludniu kraju. Tam two·
rza, proleta1riat miejsld zaludniajqcy dzielnice n~dzy. Mimo n~dzy
i w ysokiej smiertelnosci niemowlqt przyros t ludnosci jest ogromny,
cz~scio wo dzi~ki post~p()lffi medycyny. Lecz mozliw<lsci i srodki zdo 
bycia wyksztalcenia lJlie ida, w parze z tym demograficznym przy
plywem : siedem os6b na dziesi~c to analfaheci, tylko jedno dziecko
br azylijskie na troje rna szans~ zasia,sc kiedykolwiek na lawie szkol
nej 1.
Dzienny zarobe k robotnika na plantacjach wybrzeza jest srniesz 
nie niski, w zadnym WY'p adku lJlie wystarcza na utrzymanie rodziny,
a co g<l~sza, cZE;sto w og6le nie jest wyplacany. Robotnik otrzymuj e
tylko bany, kt6re musi wymienic w kantynie 'p lantacji. To sarno
dotyczy dzierzawc6w: ci muszq oplacac kom<lrne za rniejsce w ba
raku, za prawo uprawiania k awalka ziemi i otrzymanq na pocza,t
ku zywlJlosc. W wi~ks LlO Sci wypadk6w takze dzierzawcy m uszq na 
bywac to co 1m 'p <ltrzeba w kantynie i sprzedawac swoje produk
ty wlascicielo wi, kt6ry oczywiScie narzuca swoje ceny. Jest to wi ~c
ustr6j feudalny - ziemia nalezy do malej grupy uprzywilejowa
nych r odzin, m a jqcych wielkie wplywy polityczne i przeciwsta'Wia 
jqcych si~ lr eformie rolnej . Az po lata ostatnie reszta ludnosci zno
sila te nieIudzkie w.arunki lJlie widzqc zadnych innych perspektyw.
Ale t eraz przebito drogi przez sertao, dochodzq gazety, r a dio przy
n osi wiadomosci z calego swiata, m6wi takze 0 wyzwoleniu wielu
innych lud6w. Ludnosc zaczyna pragnqc radykalnych zmian i przy
gotowuje si~ do nich. W roku 1948 w toku konfliktu mi~dzy robot
nikami r·o lnymi i wlascicielami powstaly samorzutmie Ligi Chlop
skie (Liga dos Camponeses). Mlody adwokat Francisco Juliao bro
1 Ze stu dzieci , k t a re r ozp oczynaj 'l n a uk ~ sz koill q w Ameryce Lac in ski ej .
tylko 30 konczy pelny cykl s zes cioklasowy. z tych 30 t yiko 11 przejdzle przez
s zkol ~ sreclni q, t y iko 7 rozpoczni e s tudia uniwers yleckie. a troje iub czworo j e
UkOllCZY. Przyczynq jes t zla sytuacja ekonomiczna r odzin. P o r . M . N iedergang
Les 20 Am e r i q lles !a t i71es, Pion 196Z.
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niqc ich spraw zo.stal ich p,r zyw6dcq. Ligi te uporninajq si~ 0 prawa
robotnikow, domagajq si~ podzialu ziemi i zakladania gospodarstw
spo1dzielczych. Z drugiej strony panstwo podj~lo takZe inicjatyw~
w postaci planu SUDENE, zmierzajqcego do rozbudowy infrastruk
tury na terenie Nord-Estu i dw6ch graniczqcych z nim stan6w.
Zdajqc sobie spraw~ z problemow, jakie stajq przed ludnosciq jego
diecezji, jeden z biskupow tej cz~sci kraju, Dom Eugenio de Araujo
Sales, doszedl do wniosku, ze rozwojowi ekonomicznemu musi to
wa,r zyszyc r6wnoleg1y rozw6j ludzki, duchowy i kulturalny. W 1950
roku podjq1 on inicjatyw~ stworzenia szerokiego ruchu "cal'o sciowe
go duszpasterstwa" majqcego na cel'll dowa'r tosciowanie czlowieka.
W roku 1954 zosta1 on biskupem-koadjutorem Natalu, co pozwo
lilo mu rozszerzyc dzialalnosc na sufraganie Mossoro i Cairo.
PieI"fWszym gestem nowego biskupa bylo wstrzymanie prac przy
budowie kate dry - a to z tej racji, ze jego zdnniern pilniejszym
oboW'iq'z kiem jest "budowa katedry dusz": slfodki zgromadzone na
budow~ kosciola przeznaczono na 'popraw~ warunkow mieszkanio
wych naj'llboZszej ludnosci. Ten wlasnie duch ozywia "Movimento
de Natal" : jak najrnniej inwestowac w budynki koscielne, jak naj
wi~cej w to wszystko, co bezposrednio sluzy wychowaniu, duchowej
i kulturalnej formacji wiernych. W przeciwienstwie do wielu ty
powych o'r ganizacji spolecznych duch dominuje tu nad materiq.
Zainicj.owany w Natalu ruch duszpasterski szybko rozszerzal si~
nn caly Nord-Est, a w roku 1962 Konferencja Episkorpatu zgroma:'
dzona w Rio de Janeilfo udzielila pelnej aprobaty apostolskim pla
nom wytyczonym przez biskupow Nord-Estu.
"Movimento de Natal" jest zarazem ruchem spolecznym i przed
si~wzi~ciern sluzqcym ewangelizacji.
Jako ruch wyksztalcenia podstawowego rna on na celu budzenie
w jednostkach i w masach krytycznej swiadomosci ich obecnej sy
tuacji, krytycznej oceny rzeczywistosci, otwieranie perspektywy
awansu, post~pu wiodqcego ku przebudowie struktur i postaw. Kai:
dy rna odkryc swojq wlasnq wartosc, a Iud rna wziqc na siebie od
powiedzialnosc za wlasne losy 2. Wyksztalcenie podstawowe zmie
rza jednoczesnie ku emancypacji spolecznej i ku ewangelizacji.
Terytorium diecezji jest ogromnie rozlegle, brak drog i polqczen
kolejowych, istnieje tez wielka rOZibie:l;nooc mi~dzy ilosciq wiernych
(700 tysi~cy) - a liczbq kleru (45). W tej sytuacji Biskup Sales po
sluguje si~ radiem. Stacje nadawcze pozwalajq mu nawiqzac kon
takt z wiernymi nawet z wiosek polozonych w gl~bi sertao, odleg
lyeh 0 20 ezy 30 km od kosciola parafialnego. W ,niedziel~, kiedy
. 2 SCisle zwillZki Iqczq Movimento de Natal z MEB, 0 kt6rym patrz w artykule
Nie ty!ko czytac i pisac zamleszczonym w tym:ie numerze "Znaku".
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Msgr Sales odprawia msz~ sw, w swej zbyt ciasnej starej katecirze,
moze on smialo powiedziee: czuj~ SWq diecezj~ wokol siebie". Ankie
ta przeprowadzona w 1964 roku wykazala, ze co niedziel~ okolo 40
tysi~cy wiernych slucha jej przez radio.
Ws.polnota diecezjalna W)'lraza si~ takze w faktach ludzkich, spo
lecznych. ROizwija si~ dzialalnosc na tTZech plas~czyroach:
- akcja wrowotna: tworzenie izb porodowych, punkt6w sani
tarnych i przychodni, rozdzial lek6w, kurs piel~gnacji niemowlqt, po
gotowieratunkowe, ubezpieczalnia, kasa chorych;
- akcja oswiatowa: nauczanie na poziomie podstawowym i sred
Il'im, kursy dla d()foslych, kluby wiejskie, biblioteka, agencja pra
8owa, stacja radiowa sluzqca 'p otrzebom oswiaty doroslych;
- akcja gospodarczo-spoleczna: spoldzielnia s.pozywcow i spol
dzielnie produkcyjne, budo'Wa mieszkan, sluzba weterynaryjna,
wsp61ne przedsi~wzi~cia majqce na celu melioracj~, podnoszeme
kultury rolnej i hodowIi, .popieranie rozwoju rzemiosla, zwiqzki za
wodowe robotnik6w rolnych, fOTmowanie kadr, pomoc emigrantom.
Celem reaIizacji tych planow 0 ogromnym zasi~gu, stworzono juz
osrodek ksztalcqcy instruktorow i ins1Jruktorki poprzez tygodnie
studi6w poswi~cone pracy w niewielkich grupach pod kierunkiem
specjalist6w, Regionalne spotkama instruktorow i instruktorek pod
t.rzymujq 1ch wi~z z centra Lnym osrodkiem i mi~dzy sobq, umozli
wiajq wymian~ doswiadczen itd, Instruktorki pwwadzq kluby wiej
skie i zebrania katechetyczne. Stanowiq tez lqcZ'llik mi~dzy radiowq
stacjq nadawczq a "uczniami" w wieku od lat 8 do 80. W rOku 1964
bylo w samej tylko diecezji Natal 1027 szkol radiowych.
W samym centrum ruchu znajduje si~ grupa skladajqca si~ z 250
os6b cz~sciOlwo ochotniczego a cz~sciowo platnego personelu. Jest to
cenny i uderzajqcy przyklad scislej i ozywionej wspolpracy mi~dzy
duchowienstwem swieckim i zakonnym, laikatem i zenskimi zgro
madzeniami zakonnymi. Okolo stu osob pracuje w 9 placowkach
diecezjalnych polozonych w robotniczych dzielnicach miasta. 29 osob
prowadzi stacj~ nadawczq, zespol prasQl\vy liczy 31 pracownikow,
zespol do spraw pomocy dla rolnikow - 73 osoby. Ten ostatni skla
da si~ z ruchomych ekip, kt6re pcdr6zujq po diecezji, sluzqc pomocq
technicznq i fachowymi poradami.
Ruch duszpasterski z Natalu wyraznie przyczynil si~ do zacies
nienia osobistych stosunkow mi~zy ksi~zmi diecezji, zakonnymi
i s'Nieckimi, a ich biskupem i nawzajem mi~dzy sobq. Tworzq oni
teraz krqg niemal r.o dzinny, w ktorym kazdy mori:e liczyc na bra
tersk q pom-oc i zainteres{)wanie innych. Na terenie sertao kaplani
skupiajq si~ w zespoly trzy lub czteroosobowe, wsp61nie organizu
jqC duszpasterstwo i prac~ spolecznq. Co miesiqc biskup zaprasza
wszystkich (~azem 62 osoby) na dzien skupienia, studium i odpo-
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czynku w Ponta Negra na wybrzezu. Udzi.a l jest dQbrowolny, ale
wszyscy ch~tnie w~dI"Ujq na to spotkanie n awet z odleglych cz~sci
diecezji.
InnYIl11 dowodem zespolowosci jest parafia Sao Paulo do Potengi,
liczqca 30 tysi~cy wiernych, z czego okolo 2 tysi~cy w sa,r oym mies
cie. Istnieje w niej ponad 140 sok6l radiowych, a poza czynnosciami
scisle kaplanskirni, t akimi jak udzielanie sakrament6w, wszystkie
prace wykonuje zesp61 swiecki. Parafia ta stanowi jedn{)'czes'nie '
centrum szkl()leniowe i eksperymentalne sluzqce innym swymi do
swiadczeniami.
Vera

Jacoud,

Julieta

Calasanz

(Wedlug "Perspectives de Catho
licite" czasopisma organizacji kato
lickiej Auxiliaires Feminines Inter
nationale ~, Bruksela 1 (1964).

NIE TYLKO CZYTAC I PIS AC
Poczqtki brazylijskiego Ruchu Wyksztalcenia Pods tawowego (Mo
vimento de Educa\,:ao de Base-MEB) si~gajq roku 1958, k iedy
niekt6rzy biskupi Brazylii p6lnQcno-wschod niej na szerSZq skalE:
podj ~li pr6by nauczania przez radio nie ogra niczajqcego si~ do po
gadanek religijnych, W roku 1961 og61nobr azylijska Konfcrencja
Episkop a tu zatwierdzila statut Narodo wej Organizacji, ktara odtqd
mia la szerzyei rozbudowywae t~ inicjatyw~. Rzqd Federalny za 
aprobowal plany i zgodzil si~ finansowae ich reali zacj~ , Praca roz
wijaia si~ harmonijnie do chwili tZ\\', "Rewolucji" (prawicowy prze
wr6t wojskowy, 1 kwietnia 1964), 'Od kiedy natrafia na rosnqce
trudn osci. Obecna sytuacja jest niejasn a, w zasadzie prace Sq kon
tynuowa ne, a le bardzo wielu aktywist6w dawnego MEB rzqd od
sunql od tej pracy, il08e czynnych plac6wek zmalala, oficjalny
program ulegl zmianom, kt6re pozbav.ri.ajq go jego dotychczasowe.i
wymowy i spolecznego znaczenia, Ruch Wyksztalcenia Podstawo
wego wychodzil z zalozenia, ze prawdziwy post ~ p d,okonuje si~ tylko
wtedy, gdy czlowiek sam odpowiedzialnie bierze sw6j Jos we wlasne
r~ce, Chodzi wi~c 0 wsp61prac~ w formowaniu czlowieka, przez da
nie mu szansy zdobycia podstawowy,c h wiadomosci i umiej~tnosci.
Dzi ~ki nim ~zie on m6gl stae si~ sprawcq swego rozwoju i ema'll
cypacji spolecznej. Co I10bimy w praktyce? W program prac wcho
d zi nauka czytania i pis'ania, arytmetyka, elementarne poj~cia hi

SWIADECTWA

1301

gieny. Ale to tylko srodki - nawet, bye mo.i e, srodki drugorz~ne 
celem jest przebudzenie czlowieka. Jeszcze do tej filozofii MEB wro
cimy, po przedstawieniu zasi~gu i organizacji prowadzonej dzia
lalnosci - tak jak si~ ana przedstawiala w roku 1965, a wi~c jeszcze
przed gl~bszq interwencjq rzqdowq.
MEB dziala w calej Brazylii z wyjqtkiem najbardziej rozwini~tego
stosunkowo zamoinego Poludnia. Praca oswiatowa nastawiona jest
na ludnose doroslq i mlodziez tych rejonow, gdzie hrak srodkow
kaJIllunikacji, skrajna n~dza i brak ludzi zdolnych podjqe inicjatyw~
spolecznq powodujq, ie agolny poziom kulturalny i ekonomiczny
jest niewiarygadnie niski - i w praktyce przekresla rmozliwosci
rozwojowe osoby ludzkiej, przekresla jej godnose i elementarne
prawa. Podstawowq jednost k q MEB jest "system wyksztalcenia PQd
stawOIwega" dzialajqcy na okr eslanym, niezbyt wielkim terenie.
Kazdy system posiada wlasnq lokalnq ekip~, ktora uklada, wykonuje
ri koordynuje lokalny prog,r am, a takze wybiera i ksztalci achotni
kow z roznych osad i wsi. Majq ani peinie funkcj~ miejscowych
organizatorow i przywodcow uczqcych si~ grup. Wybiera si~ ich
biorqc pod uwag~ zdolnosci, autorytet wsrod sqsiadow oraz umie
j~t.nose czytania i pis ania. Muszq ani by e p r awdziwymi przedstawi
cielami swego srodowiska. Osrodkiem lokalnej szkoly MEB jest apa
rat r adiawy powierzony takiemu ochotniczemu przywodcy. Powta
rzajqc i uzup elniajqc r adiOlWe instrukcje nauczyciela przywodca od
grywa aktywnq rol~ w samej szkale a za razerm reprezentuj e jq
wobec calego "systemu". W wi~kszos ci wypadkow szkoly n alezqce
do jednega systemu skupiane Sq wokol jed nego nadajnika radio
'ego, W roku 1964 MEB korzystal z 26 stacji na daw czych (ktore
n ie Sq jego wlasnosciq) mobilizo.wal ok olo 5 ty si ~ cyochotnic zych
przyw odcow i ksztalcil 62 tysiqce uczniow (doroslych i mIodziezy).
P ersonel wynos il 450 osob. Roczny k<Jszt ks ztalcenia jednego ucznia
wynosil w 1964 r oleu 3,5 d olara. W ka zdym st anie sys temy lokalne
koo r dynowane Sq p r zez ekip ~ stanowq. Sekretariat ogolny orga ni
zuj e calosc p rac n a szczeblu n a rodowym. Na jwyis ze kier ow nictw o
s pra w uj e Rada Narodowa MEB, w ktorej sklad w chodzq b iskupi
(stanowiqcy wi ~ksza se ) i swieccy. Calq d zialalnose wyk onawczq p ro
wadzq swieccy.

*
Wyksztalcenie podstawowe moze by e razu m iane wqsko: jako mi
nimum tego, co czlowiek musi wiedziee i u m iee, by zye dzis jako
ta ko po ludzku. Ale okreslenie "pods tawowy" maze tez wyraza c co
jnnego - padstawowym jest to co istotne, 00 si~ga gl~bi, na czym
si~ wszystko opiera. Tak jak je pojmujemy , wYksztalcenie podsta
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wowe rna dostarczye czltowiekowi: 1° elementow, ktore poZ'Wolq mu
zdae sobie spraw~ z tego kim jest (swiadomose siebie) i kim Sq inni
(porozumienie mi~dzy osobami) - a wreszcie, jaki jest swiat, rze
czywistosc z ktOTq si~ styka; 2° elementow, dzi~ki ktorym cz!owiek
b~dzie mog! wyrazae i rozszerzae swojq osobowose uczestniczqc
w ksztaltowaniu swiata, tworzqc kultur~; 3° elerne'l1tow uzdolniajq
cych czlowieka do pracy 'I1a tyle wydajnej by zapewnila zaspokoje
nie co najmniej najwazniejszych potrzeb; 4° elementow pobudzajq
cych do wspolnego z innymi dzialania majqcego 'I1a celu przemian~
struktur spolecznych, wyeliminowanie przyczyn, ktore sprawiajq,
ze walka '0 byt domi'l1uje nad wspoldzialaniem dla spolecznego do
bra. Syntezq tych idei i zamierzen jest dla nas slowo conscienti
zacao. Oznacza ono budzenie swiadomosci, swiadomosci czynnej
roli cz!owie ka w historycznych procesach rozwoju swiata.
Umysl: ludzki nie sklada si~ z oddzielnych szufladek, a prawdzi
we ksztalcenie si~ jest zawsze kontaktem z calym czlowiekiem.
Alfabet stanowi podstawowe narz~dzie tworzenia i przekazywania
kultury. Chcq'c mu to narz~dzie naprawd ~ oddae w r~ce musimy
zwracae si~ z t q propozycjq do calego czlowieka. 1stotnq spraWq
jest tu autentyczna i przekonywu jqca, mobilizujqca, zywa moty
wacja. Bez niej caly proces uczenia si~ jest dla doroslego i ci~zko
pracujqcego czlowieka zbyt uciqzliwy, a ponadto brak najwazniej
szego czynnika zapewniaj qcego wykorzystywanie nabytej umie j ~t 
nosci dla dalszego post~pu. UCZqC czytae i pisae MEB \'JYchodzi od
slow, sytuacji i f aktow wzi~tych z zyci a , zakorzenionych w srodowis
ku uczni6w. W ten spos 6b jednoczesn:e uczy czlolWieka refleksji n ad
rzeczywistosciq, w ktorej si~ znajduj e : slucha on radiowych "dy
skusji" na jej temat i sam zaczyna dyskutowae. Czyta 0 niej, widzi
czym moze bye pisane slowo, przekonuje s i~ 0 jego sile... Wreszcie
nahiera postawy krytyczn ej, uczy si~ analiwwae fakty i w ply,vac
na nie. Wszyst ko to stopniowo wyzwala z fatalizmu, do ktorego p ro
wadzilo niewolnictwo. Zasadniczo efektem kazdej jednostki meto 
dycznej rna bye ja kies wspolne przedsi ~wzi~cie uczestnikow szkoly.
Choeby drohne - ale i rzeczy drobne w tych warunkach Sq trudne,
Drobna nawet modyfikacja obyczaju zakorzenionego od pokolen nie
jest sprawq latwq, zwlaszcza jesli ma si~ dokonae w spos6b dobro
wolny i przemyslany, jako a kt decyzji. Cz~sto chodzi po prostu
o przezwyci~zenie bezwolnej rezygnacji w obliczu trudnosci: 0 zwal
czanie szkodnikow, napraw~ dr,ogi czy studni... Kazda akcja moze
bye niemal heroiczna, gdy zdobywajq si~ na niq ludzie nieustannie
znuieni na skutek chorob i niedozywienia.

*
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Z "elementana" MEB; jedna z pierwszych lekcji.
.. .Jan pracuje. Jan pracuje od rana do nocy.
Jan jest glodny. Dzieci Jana sq glodne .
Pawel pracuje. Dzieci Pawla sq glodne.
I Jakub pracuje. Dzieci Jakuba sq glodne .
Co mozemy zrobic, zeby poprawic sw6j los ?

*
S1Jopniow o szko1a MEB stara si~ pobudzic UCZ11l0W - nazywa si~
ich studentami - do coraz bardziej czynnego udzialu w zyciu loka1
nej wsp6lnoty, takle istniejqcych w niej organizacji, zwlaszcza
zwiqzk6w zawodowych. Umiej~tnosc czytania i pisania daje prawa
wybDrcze. (W Brazylii a nalfabeci nie mogq glosowac.) MEB zach~ca
do k orzystania z tego prawa. S tara si~ tez rozwijac krytycyzm i po
trzeb~ zaangailowania. Duzq wag ~ przywiqzuje si~ t ei do rozwija
nia istniejqcych f'o rm sztuki ludDwej i szukania nowych sposob6w
wyrazu. Chcemy a by wyksztalce nie podstawowe bylo czynnikiem
kultur alnej ciqglosci. Nie rna ono odrywac czlowieka od jego korzeni,
lecz sprzyjac d oskonaleniu dziedzictwa . Ch odzi tei nie tylko 0 po
czucie odpmviedzialnosci indywidualnej i osobisty awans spDlecz
ny - lecz 0 post~p ludu, narodu jako calosci.
Brazylia jest krajem ni e dorozwini~tym gospodarczo. Wyksztal
cenie podstaw'owe w rozurnieniu MEB rna moiliwosc i :zagwar3Jl1to
w ac pe1ny, krytyczny i czynny udzial szarego czlowieka w procesie
rozwoju - aby znow 'llie byl on rniaidi ony przez nieludzki rnecha
nizrn, w gruncie rzeczy podobny do archaicznych struktur feudal
n y ch, kt6re wi~zily go davvni e j a lho w kt6rych jeszcze tkwi, zde
zorientowany i bierny . Wyksztalcenie rna dac wszystkim moiliwosc
u dzialu w wielkiej pracy nad adaptacj q tradycyjnych w artosci do
d o nowych pDs taw, now ych sytuacji, stosu nk6w mi~d zyludzkich
i w zor6w p os t ~p o wania. Wszys cy rnUSZq dojrzec, gdzie leiq wqskie
gardla istniej qcej struktury spolecznej, zrozurniec jak dzia lajq e le
n::entarne m echa nizmy polityczne, odkryc, ie ist niejq iane spra
wiedliw sze rozwiq zania i za czqc wprowadzac je w iycie. Przemia
ny kul t uralne rnuszq isc krok w k rok z post~pem technicznym i eko
nomicznym. Tylko to moie zapewnic lI11iejs ce w spoleczenstwie przy
szlosci dla tych, kt6rzy dzis Sq zepchni ~ci na margines historycz
nych proces6w i pozbawieni szansy tw6rczego dzi alania.
Podejmujqc prac~ nad rozwojern i poprawq bytu wsp61nGt
wiejskich wielu ekspert6w 0 wysokich kwalifikacjach dozna je za
w odu: reakcja ludnosci, kt6rej chcieli sluiyc, bywa negatywna, lu
dzie ,okazujq nieufnosc i niech~c wobec p roponowa·nych czy wpro
wadzanych ulepszen technicznych, metod uprawy ziemi, i w og6le
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wszelkich zm-ian . Wielu ekspert6w nie zdaje sobie sprawy, ze bierny
op6r ludnoSci wiejskiej moie bye calkiem uprawniony: ludzie do
r osli majq w zasadzie prawo przyjmowac lub odrzucac propo
nowane im wartQsci. W wi~kszosci wypadkow chlopi po prostu nie
ch cq wyrzec si~ swych wlasnych obyczajow i kultury w zamian
za wartosci, kt6rych sensu nie pojmujq. Eksperci powinni liczye si~
z faktem , ze technik a nie jest tylko technikq. Jest (JlI1a cz~sciq kul
t u ry i nie moie bye wchloni~ta i zasymilowana w postaci czystej,
odizoIowanej od kultura Jnego kontekstu. Technika jest synonimem
cywilizacji zachodniej, a ta cywilizacja - w tej postaci przyna j
mniej, w jakiej si~ jq u nas propaguje - jest oparta na skrajnym
indywidualizmie, zahypnotyzowana m aterialnym sukcesem, prze
nikni~ta du ch em brutalnej konkurencji. W og61e deh umanizacja
m usi nast~powae wsz~d zie, gdzie jednostka ludzka liczy si~ tylko
jako element ·kalkulacji produkcyjnej.
Cale na rody m og q bye zepchni~te na margines historii. Ten los
moze spot k a e w iele krajow T r zeciego Swiata, poniewa z nie Sq w sta 
nie wytrzymae k onkuren cj i, nie rozumiej q gry, w j akq zostaly
w ci qgni~te. Schodzq wi~c do roli biernych nasladowcow albo pode j
m ujq bezsilny bunt . Du za c z ~ se Am eryki Lacinsk ie j znajduj e si ~
w tej sytuacji.
Pierw s zy m k rokiem MEB byla powazna r efleksja n ad t ymi
wszystkimi problemam i. C zerpiqc natchnienie z P isma Swi~tego
i n auki Ch rystusa rozwazalismy spoleczne, kulturalne i ekonomiczne
aspe k ty r zeczy w istosci b r azylijskie j. Zdecydowalismy si~ na w spol
pr a c~ ze w s zystkimi , kt6r zy chcq przebudowy struk tur sp olecznych,
t akiej ich p r zem ian y, w w y niku k t6 r e j wspolpraca moglaby zastq
p ic k onku re n cj ~. W yma ga to przeciwstaw ienia si ~ calemu m echa
nizmowi w la dzy w naszym k ra ju, a t a kie przezwy ci ~z e nia biernosci
i p oczucia bezsily.
Praca n ad sp oleczym i ek onomiczym rozwojem - a t akie udzial
w n ie j ludzi dobrej w oli z innych kra j6w - musi p row a dzie do
realisty cznej w izji rzeczywistosci: trzeb a w idziec co w istocie po
w s t rzy m u je rozw 6j , taki e w skali sw iatowe j. Trzeb a zdac sobie
spraw~, ze takze, a naw et przede wszystkim , sp oleczenstwa r ozwi
ni ~ te i bogat e m USZq s i ~ zm ienic, m uszq dokon ac w ewn~trznej pr ze
budowy 0 b ardzo zasad niczym ch a rak ter ze.
Chcialoby s i~ p owi edziee naszym zagranicznym przyj aciolom :
prz y jezdzajcie do nas: aby zobaczye problem rozwoju - ktor y jest
problemem sprawiedliw osci i centraln ym prob lemem swiata w ogo
Ze - w calej jego ostrosci. A le wasze w lasciwe zadanie t o praca nad

t ym, ab y wasz wlasny nar6d stal si~ pelnow artosciowym uczestni
kiem w sp6lnoty narod6w, zawsze u czciwie stajqcym p o stronie spra
wiedliwosci, aby m.6g1 nim bye w jak najwi ~ks zy m stopniu .
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JeSli nie pl'Owadzq do takich wnioskow - wszelkie drobne inicja
tywy, jak rozdzial zywnosci czy pomoc w ekonomiczym rozwoju tej
czy innej wioski magq w gruncie rzeczy bye nawet szkodliwe, usy
piajqc sumienia i szerZqC konformizm.
My, ludzie MEB, jestesmy chrzescijanarni. Wi~kszose z nas to ka
tolicy. Nasze chrzescijanskie konenie duchowe powodujq, ze haslo
"kultura jest rnilosciq" jest dla nas oczywiste. Przekazywanie kul
tury jest aktem milosci, w kt6rej jedna istota ludzka spotyka si~
z drugq. D zi ~ki takim spotka'n io m czlowiek wciqz od nowa uczest'lli
czy w stworczym akcie Boga, dzi~ki nim sam jest abrazem Boga.
Podstawowym zadaniem kazdego ch.rzescijanina jest p omoc bra
ciom w rozwija'lliu w sobie tego obrazu - a wi~c w stawaniu si~
p odmiotem historii.
Roberto
byly sekretarz stanowy MEB

REFLEKSJE DUSZPASTERZA
Nie p opelnilismy zapewne wielkiego bl~du stwierdza jqc, ze na
szy'l11 zbiorowym grzechem - kwintensencjq grzech6w, ktore po
pelniamy jako nar6d - jest k 0 Ion i ali z m w e w n ~ t r z n y.
Okreslenie to jest oczywiscie wyraznie wieloznaczne; jesli nie wy
tlumaczymy jasno a co chodzi, moze one budzie wiele zastrzezen
i w ielu moze r azie.
Gdy mow a 0 k olonializmie wewn~trznym, niektorzy myslq 0 sy
tuacji region6w rozwini ~ty ch gosp odarczo w stosunku do innych
cz~s ci tego samego k raju, dotlmi~ty ch zacofaniem: na przyklad
o p rzemysle brazylijskim skoncen trowanym w pohldniowym cen
trum kra ju, p ad czas gdy P 61nocny-Wsch6d i P6lnoc Sq za niedba
ne - a przeciez przemysl ten (mogi powstae ty lko dzi~ ki dewizom
i surowcom dostarczonym przez dzisie js ze regiony ubogie...
K olonializmem we wn ~tr zn ym nazy wamy fakt, ze w Ameryce La
cinskiej wi~ks za cz ~se lu dnosci wiejsk iej zyje dzis jak w srednio
·wieczu.
Musimy znaleze spos6b przypominania 0 tym fakcie tak, by nie
ran ie - lub by ranic z milosciq, wyIqcznie po to by uzdrawiae,
Fra gmenty studium przyg otoW<lnego na n a dzwyczajne posledzenie CELAM
EK on ferencji Epis kopatu Ameryld Laciilskiej) w Mar del Plata, pazdziernik 1966.
K onf erencja ta nle zostala wygloszona. Wyj qtkl opublikowane zosta ly m. in.
w .. I n formations Catholiques Internatlonales" No 235, 1 A vril 1967.
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jak chirurg nacinajqcy nabrzmiale wrzody. Ten, Mo ukrywa prawd~,
nie jest prawdziwym przyjacielem. Nie j.est nim takze ten, kto wy
krzykuje 0 iprawdzie na prawo i na lewo, byle jak, nie kieruj qc si ~
weWl1~trzym swiatlem serca.
Jesli jednq z najbardziej znamiennych cech naszego stulecia jest
k'Ouiec k,olonializmu (conajmniej kolonializmu politycznego, ooten
tacyjnego i oficjalnego) - to jaik mozna pogodzie si~ z faktem, ze
ludzie weiqz jeszcze traktuj'l swych wsp6l,! 'odak6w tak, jak kiedys
lJewni Europej-czycy traktowali Murzyn6w?
Z przyjemnosciq stwierdzamy, ze trafiajq si~ wyjq tki od tej regu
ly. A takze nie chcemy bynajmniej przeczye, ze Sq to sprawy skom
plikowane - zdajemy sobie spraw~, ze istniejq okolicznosci, kt6re
choe cz~sciowo tlumaczq zaslepienie i rzucajqcq si ~ w oczy nieczu
lose tych, co tolerujq niegodne czlowieka, zwierz~ce wa·r unki miesz
kania, wyzywienia, wychowania dzieci i pracy ludnosei wiejskiej
region6w niedorozwini~tych gospodarrczo.
Tym latwiej mam t~ nieczulose d'Ostrzee, poniewaz - jak musimy
ze smutkiem przyznae - 1 0 niekt6re diecezje cz~sto nie zdobywaj q
si~ na mniej nieludzkie traktowanie tych, co osiedlajq si~ na tere
nach stanowiqcych wlasnose koscielnq, 2 0 niemniej cz~sto sytuacja
ta sprawia, ze powstaje nieswiadoma wi ~z swego rodzaju s olidaT
nosci 'mi~dzy diecezjq a wielkimi wlascieielami ziemskimi. Gdyby
mnie zapytano jakie jest wyjscie, jakie bezposrednie rozwiqzanie 
nie byloby mi latwo odpowiedziee.
I..atwo glosie, ze Ameryka I..acinska jest kon t ynentem par excel
lence katolickim, skarbcem chrzescijanstwa dla ca lego sw iata.
Z nami, bez n as, lub przeeiw nam - masy mieszkanc6w tego kon
tynentu pewnego dnia muszq si~ pr zebudzie, mUSZq 'O tworzye oezy .. .
Dzis nie rna juz narod6w zyjqcych w i zolacji, nie rna barier. No
woczesne srodki komunikacji nic sobie nie robiq ze wszelkiego 1' 0 
dzaju rpr6b ograniczenia mi~d z yludzkiego kontaktu.
W dniu przebudzenia mas - biada ch rzescijan stwu, jesli te ma
sy b~dq si~ czuly opuszczone n a skutek sp rzysi ~zeni a mi~ dz y KoS
c~olem i boga tymi i moinymi tego swiat a.
W kazdym razie, niezaleznie od r y zyka u traty prestizu w oczach
mas - problem Kosdola to p r zeciez nie prl 'oblem posiadania pres 
tizu lecz problem m 0 z 1 i w 0 sci s 1 u z b y - 'w ypada, abysmy
jako ludzie i jako chrzeseijanie pomagali S ynom Bozym dzwigae
si~ z uwlaczajqcej czlowieczenstwu n~dzy, w jaikiej si~ znajdu jq.
N~dza degraduje osob~ ludzkq i jest zniewagq wobec Stworzyciela
i Ojoa.
ei, kt6rych cechuje roztrOtpnoSe swiata, odpovviada jq na to: szyb
ciej i latwiej mozna otworzye oczy masom, uswiadomie im nieludz
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k q i niesprawiedliwq sytuacj~ - co okreslamy terminem cons
cientizar - niz doproW'adzic do reformy struktur spolecznych. Ten,
kto zdajqc sobie sp'raw~ z tego faktu mimo wszystko decyduje si~
budzic sv.r:iadomosc spolecznq, taki czlowiek w istocie prowa dzi ro
bot~ wywroOOw q, podbur za jednq klas~ przeciwko drugiej, a wi~c
w gruncie r zeczy pracuje n a rzecz komunizmu.
Oto do jakich skrajnosci, i na jakie bezdroza prowadzi ch~c obrony
wlasnych przywilej6w.
Jak mozna nie widziec sily, pi~kna i demokratycznego ducha
przejawinjqcego si~ w wysilku budzenia swiadomosci ludzkiej
i spolecznej? Ten duch wywodzi si~ przeciez z samych gl~bi chrzes
cijanstwa.
Chodzi 0 to, by istota lud zka mogia si~ wyprostowac, stanqc na
wlasnych nogach, zdobyc si~ na inicjatyw~, nauczyc si~ pracy zespo
lowej, pode jmowania wsp6lnych zadan i wsp6Jnej refle'ksji - a nie
bierni e oczekiwac wszystkiego od rzqdu. Przekazywana z ojca na
syna n~d za pozostawia trudne do zatarcia slady. Ten, kto we wszyst
kim zalezny jest 'od innych, kto jest pariasem, przedmiotem pro
tekcjonalnej pornocy, a nie pelnoprawnyrn obywatelern; ten kto jest
zdany na dobrq lub zlq wol~ wszechmocnego pana (dla kt6Tego
nie istnieje ani prawo, an i autorytet wladzy, ani sprav.r:iedliwosc,
bo wszystko to ma w r~Jm i moze tym dowolnie rozporzqdzac), taki
czlow iek wydziedziczony w koncu staje si~ doskonalym niewolni
kiern... JakZe wi~c nie rna popasc w fatalizrn, jak rna uniknqc nie
bezpiecznego mieszania fragment6w religii pan6w z przesqdarni
i rna'g i q odziedziczonq po niewolnikach? Jak uniknqc zniech~cenia,
rozpaczy i p onizenia dzisiaj - a rozpaczliwego buntu jutro? Sarno
n auczanie alfabetu - nalwet jesli jego efektem b~dzie pseudo-praw o
g losu - n a nic s i ~ tutaj nie zda.
Helder Camara
Arcybiskup Recife (Brazylia)
Tlum. H. B.

OBECNA SYTUACJA W SEMINARI ACH BRAZYLlJSKICH
Oto s"wia de ctwo czlowieka, J<t6ry sp~dzil dziewi~c 1a t w trzech
serninariach brazylijskich i dwa lata w rzymskim kolegium du
chownym.
Dwa z seminari6w brazylijskich b yly regioll1alne. Studiowali
w nieh klerycy z przeszlo d;w udziestu diecezji. W brazylijskim ko
legium w Rzymie z,najdowali si~ studenci filozofii :i teologii z pra
wie wszystkich ez~sei Brazylii.
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J est oczywiste, Ze to, co tutaj przedstawiam, nie b~zie zadnym
studium rzeczywistosci tak bardzo zlozonej i trudnej do
zanalizowania. Nawet jak10 sV\riadectwo b~dzie ono dosye uproszczo
ne. Dlatego t ez pisz~ dosye beztrosko. Nie b~dzie to rowniez gorzka
krytyka, poniewaz dobrze mi si~ zylo' w seminariach i w sumie cie
s z~ si ~, ze tam bylem.
B~d~ si~ staral oddae jak najwierniej to, co przezylem i slyszalem.
B~d~ probowal przedstawiC przede wszystkim te zagadDienia, jalde
W semin a ri ach Sq aktualne na codzien.
Do niEdawna, chyba do 1955 roku, n asze semi'n aria dawaly for 
malCj ~ tak q samq jak ta, kto rq obserwowalem we Wl'o szech, Niem
czech, Belgii, a wedlug tego co slyszalem w Rzymie, zupelnie tak
samo byto w Australii, Chinach, F1rancji, Portugalii, Afryce itd., po
mimo wszystk~ ch Toznic zachodzq,cycH mi~dzy tymi kraj.ami.
Ta jednostajnose wyst~powala prawie we wszyst k ich dziedzina'c h.
W kilku "malych seminariach" i we wszystkkh seminariach bra
zylij skich mimo tropik alneg>Q klimatu nosiliSmy takie sam e su tanny
jak w R zymie. PI'ogram nau kowy malych seminariow byl zgodny
Die z oficjalnym programem szkol bra zylijskich, ale z progra m em
swi~ tej Kongregacji Sem in ariow. Do nau k humanistycznych, do gre 
ki i ladny przywiqzyw ano V\riel k'l w ag ~ ze szkodq Dauk fizycznych
i p r zyr ·o dniczych.
Filozofia i teologi a ni e wylamywaly s i ~ oczywiscie z tej reguly.
Studiow alismy sch ol a styk~ z calq jej scislosciq metodologiczn q i z t q
p retens jq do samowysta r czalnos ci, ktora dzis na s zcz~scie nalezy juz
do p r zeszlosci.
Fil oz ofi ~ now ozytnq i l eologow protestanckich poznawalismy nie
w tym co jest ich ory gina lnym w,k la dem, ale zwra ca jq'c przede
wszystkim uwag~ na t o, c o jest w nich niezgodne z t ezami podr~cz
nikowym i; a podr ~zn i ki owe bywaly c z~st o b ar dzo powierzchow ne
i poslugiw aly s i ~ wyl'l czenie sp oj r zeniem z zewnqtrz. Moi naby
p6jse 0 \\riele dalej w t e j kryty ce ale n ie 0 t o mi w m{)im s\\r1a
de ctwie ch odzi. Pami~tajqc 0 cen t ra listycznej polityce .Rzymu,
zwlasZieza w dziedzinie w yehow ania sem inaryjnego, m 6j ezytelnik
moze so bi e \\riel e rzeczy sa m dop owie dziee.
gl~b szym

H I STORIA OSTATN ICH D ZIES I F, CIU LAT

Ai do 1956 r·o ku s emi narzysci by li uwazani za dzieci. Przelozeni
rzqdzili sw{)imi seminariami wcho dzqe 'w najblah sze szczeg6ly. Dy
scyp lina byla sprawq pierwsz.o planowq, glowny nacisk kladlo si~
na m il czen ie, p csluszell st wo, c zystose i inne, mniejsze enoty. War
1.08e m ilo-sci i ducha ub6stw a nie byla jeszeze wystarczaj qcQ uWY
datnion a .
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Poczynajqc od 1956, dzi~ki ruchO'wi Per a mondo migliore oj ca
Lombardi, kilka seminari&w zacz~lo si~ zastanawiae nad encyklikct
Mentis nostrae Piusa XII. Zaczql s i~ bud:mc duch wzajemnej pomo 
ey, ,odpowiedzialnosci osobistej i inicjatywy.
W tym wlasnie ezasie seminarzYSci zacz~li dyskutowae, brae
czynny udzial 'W wewn~trznyeh sprawa ch seminarium, a przed e
wszystkim k rytyko'Wac pewne rzeczy przyjmowane do tej poTy z ca 
lym spokojem. W tym okresie powstal pe wien konflikt mi~dzy se 
minariami 0 nowej linii a seminariami scisle trzymajqcymi si ~ li
tery Soboru Trydenekiego i innych dokumentow, wczesniej szyeh od
Mentis nostrae. Konflikt ten dotyczyl: raczej przelozonych, jako ze
\'lSzyscy seminalTzysci opowiedzieli si~ za nurtem odnowy.
SYTUACJA OBECNA

Wydaje mi si~, ze w naszych seminariaeh etap dyscyplina rny
zostal juz przek'r oezony. Dyscyplina przestala juz bye przedmiotem
dyskusji i stalego n a p i~cia. Problemy dyskutowane kilka lat tem u
dzisiaj wielu seminarzystOw uwaza za niepewazne i smieszne. Ist
niejq zagadnienia 0 wiele powazniejs'Ze i te zaslugujq na ll w ag ~
klerykow, przelozenych i biskupow brazylijskieh. Nie b~ ~ tu dys
kutowal tyeh p r eblemow. Powiem tylko, jakie stanowisko zajmu jq
wobee nieh seminarzysei i co robi,! \V tej nowej sytuaeji.
Duza c z~sc tych pToblemow wynikla z brazylijskiej sytuacji spo 
lecznej. W ostatnich latach 0 tych sprawach wiele mo-wiono, pisan o
i dysku tClwano. S eminaria zacz~ly klasc wi ~ kszy nacisk na s oej o
legi~. Klerycy z a ez ~ li miec wi ~cej kontaktow z rzeczywis tosci q :
ud zial w zebraniach Akcji Katolickiej , k a techiza eja mlodziezy i d o
roslych. II Sobor Watykallski stal si~ wielkim punk tem o dniesie 
nia, wydarzeniem najgor~eej dyskutow anym i studiowanym j ako
Zroolo aggiornamento.
Wiele prob lemow staw ia si~ i otwarcie dyskutuje w seminar iach.
Mi ~dzy innymi kaplans bwo, zaangazowa nie spoleezne, eelibat k os 
cielny, s tudia i dueh ownose; to wszystko ba rdzo mecno obchodzi
dzisiejszych seminarzystow brazylijskieh.
KAPLANSTWO

Pierwszym problemem jest kaplanstwo. Wielu mlodych chce si~
sluzbie dla Boga i ludzi. ThJ· niedawna me widzieli innej
drogi niz kaplanstwo. Dzisia j jednak uznaje si~ cale pi~kno kaplan
stwa kazdego chrzescijanina i zaezyna si~ h.--westionowac wartoSci
kaplanstwa hierarchicznego. Dlatego wielu , seminarzystow ponow
nie rozpatruje motywy swej decyzji na kaplailstwo.
poswi~ e
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Nawet w Dbecnej teO'logii brakuje naprawdf; jasnego pojf;cia sluz
by kaplanskiej. Czyste PO'szukiwanie zbalwienia staje sif; faktem
przez PO'swi~enie si~ na sluzb~ bliznim. Ale jak ma sif; realizawae
taka sluzba w naszej sytuacji? Klerykalizacja dzisiejszegO' zycia ka
planskiego rna w sobie wiele histDrycznych reminiscencji epO'ki spo
lecznoSci chrzescij1anskiej, kt6ra juz jest poza nami.
ZAANGAZOWANIE SPOLECZNE

In.nym dyskutO'wanym problemem jest zaangazawanie spoleczne.
Wszyscy Sq pTzekonani, ze jednym z naszych najwazniejszych za
gadnien jest zacO'fanie gospodarcze. Wszyscy wiedzq, ze miloSe 
caritas nie jest czyms romantycznym i czysto uczuciowym. Wszyscy
wiedzq, ze kochae blizniego tu, w Brazylii, to' znaczy nie pazwalie
zeby tylu ludzi umieral'o z glO'du. A wi~ me mama godzie si~
z O'bludnym i niesprawiedliwym porzqdkiem sPO'lecznym. Wszystkim
wiadamo, ze nasza formacja kaplanska musi po~ostawae w zwiqzku
z sytuacjq naszega ludu i calq naszq rzeczywistosciq. Kaplanstwa
jest slu:hbq, totez nasza f'o rma,c ja nie moze bye taka sarna jak w lcr'a
jach gO'spodarcro razw.in1f;ty ch. Musi to' bye formacja dla ro~waju.
Nie rna jeszcze syntezy teoJagicznej na temat z,wiqzku, jaki za
chodzi mi~dzy ewangelizacjq a humanizacjq, chociai jednoczesnie
istnieje peW1lloSe, ie ewangelizacja nie jest czyms ad humanizacji
niezaleinym. Jezus, chcqc zw,r 6cie uwagf; na to', ze ewalllgelizacja
juz sif; za.cz~la, paslal Janowi Chrzcicieloowi takq wiadamase: slepi
widzq, chmmi chodzq, glusi slyszq a ubogim glasi si~ Kr6lestwO' Bo
ie. Krwestia zwiqzku mif;dzy ewangelizO'walll<iem a humanizowaniem
jest jednak przedmiotem dyskutawanym. Jeszcze nie wszyscy da
ceniajq specyficznie kaplanskq wartO'se wsp6lpracy z calym spale
czenstwem dla dabra wsp6lnega wszystkich. Nie bylO'by zresztq
latwO' tf; wartose abstrakcyjnie zdefiniowae. Z drugiej strany se
minarzy§ci zdajq sabie sprawf;, ze ich spoleczna Ddpawiedzialnase
jest tym wif;ksza, pDniewaz Sq uprzyvTilejawanq cZf;sciq mlodziezy,
majqcq dDSt~p dO' szkoly.
1

SEMINARIUM

Jalk jUz wspomnialem, zagadnienie dyscypliny zostalo juz prze
kroczone. PDzostaje zagadnienie samegD seminarium. Nie stawiam
tu problemu histDrycznego uzasadnienia seminari6w. Jednakze se
minarzysci uwazajq, ze chociaz seminaria Sq naprawd~ Dtwarte
i n.astroj w nich bardzO' mily, to' z w;i~kszym pDzytkiem moinaby
si~ bez nich O'bejse.
W semilllariach przetrwalO' w dalszym ciqgu O'tDczenie sztuczne,
z kontaktami wylq,c znie m~skimi, z ludzmi jednegD wieku, 0' tych
samych idealach i problemach.
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Seminarlium odsuwa klerykow ,00 naszej rzeczywistosci spolecz
nej . Dlaczego nie mamy 'iye tak sarno jak wszyscy studenci w na
szym wieku? Czemu nie mamy studi{)IWae razem z nimi na uniwer
sytetach? Czemu mamy nadal bye odsuni~ci od swiata, jeieli Sobor
mmal, ie mamy bye wyksztalceni w swiecie i dla swiata?
CELIBAT

Sqdz~, ie nikt si~ nie osmieli pomniejszae wa'r toSci dziewictwa.
Zresztq uwaiaan, ie seminarzysci starajq si~ widziee i doceniac jego
wlasciwq wartosc. Celibat to cha'r yzmat. Jest on dany tylko niekto
rym i lq'c zy si~ z mim pewnosc, ie dany jest dla dobra ludu Boie'go.
Natomiast trudno jest 7JI'ozumiee jego identyfikacj~ z kaplanstwem.
Celibat w zaden slp osobnie jest teologicZll1ym wymaganiem samej
koncepcji kaplanstwa. Po co wi~c 'Zobowiqzywac do niego wszyst
)deh ksi~iy?
Jest to jedno z tych tOtwartych zagadnien, ktore, jak mi si~ zdaje,
l'laJeialoby spolrojnie przestudiowac.
STUDIA

W tej dziedzinie wieLkim ~ryzysem jest kryzys samego studium
teologii. Teologia powinna przedewszystkim sluiyc duszpasterstwu.
Jest ona Tacjonalnym wyjasnieniem planu Boiego. Uwazam, ie na
sze brazylijS'kie problemy nie mieszczq si~ w tych zagadnieniach
teologicznych, jakie wysun~li Baius, Janseniusz, Suarez, Franzelin,
Barth, Bultmann, Cullmann, K. Rahner, de Lubac i inni. A pewna
teologia tylko ty;mi problemami si~ zajmuje.
Przyznaj~, ie to wszystko jest bardzo waine i wiem, ze te wszyst
kie dyskusje staly si~ przyczynq post~pu nau1ci teologicznej. Wydaje
mi si ~ jedna'k, ie dla nas, ella ogolnej formacji seminaryjnej, istnie
je problem pilniejszy i blizszy: Jak si~ wsrod nas urzeczywistnia
przymierze z Bogiem? Tajemnica paschalna, Iud Bozy, sens iycia,
cierpienie ludzkie, dobra ziemskie, rozwoj, rzqd, przemoc, pokoj
itd.. . to Sq oorodki naszych zainteresowan osobistych i duszpaster
skich. Problemowe studia teologiczne Sq waine dla tego, kto ehce
bye teologiem. Ks.iqdz moze chciee wybrac za-wod teologa, ale nie
nalezy zobowiqzywac do tego wszystkich ksi~zy . To jest ro'wniez
specjalne powolanie.
DUCHOWOSC:

Tu takze istnial napewno powamy kryzys. PoboznoSc semina,r yjna
opierala si~ wylqcznie na praktykach religijnych. Nie bylo ducho
WoScl przystosowanej do wieku seminarzystow, epoM, w ktorej iy
jemy, i teologii dzisiejszej. WialI'a nie byla wiarq czlowieka dojrza
lego. Zdarzalo si~ cz~sto, ze ci, kt6rzy decydowali si~ na opuszczerue
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seminariunl, tracili jednoczesnie to, co poprzednio nazywaH wiarq.
W swiecie tak romym od Swiata seminaryjnego nie bylo miejsca
na wypracowane w okresie formacji praktyki religijne.
Dzisiaj kladzie si~ duzo wi~kszy nacisk na duchowosc opartq n a
liturgii i na Biblii. Daje si~ tez dostrzec staranie 0 to, by na
pierwszym miejscu postawie wartosci podstawowe takie jak: za
mieszk iwanie Ducha sw i~tego, sprawcy uswi~cenia w duszach
i fakt, ze On udziela si~ kazdemu osobiscie. Pocoz si~ starac 0 ujed
nolicenie wszystlcich w tak los'Obistej dziedzinie?
Sqdz~, ze mamy l1aprawd~ wartosc1owych kierownik6w ducho
wych.
PODSUMOWANIE

Kazdy z tych punktow mozna byloby pogl~bic. Staralem si~ dac
tutaj tylko pobiezne Swiadectwo tego, co uwazam za charakterys
tyczme dla obecnego zycia seminari6w brazylijskich. Do odk.rycia
i pogl~bienia tego wszystkiego, cosmy tu napisali, przyczynilo si~
ogromnie zycie w ekipach, ktore jest juz faktem w naszych semi
nariach.
Najwazniejsze jest t o, ze wskutek otwarcia si~ seminari6w, prze
loi:eni pog,o dzili si~ ze swojq rzeczywistq sytuacjq, z tym, i:e Sq os'o 
bami starszymi, majqcymi wi~ksze doSwiadezenie ale :nie nieomyl
nymi. Zdali sobie spraw~ z faktu, ze bez naszej wsp61pracy nie po
trafiq nami kiel'owae, ze ezasem mogq si~ ezegos nauezye ad swo
ich kleryk6w. I wreszeie, ze ealy ten rproces przystosowania s emi 
narium i ealego Koseiola jest w pelnym toku i odbywa sli~ w du
chu wiary. Kryzys przestal bye konfliktowy, stal si~ natomiast k ry
zysem przystosowania do swiata, ogromnie zm1ienionego i zmienia
jqeego si~ nieustannie.
Sqdz~,
ze mozna uznae, ii: seminarzysel brazylijsey saIni
stwierdzajq SWq dojrzalosc. Ten dwuznaczny niewyrazny stan nie
-ksi~dza i nie-swieekiego, stan osoby, kt6ra nie ma nie d'O gadania,
stan dobry dla dzieei - nalezy juz na szez~seie do przeszlosci. Obec 
ni seminarzysci to dorosli studenci, ktorzy zrobili - lub starajq
si~ rozpatrzec, ezy mogq zrob ic wolny i osobisty wybor sluzby
ludowi Bozemu,
Ivandro da Costa Salez
tl. Anna T u rowiczowa

"
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ZAKONNICY NA NOWYCH DROGACH
Nasze doswiadczenia lez'l na dw6ch plaszczyznach:
- z m ian y w e w n ~ t r'Z n e dokonuj'lce si~ w domach for
m acji, nowy duch grupy, praca zespolowa, no-we st osunki rni~dzy
zakannirkami i przelozonymi itd.
- z m ian y w d z i e d z i n [ e a p 0 s t 0 1 a t u.
N ajwi~ksze znaczenie rna moim zdaniem fakt, ze zmiany we
wn~trzne podporz'ldkowane S'l potrzebom przyszlego apostolatu
miodych zakonnik6w. Zmiany wewn~trzne wyprzedzily podj~cie
pracy na zewn'ltrz, ale gdy j'l rozpocz~lismy, okazalo si~, ze istot
nie byly konieczne, choc napewno jeszcze zbyt niesmiale. Przyszl,o sc
dowiodla, ze trzeha bylo isc t 'l sam'l drog'l, ale jes~cze znacz:nie da
lej.
1. ZMIANY WEWNElTRZNE

Latwo sobie wyobrazic, jak delikatnym zadaniem jest przebu
dowa calej struktury domu, w kt6rym mlodzi otrzymuj'l SW'l za
konn 'l formacj~. Wszyscy zdawali sobie spraw~ z koniecznosci po
waznych zmian. Sami profes()!fowae tez widzieli problemy i to od
dawna, choc nie byli przygotowani na podj~cie bardziej radykalnych
krokow. Wiedz'lc, ze czas nagli, postanowilismy formowac przyszly
personel naukowy'i wychowawczy na biezqco, w samym dzialaniu.
Przelozony odpowiedzialny za ten projekt wybral w tym celu gru
p~ mlodszych wykladowc6w, powierzaj'l'c 1m calosc tej pracy. Jak
mozna si~ bylo spodziewac, natychmiast powstaly trudnosci i nie
porozumienia - dla wielu starszych zakonnik6w zar6wno wiek wy
typowanych pionier6w, jak i ich dynamizm i punkty 'w idzenia byly
trudne do przyj~cia.
Rozpocz~lismy od wsp61nej refleksji nad tyro, do czego ~mierza
my jako kieroWiIlicza ekipa nowego domu f,ormacji. Byl to dobry
start, dal nam ()!J1 pewien kapital uzgodnionych poglqd6w, zbiezl1'l
orienta cj~ co jest konieczne, bo semi,n arium rna przeciez dawac
mlodz:ieZy jakis scalony 'og61ny kierunek, wyksztalcenie musi bye
zintegrowane, choe nie k'osztem bogactwa tresci.
Przeprowadzajqc t~ wst~pn'l refleksj~ zwr6cilismy uwa·g~ na fakt,
ze kandydaci do zYc1a zakonnego tak cz~to dotkni~ci Sq pewn'l speKs. E. AMORIM nalezy do Zgromadzenla Maryst6w, kt6rego eelem jest naucza
ni e i wychowanie chrzescijanskie mlodziezy. Bracia Marysei (k s i<,:za stanowill
w zgromadzeniu niewielk 'l mniej szosc) ucz'l w szko!ach i w para fiach, szczeg6lnie
lroszcz<j c si<,: 0 ubogich. Brat Eduardo (kt6ry woli, aby go tak nazywac, rezy
gnujllc z ' tytu!u "ojca") byl profesorem fHozofl1 w Semlnarlum Marys t6w BrazylU
P6!nocnej. Obecnie specjalizuje sl<,: w zakresle soejologH reUgl1 na Uniwersyteele
Katolickim w Louvain.
Znak - 7
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cyficznq farmq psychkznej i religijnej niedajrzalasci. Zazwyczaj
niedajrzalasc ta jest po prostu skutkiem zamkni~tega stylu zycia
i sposabu wyksztalcenia. ZastanawiJajqc si~ nad tym w kantekscie
naszej sytuacji - wla runk6w jakie panujq w P61nocnej Brazylii 
daszlismy dO' wmosku, ze mazna i trzeba przezwyci~zyc ten stan
rzeczy przez prac~ .paza domem farmacji i paza sarmym zgramadze
niem. Studiujqcy pawinni miec rzeczywiste pale dzialania, pale sta
nowiqce cZqstk~ teg-o swiata, w kt6rym majq si~ zam.urzyc po za
kon.czeniu okresu studi6w.
W '2lwiqzku z kwestiq niedojrzalosci i czynnik6w r-ozwoju psy
chicznego stwierdzilisrmy tez, ze nasza formacja zakonna odbiegala
dotqd ad wskazan psychologii i pedagogikL Nauki te podkreslajq,
ze obecnooc ~obiety jest nieodzowna w procesie dojrzewall1ia m~z
czy:my. Jednak opozy-ej.a przeciw wprowadzemu '~obiet - czy to
zak<Ol1l1ic czy swieckich - do zespolu wycho\Wllw czego seminaTium
byla talk silna, ze spraw~ t~ musielismy odlozyc na nieokreslollq
pTZyszlosc. Udafo si~ narm zato przeprowadzic nlemal natychmiast
innq mniejszq inn()M7acj~: mlode zgromadzenie b~dqce w toku szyb
kiej ewolucji i pragnq·c e dotrzec do wszystkich waTstw spoleczeiJ.
stwa potTzebuje ludzi -0 bogatej i umzmaiconej fnrmacji. Chcqc za
pewnic bardziej uzdolni{)[lym blizszy kontakt ze sztukq zatrudni
lismy swieckieg-o profesora, artyst~ malarza, jednego z naszych pio
nier6w w zakresie wychowania estetycznego mlodzieZy. Wsp61praca
ta tl'!Wa do dzisiaj i przynosi interesujqce i cenne rezultaty.
Od poczqtku staralismy si~ wrganizow.a c nasz dom na spos6::,
i w duchu bardziej rodzinnym niz szkolnym - a wi~c w duchu
Ewangelii. Zasady, kt6re przyj~lismy mozna strescic w kilku punk
tach - haslach:
1 ° Wychowanie do -odpowiedzialnosci
2° swiadome uczestnictwo w procesie wlasnej fOTmacji, samo
wychowanie na pierwszym miejscu
3° smiale wyjscie naprzeciw swiatu, w kt6rym b~dziemy praco
wac - przeciez to z milo§ci d-o tego swiata poswi~cilismy si~
na sluzb~ Bogu!
Tak poj~ta formacja stawia wielkie wymagania wychowawcam
i profesoTOIm. 0 ilez latwiej byloby tylko utrzymywac w istnieniu
gotowq struktur~, 'W kt6rej ·w szystko - cale kierowrllctwo, kazda
trudna odpowiedz pTzychodzi z w,y soka i nie rna problemu wsp61
pracy mi~dzy sobq i z wychowankarmi. Zdobylismy si~ na wysi
lek -dzis nasi sermi,narzysci naprawd~ biorq udzial w kierowaniu
swojq szkolq.
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PRACY ZEWNF;TRZNEJ

'NY mia,r~ uplywu czasu seminarzysci dojrzewajq do coraz gh;b
szego udzialu w tej pracy. I oni talk ie przygotowujq si~ do d2ialania
poprzez dzialarue.
W okresie, 0 ktorym mowa, bylem jednym z licznych wspolpra
cownikow arcybiskupa Helder Camary w jego alkcji "calosciowego
duszpasterstwa". Skorzystalem z tego, 'alby w sposob bardziej pla
nowy z~gallJiZt()wae pr'ac~ naszych seminarzystow.
Jak wiadomo, w naszej diecezji - polo:honej na terenie brazy
lijskiego Nord-Estu - pewne parafie powierzone Sq malym grupom
zakonnic, ktore zast~pujq ksi~zy w pel'n ieniu wielu funkcji dusz
pasterskich. Jest to konieczne ze wzgl~u na 'niedostatecznq liczb~
duchoWllych na naszym terenie. My jednak pootanowilismy inaczej
zOTgani1Jowae rnaSZq 'prac~ - stwOTzye mianowicie zespol zlozony
z za.fuonnic, zakonnikow, ksi~Zy i swieckich, zespol dose silny, by
mogl obsluzye duzy rejon, dla ktorego bra:k proboszczow. Zacz~lis
my skromnie, od szescioos01bowej grupy: 2 siostry, 2 osoby swieckie
i dwoch zakonnikow. Obj~lismy teren, ktory normalnie potrzebo
walby co najmniej 5 kS1~Zy. Zrobilismy plan dziabnia. Nasi semi
na'I'zysci wlqczali si~ stopni!owo w t~ prac~ w coraz wi~kszym za
kresie, a za nimi poszli kleTYcy z innych semiariow Recife.
Nasza dzialalnose dala nam ad poczqtkuwiele cennego doswiad
czenia i dostar,c zala tematow do wspolnych przemyslen. Praca zes
polowa okazala si~ czynnikiem w istotny sposob wzbogacajqcym
takie nasze osobiste zycie duchowe i wywarla ogramny wplyw
zwlaszcza na mlodszych czlonkowzespolu. Dom Helder interesowal
si~ stale zatowno naszymi plaillami jak i codziennymi trudnosciami
i zwyci~stWiami, jakie zespol prze:iywal. Kiedys powiedzial publicz
rnie, ze ekipa z Ponte dos Carvalhos to jego ·oczko w glowie... Nieco
pMniej no,w y kierunek zostal przyj~ty takze pI'zez WYZsze Semi
narium Nord-Estu, ksztalcqce semirna'I'Zystow z 48 diecezji. "Filozo
fowie" i "teologowie" ·w spaniale ,p raoowali z ludem. Rosl i nadal
I10snie ich entuzjazm i oddanie w pracy. Dla wszystkich fuontakty
te majq Illieocenionq wa,r tose. Swieccy 'pracujqcy rami~ w ramiE;
z nami wciqz rna nowo przypominali zakonnikom, na czym polega
sens pracy 'zesp:olowej, uczyli nas co t·o znaczy pmwdziwe oddanie
i milose bl~z,niego. Poczu!ismy si~ w samymcentrum rzeczywistosci
i jej problemow. Napewno dzi~ki ternu na,s1 mlodzi wyjdq z semi
narium lepiej przygotowani do zycia.
3. M I F; D Z Y Z A K 0 N N Y

"E K U MEN I Z M"

Zespol profesorski naszego domu formacji skladal si~ z 8 zakon
nikow, ktorzy ledwie mogli podolae wszystkim zaj~ciom i obowiqz
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kom pracy zewne:trmej i w saunym naszym domu. Ale wszystko
rozwijalo sie: pie:knie do 'c hwili, gdy przyszlo nieszcz~scie. Pewnego
dnia 7 'PTofesoTow udaIo sie: na kurs do sqsiedniego miasta. W dro
dze zdarzyl sie: wy.padek, w wyniku ktorego dwoeh ci~zko rannyeh
znalazlo si~ w 'S zpit.a'l u a 'Pi~iu zgin~lo na miejseu. Myslalem, ze
to juz mu'Si bye koniee naS'zego eksperymentu - eala jego przy
szlose stan~la pod znakienl zapytania. Prowinejal zapytal mnie co
mamy zamiar zTob ie. Odeslae seminarzyst6w do domu, przynaj
mniej na pewien czas - zd avvaloby sie:, ze to jest jedyne rozwi '1 
zanie. Ale wtedy jedna z 'zalk onnic pracuj'1cych z nami w pa rafii
poddala inny projekt: dlaczego siostry nie mialyby nam p omoc? Nie
kt 6re z nich posi adajq p rze ciez wymagane kwalifikacje akademicki e.
W ciCl gu kilku godzin pi ~e zenskich zgroma dzen zakonnyeh za ofia
rowalo n am kompetentne n auczyeielki, gotowe podjq e dodatkowe
obowi'1 zki. I tak I"ozpoez~lo si ~ najbardzie j pasjonuj qee z m oich
doswiadezen 'n auczycielskich: proba "ekumenicznej" ws p6J:pr acy
mi~dzy zgromadzeniami. Dwanascie siostr, jeden za1
konnik , jeden
ksi'1dz diecezj a lny i ldlka osob swieckich mialo wspolnie, po bra
tersku poprowadzie wyisze seminarium duchowne... Malo tego; po
niewaz zakonni ee wykladaly u nas filOZiOfi~, najpraktyezniejszym '
rozwiqzaniem okazalo si~ polqczenie analogicznych kurs6w dla
si6str z naszym studium. Mlode siostry i kandydatki zasiadly
w lawkach ohok ,naszych filozof6w. Wszyscy ogromnie na tym sko
Tzystali. A zdaj'1c 'Soble spraw~ z nieszcz~scia, ja1k ie nas dotlme:lo,
nawet najzagor zalsi krytycy n'ie odwazyli sie: zaprotestowae. Obec
11'ie stan wyjqtkowy juz rninql od dose dawna, ale w sklad personelu
wyzszego seminarium Marystow obok profesor6w 'Z akonnik6w na
dal wchodz '1 zakonnice 'i swieccy obojga pIci, a wsrod studentD'w Sq
nadal siostry z jednego ze zgromadzen zenskich. Wszystkim przy
nosi to poiytek - tak sios1lry jak i klerycy szybciej dojrzewajq do
aopostolskiej wspolp.l"acy, a ponadto oszcz~dza si~ tak drogi czas wy
kladoweow, kt6ry moze bye wykorzystany na praee ll'aukowe i dusz
.
p a'sterskie.
Moje opowiadanie bylo dlugie. Ale trzeba jeszcze chyba dodae,
ze to wszystko, 0 czym m owilem, zacz~fo si~ nim jeszcze dotarly do
nas pouezenia i wskazania Vaticanum II. Wyszlismy im naprzeciw.
Eduardo Amorim, Marysta
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PODSZEWKA MllOSIERDZIA
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Calej sprawy nie podobna zrozumiec nie spojrzawszy najpierw na
czlowieka. Zacznijmy WJi ~ c !!lie od tekstu glosneg<l dos lownie na ca
lym swiecie artykulu 0 pomocy za gr aniczn ej dla Kosciola w Ame
ryce Lacinskiej - Pods zewka m itosierdzia ("Ame,r ica " 1 1967) 1 
lecz od 'osoby autora. Od 1961 roku m sgr Ivan Illich jest dyrekto
r em Center of Inter cultural F ormation w Gu er n ava ca w Meksy ku.
Instytut ten pr<lwadzi b adania i przygotowuje ludzi do p rac spolecz
nych i misyjnych w Ameryce Lacinskie j. Chcqc zary sow ac no oma
wianego artykulu musimy cofnqc si~ az do la t pificdzies iqtych.
W roku 1956 msgr Illich przybyl na P uerto Rico jako vice-rektor
miejscowego Uniwersytetu Katolickieg o. J ecn y m z pierwszych jego
posuni~c bylo zal<lzenie prot,otypu obecnej plac6wki meksykan
skiej - ()srodka zwanego Instytutem Kontaktu mi~dzy Kulturami.
Z poczqtku byly to tylko kursy letnie dla du~hownych i swieckich,
kt6rzy pragn~lip'rowadzic prace duszpasterskie wsr6d Portorykan
cZYlk6w czy to na samej \vyspie ~kt6ra jak wiadomo nalezy do USA),
czy to w wielkich miastach Stan6w, gdzie m6wiqcy hiszpanskim
dialektem Portorykanczycy tworZq getta analogiczne do murzyn
skich, Townie niespokojne, a n10ze nawet jeszcze n~dzniejsze 2. Nau
ka hiszpanskiego pochlaniala SpOify procent czasu student6w Insty
tutu, ale rekwif Illich kladl nacisk vrzede wszystkim na ro:zJWijanie
wrazliwosci na wartosci obcej kultury - na umiej~tnosc dostrze
gania jakie znaczenie majq poszczeg6lne przedmioty i zaj~cia dla
ludzi, kt6rzy zyjq inaczej niz my. P61'n ocni AmeTykanie - z pocho
dzenia Irlandczycy, Niemcy i Wlosi - mieli nauczyc si~ cenic i ro
zumiec PortOifykanc.zyk6w takich jakimi Sq, p omagac lim w rozw<lju
gospoda'r czym, kulturalnym i religijnym zgodnie z lch wlasnq men
talnosciq i tradycjq, a ni e na przek6r niej, wedle obcych wzor6w.
W teorii kaZdy 'zgodzi si ~ na taki program. Ale w praktyce szyb
ko pawstalWaly zadraznienia. lUich niestrudzenie ilustTowal swoje
tezy przykladami z dotychczas'o wej dzialalnosci p6Inoono-amery
1 The Seamy Side of Charity. Tekst tego artykulu byl przedrukowa ny w ca
loscl lub we fragmentach przez bardzo ,wiele czasopism europejskich m. in.
"Esprit" (mal 1967). W numerze 12 "America" z tegoz roku (mlesi<:cznik ten wy
dawany jest przez Jezuit6w amerykanskich) ukazal sill obszerny artykul Josepha
P. Fitzpatricka 8J, profesora socjologii na Uniwersytecie Fordha m poswit'; cony
postaci I dzialalno§ci Ivana Illicha. (What is he getting at?) Pierwsza cz(js6 za
mieszczonego w "Znaku" tekstu jest wyci<jgiem z tego szkicu.
2 W lecie 1967 rozruchy objE:ly - obok dzielnic murzynskich - takze nowo
jorskl Haarlem, hiszpanski "El Barrio", zamleszkaly przez Portorykailczyk6w.
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kanskich duchownych i zakonnic na Puerto Rico. Z reguly byly to
przyklady negatywne - swiadectw,a niepokonanej obcosci importo
wanych duszpasterzy, smiesznych i tragicznych za'razem nieporo
zumien, \-vq.skich perspektyw i nieuzasadnionego poczucia wyiszos
ci. Te przyklady dla wielu musialy bye kamieniem obrazy. Jednq
z przyczyn, dl aczego zale i pretensje osiqgn~ly takie nat~z enie, byla
osobowose Ilhcha, jego styl i metody. Jest to czl-owiek nieprawdo
podobnie zdolnyi lubi otaczae si~ podobnymi sobie, a z trudem zno
si to 00 uwaza za glupot~ czy niewra'z liwose. Sam m6wi dziewi~cioma
j~zykarrri niemal bez sladu obcego akcentu, i w calej za'c hodniej Eu
ropie czuje si~ jak u siebie w domu. Studiowal w Rzymie i jako
kanon1sta io dbyl dluzszy staz w jednym z watykan-s:ldJch urz~6w:
taki intymny kontakt z dypl'Omacjq i politykq koscieInq nie sprzyja
rraiwnosci... W ciqgu jednej nocy Illkh potrafi przeczytae wi~ej
niz zwykly inteligentny czytelnik przez tydzien. Jego biblioteka
dotyczqca spraw Ameryki I:..acinskiej jest imponujqca. A ponadto
l"Ozmawiajqc z ludzimi, kt6rzy oos wiedzq, Illich wchlania infOT
macje jak gqbka, jego pami~e jest niezawodna. Potrafi tez bye nie
od:parcie czarujqcy, <ale nierzadko zachowuje si~ 'w spos6b lekcewa
Zqcy wobec innych, wytykajqc smiesznostki, pi~tnujqc lenistwo i t~
pot~. Ma w swaich zylach cZqstk~ krwi zydowskiej, 'co cz~sto pod
kresla : na pewnym zebraniu zwiqzk'owym ostentacyjnie 'r ozprawial
z obecnymi Zydami. w nieskazitelnym dialekcie... Sam b~dqc fana
tykiem pracowitosoi Illich wymaga jej takze od innych i to twardo,
cz~sto pon-ad to, co by sugerowal zdrowy rozsqdek. I w tym takze
jest gwaltowny 1 nietolerancyjny. W sumie nie jest to czlowiek
latwy - jego ewangeliCZllq dev.rrizq jest "Nie przynioslern polroju
ale miecz". SC\dzOIl1e mu jest bye wsz~dzie znakiern prowokujqcyrn
sprzeciw. Ale kazdy musi przyznae, ze ten gniewny prorok ma wizj~
radyka'l ny,c h zmiam, jakie rnUSZq si~ dOikonae w K'o sciele i w chrzes
cijanstw1e, jesli. ma ono przekazae sw6j d~pozyt ludziom XXI wie
ku. Illich 'z daje -sobie spraw~, ze te 'z miany mUSZq koszt'Owae i ze
pla'Cie b~dziemy wszyscy. Sami musimy decydowae si~ na ofiary
w irni~ przyszlosci, a czasem tr,z eba egzekwowae 'ofiarnose i u in
nych... JesH ktoS staje na drodze tych koniecznych jego zdaniem
'lmian, Illich z reguly g'OtOw jest podjqe walk~ - bo jest przekona
ny, ze k10nflikty Sq nieuniknione i trzeba si~ 'W nie angaiJowae, rue
oszcz~dzajqc siebie i innych.
Oto portret prota,gonisty.
A tera'z akt pierwszy: PUERTO RICO, jeden ze stan6w USA, ale
zarazem c.zq.stka Ameryki I:..acinskiej.
Ksi~za i zakonnky z USA naplywali na Puerto Rico oct chwili
przylqczenia wyspy d'O Stanow, 1Izn. od roku 1898. Przejrnowali
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opuszcwne parafie, zakladali nowe, budawah szkoly. Wszyscy byli
zdania, ie iycie religijne w-yspy mzwija si~ teraz prawidlowo.
A msgr Illich zaczql szukac dziUl-Y w calym - i wskazal jq. Ame
, r yk a nie - stwierdzil - mechanicznie przenoszq na Puerto Rico
styl i spos6b myslenia cha rakterystyczny dla amerY'kanskiego ka
toIicyzmu. Etnicznie 'Obce duchowienstwo iyje w izolacji od ludu,
ktory usiluje urabiac na SW{)jq modl~, nie liczqc si~ z gl~bokimi
wa rtosciami miejscowej kultury i tradycji religijnej. Jest to w ist'o 
cie sprawa . bardzo skompliko'w ana. Niewqtpliwie juz w przede
dniu dokonujqcej si~ obecnie amerykanlizacji Kosci6l katolicki na
Puert'O Rico byl w upadku, brak bylo pOWlolan kaplanskich, a hisz
panski styl duszpa-sterstwa bynajmniej nie byl akceptowa ny przez
Iud z entuzjazmem, Styl ten jawnie nie odpowiada potrzebom dzi
siejszego 'c zlowieka, dzisiejszych Portorykanczyk6w. Duchowni p6l
nocno-amerykanscy powmi:niej traktowal'i i traHujq sWloje 'Obo
wiqzki niz dawni ksi~za hiszpanscy. Nowi proboszczowie wlasny1ni
r~kami naprawiajq i budujq koscioly, ,odiwiedzajq chorych, bawiq
si~ z dziecmi, rozmawiajq z robotnikalilli... Sq dobrzy. Pomagajq.
Sq nawet gotowi odejsc, gdy tylko mlodzi chlopcy wychowani
w miejscowych seminariach potrafiq ipracowac t a k j a k 0 n i.
Wlasnie <0 to chodzi - '0 jednostronnosc widzenia. Importowane
duchowiensnvo Iw yobraia sobie idealnq parafi~ tylko na wz6r ideal
nej parafii swego kraju. Illich wciqi atakowal .t~ posta'W~ i og6lny
brak zrozumienia i zainteresowania miejscowq kultuq i j~zykiem:
nawet po wielu latach p,racy wi~kszosc ksi~iy slabo m6wi po hisz
pansku, a niekt6re siostry nauczycielki nigdy naJWet nie pr6bo
waly nauczyc si~ tego j~zyka. Na poczqtku swego pobytu na Puerto
Rico Illich zapytal zgromadz'Onych pl'oboszcz6'w - kazdy z nich
mial za sobq dluiszy stai na wyspie - jakie dziela literadde,
a zwlaszcza poetyckie, mogliby mu szczegMnie polec:ic. Ale Il1Lkt
z tych duchOW1l1ych nigdy nie slyszal 0 istnieniu port{)rykanskiej
poezji a aala hislJpanska tradycja literacka i nawet Teligijna byla
im obca. Niekt6rzy wiedzieli cos - w spos6b raczej szkolny 
o hiszpaiiskim malarstwie .i na tYlill koniec. Byli .to prooci, solidni
lvdzie, typowy produkt p6lnocno-amerykanskich seminari6w du
chmvnych, gdzie wciqi jeszcze {) kulturze malo si~ slyszy. ~y
tykujqc to wszystko Illich ll1aralz il si~ na zarzut antyamerykanizmu,
nazywano go fanatycznYIill hispanofilem itd. Jednak na sprawach
kultury nie koniec. P'ow,ainiejszYIill jeszcze przedmi<otelill sporu byla
kwestia szk61 katolickich, w kt6rych katolicy amerykanscy pokla
dali tak wielkie nadzieje. Od strony poziomu nauczania szkoly te
naleiq rzeczywiscie do najlepszych na Puerto R~oo. Ale msgr Ill1ch
odwazYI si~ zakwestioIlJowac ich rol~ spolecznq: dIaczego szkoly te
ksztalcq niemal wylqcznie dzieci bogatych a 'z aniedbujq biednych?
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Niektorzy biedni docierajq dQ nich i nawet 2lwalnia si~ ich z obo
wiqzujq<cych oplat. Ale szkoly katoli:ckie z reguly polowne Sq :W za
mozniejszych parafiach, i choeby z tej racji m alo dost~pne dla bied
nych. Do tego dochodzi wysrubowany pDzi om skutecznie eliminu
jqcy dzieci ze srodowisk mniej wyrobionych kulturalnie. Swego
czasu w Stanach Zjednoczonych szkoly ka tolickie pomagaly irni
grantom-katolikom w e jse w spoleczenstwo, stopniowo dociqgnqc do
pozi(Jmu, jaki inni juz osi q gn ~ li. Z tej racji szkoly parafialne byly
prawdziwym motarem spolecznego awansu i ~ntegr a cji. W Puerto
Rico dzi ala jq 'one zachowawcZlO, w pewnym sensie przyczynia jq si~
do przetrwania resztekkolonialnego systemu przywilejow. Gdy
Illich zestawil liczb~ zakonnic uczqcych dzieci bogatych rodzic6w
z liczbq osob zatrudnionych w pracy duszpasterskiej 'Wsr6d ubo
gich - rezultat byl z<llwstydzajqcy. Vice-rektor katolickiego uni
wersytetu nie zqdal likwidacji katolickkh szk61 - postu}.owal tylko
ba'r dziej racjonalne wyk'o rzystanie sil i zasob6w materialnych,
skierowanie ich tam, gdzie Sq najbardziej potrzebne. Niewiele jed
nak Qsiqgnql, i w 1960 roku opuscil Puerto Rico w zwiqzku z wy
darzeniami jakie mialy miejsce w wk'll kalll1panii wyborczej (Illich
organinowal lopozycj~ przeciw dotkni~tej korupcjq paTtii katoli
ckiej).
Akt drugi : GUERNAVACA
Horyzont si~ rozszerza. Juz nie chodzi 0 niewielkq wysp~, lecz
bezposrednio 0 caly kontY'llent, uwiklany w siee skomplikowanych
problemaw ekonomicznych i politycznych. Kontynent, ktory wla
snie wchoclzi w orbit~ uwagi p61nocno-amerykanskich katolik6w.
Lansuje si~wielki program "misyjny"; na wezwanie papieza 10%
zakionnik6w z USA wspomaganych przez swieckich ochotnikaw rna
poswi~cie si~ pra'c y duszpasterskiej IW Amery<ce Lacinskiej, wy
rawnujq'c rbrak miejscowych powolan kaplanskich. W lecie 1961
pierwszych 20 ochotnik6w Pl'zyrbywa na kurs do Instytutu w Guer
navaca. Po kHku tygodniach Illich (Jdsyla polow~ z nich do domu,
w przeko'llaniu, ze nie nadajq si~ do zamierzonej pracy. Trudno
przypuszczae, by takie posuni~ie mialo mu przysporzye przyja
ci61 wsrod 'WplywOlWyc~ organizatorow krucjaty... Ale trudno tez
odmowie mu racji: Ill:ich sqdzi, ze ludzie udajqcy si~ do Ameryki
La'Cinskiej - zarowno duchowni jak i swieccy - powinni spelniac
przynajmniej trzy warunki:
.
- muszq bye wrazliwi na wartosci kultunilne tego regiollu
i chciee pomoc w ich 'roZlWijaruu a nie przynosie gotowe TOZ
wiqza'n ia, wlasne, niezbite odpowiedzi na wszystkie pytania
ludzie s·w ieccy muszq posiadae kwalifikacje zawodowe, ktore
Sq naprawd~ potrzebne w Ameryce Lacinskiej i n1e do zdo
bycia na miejscu. Sarna dobra wola nie wystarczy. Po 00 wy
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sylac "papieskiego ochotnika" aby uczyl katechizmu, jesli za
te same pieniqdze mozna utrzymac trzech miejscowych kate
chet6w?
- mUSZq to bye ludzie dojrzali i w pelni zr6wnowazeni. Ci, kt6
rzy chcq po prostu uciec przed problemami, kt6rych nie po
trafili .rozwiqzae we wlasnym kraju, nie majq szans takze na
nowynl terenie.,
I 'ln 6w w teorii wszyscy gotowi Sq uznae slusznose tych zasad,
ale w p ra ktyce r6z,n ie bywa. Cala akcja dus zp asterskiej pomocy
jest nieprzemyslana, b ezp lanowa, cz ~s to ma charakt er sentymental
n ego zrywu. Bl ~ dy , a k t6rych m6wili smy w zwiqzku z Puerto Rico,
p owtarzaj q si~ tu n a szerSZq skal~. Msgr Illich bynajmniej nie zqda,
aby katolicy z USA przestali inteifesowae si~ Ame,r ykq I..aciilskq.
Twierdzi tylka, ze trzeba zatrzymac si~ na chwil~ i przeprowadzie
refleksj~. 'frzeba spojrzec takze naodwr·o tnq stron~ prowad:wnych
akcji, zajrzee pod ich pods z ewk~.
Jednq z najdelikatniejszych i najbaTdziej drazliwych s'p raw, jakie
pDTusza Illich w swymartykule, jest kwestiapolityczme>go oblicza
p61nocno-alInelr ykanskich IInis jO'na'rzy.
Wszyscy zgadzajq si~, ze w Ameryce I..acinskiej lmnieczne Sq
gl~bokie zn1iany dotyczqce 'w szystkich struktur spolecznych, eko
nomicznych i politycznych. Ale jakie to majq bye ZTI1iany i jak do
nich doprowadzie? W tej spralWie opinie Sq podzielone, takze wSlr 6d
katolik6w i nawet wsr6d biskup6w. 3 Jedni widZq rozwiqzanie
w uprzemysliQ'Wieniu drogq inicjatywy prywatnej. Zdaniem ich
uprzemys!owien'ie, dostar-czajqc pracy i szans zyciowych, b~dzie za
r azem czynnikiem spo!ecznego aJ\vansu. To stanowisko kladzie na
cisk na potrzeb~ sHnego i ustabilizowanego rzqdu, zabezpieczenie
prywatnych inwestycji,wsp61prac~ mi~dzy rzqdem a kapitalem,
takZe zagranicznym. G16wnymi przedstawicielami tego stanowiska
Sq przemyslowcy, nowa klasa s'r ednia na dorobku oraz rozsqdniejsi
reprezentanci firm zagranicznych, d kt6rzy umiejq zdobye si~ na
bardziej dlugofalowq polityk~ i nie szukajq tylko doraznych zy
sk6w. Nie mozna zaprzeczyc, ze istniejq i tacy. Sposr6d b1skup6w
do tej grupy nalezy np. Msgr Mc Grath z Panamy czy tacy dzia
lacze jak ks. Mc Clellan, dzialacz sp6ldzielczy, czy o. Vincente
Andrade SJ, organizato,r centrowych zwiqzk6w zawodowych. Dru
gie stanowisko podkifesla koniecz,n ose odnowy spoleczenstwa po
przez szybkq i ratdykalillq zmiaill~ struktur. Tu wachla·r z opinii jest
szeroki - od pozycji marksis,toW'skich az po raczej umia'rkowane,
zqdajqce tylko publicznej kontrolinad przedsi~biorstwami i kapi
3 Interesujllce uwag! na ten temat zawieraj'l artyku!y Ranc!s P. Chamberlaina
"America" 4 (2) 1966 ! 20 (5) 1967. (przyp. tlum.)
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talem oraz szerokiego uczestnktwa wszystkich w dokonujqcych si~
procesach politycznych i ekanomicznych. Wszystkich - a wi~c
i tych, ktorzy do>tychczas znajdGwali si~ poza natwiasem na skutek
n~dzy, zacofania i politycznego nieus\viadomienia. Pr·z edsta·w iciele
tej grupy z wielkim naciskiem gloszq, ie gl~bokri.e konflikty i nie
ludzkie kll'zywdy zwiqzane z obecnq strukturq ekono miczno-poli
tyc~nq powi:nny byS ujawnione i nie wolno ich przemilczac. Zyjq
cym w n~dzy trzeba pomoc w organizGwaniu si~, tak aby mogli
upominac si~ 0 swoje pralWa z pozycji sHy. Wsrod zwolennikow
tej orientacji Sq studenci i inteIektualisci, ktorzy nazywajq si~ mar
ksistami, ale me brak tei czlonk6w roinych grup zwiqzanych
z Akcjq K,atolickq lub wy,r a'Stajqcych z niej - jak I11p. ks. Alejandro
del Coro, organizator TECHO, wielkiej radykalnie lewicowej kGope
ratywy w Santiago, czy alTcybiskup Helder Camara z Brazylii, cie
SZqCY si~ ro sobistym poparciem papieia Pawla VI. Do r.anrg i sym
bolu urasta postac ks. Camilo Torres, ktory poniosl smierc jako
uczestniik boliwijskiej ludowej guerilli.
W labilTyncie sprzecznych postaiw i konkurujqcych ideologii nie
latwo odnaIezc swojq wlasnq drog~ - zwlaszcza gdy si~ jest tylko
"papieskim ochotnikiem", obywatelem obcego panstwa, ktorego
interesy wchodzq tu w gr~ niemal na kaidym kroku. Msgr Illich
przeciwstawia si~ jednostronnemu zaa'n ga'iowaniu polnocno-amery
kanskich duchownych i swieckich misjonarzy, popierani'U przez nich
politycznego stanowiska rZq,du USA, tak jakby to byla cz~sc ich
religij'nej misji. Oczyvviscie nie 'Wszyscy tak post~pujq - ale zja
wisko jest 'Wystarrczajqco cz~ste, by budzic niepokoj.
Msgr Illich porusza w swoim alTtykule wiele tematow, niekto
rych z nich zaledwie dotyka. Naszkicowalismy sylwetk~ czlowieka,
Ho artykulu, tlo mezb~dne aby wniknqc w jego intencje. Moina
autorovvi przyznac racj~. Moina jej rodmo'wic, posqdzajqc Illicha
o pryncypi.alnosc, romantyzm, fanartyzm ... jako tG juz uczynili nie
ktorzy krytycy. ZalTzuty tego typu nie Sq moze calkowide bez
podstarwne. Trzeba by znac, i to z pierwszej r~ki, ,0 wiele wi~cej
fakt6w, wby m6c to OCen1c. 4 Niemniej - przeprowadzajqc SWq krry
tyk~ nie tylko samej pomocy amerykanskiej, lecz i calej sytuacji
l{Iosciola katoliokriego w Ameryce Lacinskiej, Illich pisze rzeczy
bardzo grocine .z astanowierua, z 'perspektYIWY Kosciola powszechnego,
jeg,o przyszlosci, >Zadan i problem6w. Oddajemy mu glos, wybie
rajqc kilka fra!gment6w dosc Gbszernego artykulu wlasnie z punktu
widzenia owych sZeITszych refleksji i fundamentalnych pytan.

4 Pewne swiatio na te problemy rzucaj'l inne materialy zamieszczone w niniej
szym numerze "Znaku".
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...Od pi~ciu lat wydatki Kosciola w Ameryce Lacinskiej znacznie
wzrosly. W skali calego kontynentu nie ma drugiego przykladu tak
szybkiego wzrostu. Dzis budzet jednego uniwersytetu katolickiego
czy towarzystwa misyjnego albo stacji radiowej jest wil?kszy niz
budzet calego Kosciola w danym kraju jeszcze dziesil?e lat temu.
Wi~ksza cz~se pienil?dzy koniecznych na takq rozbudow~ pochodzi
z zagranicy i ma dwa Zr6dla. Pomoc ze strony czynnik6w kosciel
nych przybiera trzy formy:
1° - doInry zebrane dzil?ki ojiarnosci wiernych, zwlaszcza
w Niemczech i w Holandii, przez organizacje takie jak Adveniat,
MisereoT i Oostpriesterhulp. Te kolekty si~gajq 25 milion6w dola
row rocznie.
2° - wil?ksze dary osobistosci koscielnych, jak np. kardynala
Cushinga, kt6rego hojnose jest dobrze znana, lub instytucji kosciel
nych takich jak np. ameTykanska National Welfare Conference,
kt6ra przekazala Biuru do spraw Ameryki Lacinskiej ponad milion
dolar6w z funduszy przeznaczonych na misje wewn~trzne.
3° - dostarczanie personelu, ksi~zy, zakonnik6w i swieckich wy
ksztakonych za pieniqdze nalezqce do diecezji i zgromadzen za
konnych p6lnocno-amerykanskich. Dzialalnose tych os6b cz~sto
takze si ~ dofinansowuje.
Ta forma pomocy zagranicznej sprawila, ze Kosd6l w Ameryce
Lacinskiej wszedl w orbit~ kulturalnych i politycznych wpiyw6w
panstw p6lnocno-atlantyckich. Dodatkowe srodki rodzq nowe po
trzeby, na kt6rych zaspokojenie stale szuka sil? nowych funduszy.
Powstajq w ten spos6b wysepki apostolskiego dobrobytu, wymaga
jqce ustawicznego podtrzymywania z zewnqtrz, bo Kosci61 lokalny
nie jest sam w stanie ich utrzymae. Kosci6l Ameryki Lacinskiej
kwitnie jak w czasach Konkwisty: zn6w jest tworem kolonialnym,
otoczonym troskq obcych. Zamiast starae sil? realizowae swoje za
dania jak najmniejszym kosztem - lub z nich zrezygnowae - bi
skupi czujq sil? zobowiqzani do szukania wciqz wil?cej pienil?dzy.
Ich nast~pcy odziedziczq instytucjl? niezdolnq do zycia. Wyksztal
cenie, kt6re powinno bye dlugoterminowq inwestycjq, jest przede
wszystkim forrrwwaniem przyszlym biurokrat6w, kt6rzy b~dq kon
serwowac struktury istniejqcego aparatu.
Spotkalem sil? z przykladem tego ~jawiska zetknqwszy sil? z grupq
ksi~zy poludniowo-amerykanskich wyslanych do Europy na studia
wyzsze. Aby nawiqzac dialog mil?dzy Kosciolem a swiatem, dzie
wil?ciu na dziesi~ciu z nich studiuje pedagogik~, katechetykl? i teo
logi~ pastoralnq czy tez prawo kanoniczne co bynajmniej nie da
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im zrozumienia ani Kosciola ani swiata. Tylko nieliczni studiujo.
historic: KOSciola od jego poczo.tkow lub naprawdc: starajo. sic: po

znac swiat dzisiejszy.
Gdy sic: dysponuje pienic:dzmi, bynajmniej nie jest trudno zbu
dowac nowy kosciol w jakims ko.cie zabitym deskami, albo szkol~
srednio. na przedmiesciu i poslae tam personeL Ale w ten sposob
sztucznie przedluza sic: zywot duszpasterstwa, ktore samo z siebie
nalezy ju z ca.lkowicie do przeszlosci - podczas gdy wszelkie po
szuki,w ania majo.ce na celu odnowc: dusz pasterstwa uwazane so. za
ekstrawagancki zbyt ek . Udzielae stypendiow na studia "swieckie",
znajdowae fundusze na oryginalne eksperymenty duszpasterskie,
gromadzic do!-~umenta cjc:, ktora maze przyczynie sic: do rozwoju
badan naukowych i do krytyki obecnych metod - wszystko to moze
tylko zagrazac obecnym kOScielnym strukturom, ziemsldm instytu
cjom, kl.e1·ykalizmowi, metodom "handlo1Oym".
Drugie zrodlo dochodow kosciel.nych jest jeszcze bardziej zasta
nawiajo.ce niz wspomniana juz ofiarnose wiernych.
Dziesic:c lat temu Kosciol przypominal 1Oielko. dam~, ktora mimo
finansowej ruiny usiluje podtrzymac wznioslo. tradycj~ dobroczyn
nOSci 100bec ubogich. Przez 1Oic:cej niz sto lat, jakie uplync:1y od
utraty Ameryki przez Hiszpani~, Kosciol stopniowo musial rezy
gnowac z sub10encji rzo.dowych, darow prywatnych i dochodow
z dawnych wloSci. JesUby pojmowac milosc blizniego na sposob
kolonialistyczny - to Koscio:l utracilby 10lasciwie moznosc wspo
magania ubogich. Stalby sic: przezytkiem dawnych czasow i nie
odmiennym sojusznikiem konserwatywnych politykow.
Dzis - przynajmniej na pierwszy rzut oka - sytuacja przedsta
uia si~ inaczej. Kosciol stal si~ zaufanym agentem w sluzbie insty
tucji i czynnikow zrnierzajqcych do "spolecznego postc:pu i awansu".
Angazuje sic: w t~ problematyk~ i dzialalnosc dose mocno, aby mogl
pelnic t~ rol~ z powodzeniem. Lecz ilekroc czuje sic: zagrozony przez
Tzeczywistq odnow~ - 1Oycofuje sic:, nie chco.c ryzyko1Oac, ze realne
uswiadomienie moze zaczo.c si~ szerzyc jak pozar. Ze tak jest istot
nie - wskazuje np. "Uumik" zalozony przez pe10nq 1Oysokq oso
bistosc koscielnq na szkolne radio brazylijskie.
DyscypUna kOScielna daje ofiarodawcom dwie gwarancje: pienio.
dze nie wyparujq, i zarazem nie bc:do. TOzpoznane jako to, czym sq:
nie dostrzeze sic: 10 nich reklamy na rzecz prywatnej inicjaty1OY,
srodka przy pomocy ktorego narzuca si~ biednym sposob zycia, jaki
bogaci u10azajq za odpowiedni dla nich. Obdarowany wraz z darem
wchlania z koniecznosci informacjc:: padre jest po stronie spolki
W. R. Grace & Co, po stronie ESSO, Przymierza dla postc:pu, Ame
rykanskich central z1Oiqzko1Oych, demokratycznych rzqdow - 1Oszy
stkich swi~tosci zachodniego panteonu.
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Czy Kosci6l angazuje si~ w "sprawy spoleczne" poniewaz w ten
spos6b nwze uzyskae pieniqdze dla ubogich - czy tez szuka tych
pieni~dzy po to, by przy ich ponwcy powstrzymae rozw6j ruch6w
rewolucyjnych typu kubaiiskiego i zachowae swe struktury? Nad
tym pytaniem mozna by dyskutowae. Ale stajqc si~ "oficjalnq"
agencjq pewnego rodzaju post~pu spolecznego Kosci6l przestaje
przemawiae w imieniu tych, coraz liczniejszych, ludzi kt6rzy od zad
nej agencji nie sq zalezni. (...)
Doskonale zdaj~ sobie spraw~, ze nie ma takiego kaplana czy
zakonnicy, kt6rych praca bylaby do tego stopnia nic nie warta, ze
ich pobyt w Ameryce Laciiiskiej nikomu by si~ na nic nie zdal.
Zawsze wzbogaca ona czyjes zycie. Nie ma tez misjonarzy az tak
niekompetentnych, by poprzez nich Ameryka Laciiiska nie mogla
czegos wniese w zycie Europy czy Ameryki P6lnocnej. Ale ani po
dziw dla oczywistej ofiarnosci, ani obawa ze letnich przyjaci61 za
mienimy w nieublaganych wrog6w nie moze nas powstrzymae od
spojrzenia w oczy faktom. Misjonarze wysylani do Ameryki Laciii
skiej mogq: 1 ° pogl~bie jeszcze izolacj~ Kosciola tkwiqcego na mar
ginesie zycia, 2° Kosci6l biurokratyczny zamienie w Kosci61 rzq
dzony przez ksi~zy, 3° zamienie biskup6w w zdanych na lask~ i nie
lask ~ zrezygnowanych zebrak6w. (...)
Masowy i bezkrytyczny import duchownych sprzyja przetrwaniu
biurokracji koscielnej zamkni~tej w swej wlasnej kolonii, coraz dal
szej od spoleczeiistwa i coraz wygodniejszej. Imigracja duchownych
ulatwia przeksztalcenie dawnej "hacjendy bozej" (w kt6rej lud za
wsze byl tylko squatterem) w boski supermarket, wyposazony
w obfite zasoby katechizm6w, liturgii i innych srodk6w laski... Taki
Kosci6l napelnia kieszenie i dostarcza schmnienia ludziom, kt6rzy
uciekajq przed swojq odpowiedzialnosciq wobec swiata.
Praktykujqcy katolicy, przyzwyczajeni do ksi~zy, nowenn i ksiq
zek nalezqcych do kultury hiszpaiiskiej (i bye moze takze do por
tretu gen. Franco na plebanii) stajq teraz wobec nowego stylu
administracji i finansowania, kt6ry z pewnego typu demokracji
czyni ideal chrzescijaiistwa. Lud szybko si~ spostrzeze, ze Kosci61
jest daleki, obcy, jest czyms specjalnym, pochodzqcym z importu,
finansowanym z zagranicy: jego j~zyk zas tym jest swi~tszy ponie
waz nie jest j~zykiem miejscowym.
Wklad zagranicy - i nadzieja ze b~dzie on nadal rosnqc - na
nowo umacnia koscielnq malodusznose, dajqc archaicznemu syste
mowi kolonialnemu nowe szanse dalszego funkcjonowania. J €Sli
Ameryka P6lnocna i Europa przyslq dose ksi~zy, by obsadzie opusz
czone parafie, nie trzeba b~dzie wzywae swieckich ochotnik6w do
pelnienia wi~kszosci ewangelizacyjnych zadaii, zb~dnq okaze si~
wszelka rewizja struktury parafialnej, funkcji kaplaiiskich, obo
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wio,zku niedzielnego i kazania. Nie trzeba b~dzie studiowae kwestii
zonatych diakon6w, nowych form liturgii sIowa i Eucharystii czy
propagowae lektur~ Pisma sw. w domowym kulcie rodzinnym. Na
dzieja pokladana w liczebnym wzroscie duchowienstwa w Ameryce
Laci71skiej jest zwodnicza jak spiew syreni. Maskuje ona chro
niczny nadmiar kleru, ktory powinien bye uwazany za najpowaz
niejszo, chorob~ Kosciola. Tylko kilka osob, odwaznych i obdarzo
nych wyobrazniq - przy czym nie wszystkie pochodzq z samej
Ameryki Lacinskiej - naprawd~ pracuje majo,c na widoku praw
dziwq reform~. Istnienie tych osob pozwala nieco zmodyfikowaC t~
pesymistycznq ocen~ sytuacji.
Duza cz~se personelu koscielnego Ameryki Lacinskiej zatrudnia
na jest przez instytucje prywatne sluzqce klasie sredniej i wyzszej
i przynoszqce spore zyski. To dzieje si~ na kontynencie, ktory
w najwyzszym stopniu i bardzo pilnie potrzebuje nauczycieli, pie
l~gniarek i pracownikow sluzby spoIecznej, aby mogly nadal funk
cjonowae i rozwijae si~ instytucje publiczne, sluzqce ubogim. Wiel
ka cz~se duchowienstwa poswi~ca si~ czynnosciom kancelaryjnym
zwio,zanym z udzielaniem sakramentow oraz kolportazem "bIogo
slawienstw", ktore cz~sto pojmowane so, w sposob zabobonny. Wielu
z tych ksi~zy zyje w rozpaczliwej n~dzy . KOSciol niezdolny do za
trudnienia swego personelu w rozso,dnie pomyslanym duszpaster
stwie nie potrafi takze utrzymae swoich kaplanow i rzo,dzo,cych
nimi 670 biskupow. Teologia sluzy do uzasadniania tego systemu,
prawo kanoniczne do administrowania nim, a kler zagraniczny ma
dIan zdobywae swiatowq opini~ publiczno,. To poczucie prawdzi
wych wartosci oproznia seminaria i przerzedza szeregi kleru,
w 0 wiele wi~kszym stopniu niz brak dyscypliny i ofiarnosci. (...)
Majqc za sobq szese lat pracy nad formowaniem misjonarzy prze
znaczonych dla Ameryki Lacinskiej wiem dobrze, ze prawdziwi
ochotnicy coraz wyrazniej pragnq stawie czolo prawdzie, ktora sta
nowi prob~ ich wiary. (.. .) Ci co udajq si~ do Ameryki Lacinskiej
muszq pokornie przyjo,e ryzyko bycia nieuzytecznym a nawet szko
dliwym, mimo ze daje si~ z siebie wszystko. Muszq pogodziC si~
z faktem, ze b~do,c cz~scio, kulejqcego programu pomocy koscielnej,
praca ich tylko odciqza przezarto, rakiem struktur~ - jedyna na
dzieja lezy w tym, ze pomoc i srodki lecznicze mogo, dae organi
zmowi czas i moment wytchnienia, konieczny, aby mogl on podjo,e
wysilek samodzielnego zdrowienia. Ale jest moze bardziej prawdo
podobne, ze pigulka aptekarza powstrzyma chorego od zasi~gni~cia
rady chirurga i doprowadzi go do narkomanii.
spraw~, ze misjonarze ponoszq ryzyko
pionkami na szachownicy §wiata, i ze uzywanie Ewangelii

(oo.) Musimy zdawae sobie
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dla podtrzymania jakiegos systemu politycznego czy spolecznego
jest blt(znierstwem. (...)

*
Pierwsze konsekwencje powszechnej naukowej auto-krytyki
wstrzqsajq Kosciolem Ameryki P6lnocnej. Nie tylko metody i insty
tucje sq zakwestionowane i oceniane negatywnie. Dotyczy to takze
ideologii lezqcych u ich podstaw. Samo zaufanie zostalo podwazone.
Niemniej - na zasadzie zdumiewajqcego paradoksu - wciqz usi
luje si~ zaszczepiae gl~boko innej kulturze te same struktury i pro
gramy, kt6re na rodzimym terenie juz sq przezwyci~zone czy za
kwestionowane. Niedawno slyszalem, ze personel rodem ze Stan6w
Zjednoczonych zamierza zalozye katolickq szkol~ podstawowq
w pewnej miejscowosci Ameryki Srodkowej, gdzie juz funkcjonuje
ki1kanakie szk6l panstwowych.
Ale istnieje tez niebezpieczenstwo przeciwne: Ameryka Lacinska
nie moze juz bye rodzajem azylu dla libera16w amerykanskich, kt6rzy
nie sq w stanie zwiqzae konca z koncem u siebie w domu, czy tez
dla apostol6w nazbyt "apostolskich", by umieli we wlasnej wsp6l
nocie kompetentnie pelnie obowiqzki zwiqzane z przyj~tym powola
niem. Akwizytor koscielnych gadget6w niesie ze sobq grozb~ zala
nia kontynentu tanimi imitacjami p6lnocno-amerykanskich parajii,
szk6l, i katechizm6w, kt6rych modele sq juz przestarzale w samych
Stanach. U ciekinier pomnaza tylko zamieszanie panujqce i tak
w obcym kraju przez swe powierzchowne protesty, nie do znie
sienia takze w jego wlasnym kraju. (...)

*
WNIOSEK: istota problemu polega nie na tym jak wysywe wi~
cej ludzi i pieni~dzy, lecz na pytaniu po cot 0 c z y n ie, czemu
chcemy sluzye. Tymczasem Kosci6l bynajmniej nie jest w sytuacji
krytycznej. Wciqz stoimy w obliczu pokusy ratowania i latania jego
obecnych struktur. To jest wtwiejsze niz postawie sobie pytanie
o ich celowose i autentycznose. Liczqc na to, ze dziela naszych rqk
b~dq glosic naszq chwal~ czujemy si~ winni, nieszcz~sliwi, zawiedzeni
i zirytowani gdy jakas cz~se budynku zaczyna si~ walk Zamiast
wierzyc w Kosci6l, gorqczkowo staramy si~ go budowac zgodnie
z naszym wlasnym, niejasnym modelem kulturalnym. Uciekajqc si~
do r6znych technik chcemy budowae wsp6lnot~, ale jednoczeSnie
nie dostrzegamy utajonego pragnienia jednosci, kt6re w wielkim
trudzie i z b6lem stara si~ znalezc wyraz wsr6d ludzi. Pelni obaw
usilujemy budowac n a s z Kosci61 przy pomocy statystyk, zamiast
10 duchu wiary szukae go w ludziach.
Ivan Illich
op'rac. HB

PRO B L E M Y-P E R S P E K T Y W Y

BARBARA WARD

CZTERY REWOLUCJE
Wszyscy, jak Sqdz~, zdajemy sobie sp'ra'W~ z fa ktu, ze zyjemy
w najbardziej katastreficznie rewolucyjnej epoce, jakq kiedykolwiek
przezywala ludzkose.
Zwykle mysli si~ '0 rewolucji jako 0 pojedynczym wydarzeniu,
lub serii scisle powiqzanych ze sobq wydarzen. Lecz w rzeczywisto
sci zyjemy w sarnym sl'odku dziesi~ciu czy dwudziestu takich rewo
lucji. Wszystkieone zmieniajq nasz spos6b zycia i nasze spojrzenie
na rzeczywistose, zmieniajq wszystko nie do poznania Ii czyniq to
szybko. Chc~ tu przesledzie niekt6re z tych rewolucji iich wplyw
na nasze spoleczenstwo i spos6b zycia. Nie mogqc zajqe si~ wszyst
bmi, ·w ybieram cztery WIplataj q ce si~ w nasze biografie w prawie
kazdym ich punkcie.
Pierwsza, bye moze najbardziej wplywowa rewolucja, zaczyna si~
w dziedzinie idei. Nic w tym dziwnego, bo idee Sq pierwszorz~d
nymi motorarni histord:i. Rewolucje zwykle ro:opoczynajq si~ 'Cd idei:
to w zwiq'z;ku z ideami zmieniamy swoj sposob zycia, organizacj~
spolecznq i stosunek do swiata matedalnego. Zacznijmy wi~c od
reworucyjnej idei dzialajqcej teraz w calym swliecie, od kranca do
kranca. Chodzi 0 r e w 0 1 u c j ~ row nos c Ii, r6wnosci ludzi i na
rodow. Twierdzenie to moze si~ wydawae nieco goloslownym. Nie
mozemy go tu rozwijae. Nie marny cLose miejsca, by przeprowadzie
refleksj~ nad wszystkirni implikacjami mi~dzyludzkiej rownosci.
Zresztq zadne z dzisiejszych spoleczenstw nie zdaje sobie w pelni
sprawy z tego, co wlasciwie rozurnie przez rownose. Czy rna to bye
tylko zr6wnanie? Czy rownose oznacza oboj~tnose wobec doskona
losci? Czy przeciwnie - da si~ pogodzie r6wll'ose z rozsqdnymi
strukturami rOrz kaz;odawstwa i kontroH? A skore kilos przeciez musi
l

BARBARA WARD (Lady Jackson) znana publicystka, staly wsp6lpracownlk
londynskiego "The Economist", jest autork'l szeregu ksi'lzek na temat probiem6w
III Swiata. W numerze 149 "Znaku" zamiescilismy jej wypowiedz na Konferencji
Swiatowej Rady Kosciolow w Genewie (lipiec 1966).
Tekst, ktory publikujemy, stanowi z nieznacznymi skrotami I rozdzial glosnej
ksi<\zki Barbary Ward The Rich Nations and the POOT Nations (W. W. Norton & Co.
New York 1962) •. Przypis pochodzi z rozdzialu II.

PROBLEMY -

PERSPEKTYWY

1329

to czy wladza opierajqca si~ jedynie na samym rozurnie
usuni~ciu wszystkiego co niejako od zewnqtrz
sprzeciwia si~ r6wnosci (jak pochodzenie, wlasnose ziemska, boga
ctwo, dziedziczenie) nie stworzy merytokracji, mandarynatu wyra
finawanej inteligencji? A przeciez taki mandarynat moze bardziej
zagrazae r6wnosci niz system, w kto.rym metody wylaniania war
stwy r zqdzqce j Sq mniej rygorystyczne i sztywne. 110 pyta'l1ia
prawd ~ fascynujqce i wiele z nich scisle wiqze si ~ z wieikimi mi~
d zynarodowymi zagadnieni a mi. Na przyklad relerutacja przyw6d~
cow sposr6d wa,r stw uposledzonych jest wielkq silq komunizmu,
pcniewaz te wlas nie w a rs1J\I\IY Sq najliczniejsze w obr~bie narod6sv
wchodzqcych n a d r og~ rozwoju. Ale tu interesuje nas r6wno5e
gl6wnie jako sila pchajqca leu zmianom spolecznym, ekonomicznym
narodowym.
Wiemy, ze nami~tne pragnienie odc zuwania swej r6wno5ci
z innymi ludzmi, be z roznicy klasy, plci i przynaleznosci rasowej
czy narodc'We j jest jednq z potqznych sil spolec znych naszych cza
s6w. SqdzE:, ze jest one takze g16wnym korzeniem wsp6lczesnego
nacjonalizmu. N ie lekc ewaz ~ oczywiscie innych h6del nacjonali
zmu, jak pcczucie wsp6lnoty, wsp6lny j ~ zyk, te same dzie je. Lecz
na arenie miE:dzyna r<ldowe.i sila nacjonalizm u wiqze siE; z poczu
ciem, ze dany na r6d jest r6wnie dobry jak jego sqsiedzi, a wiE;C
nalezq mu siE; te same praw a . A wiE;C r6w11ose. Na rody Zjedno<:zone
ze swym r6wnym pr awem dla ws zystkich - jedno panstwo, jeden
glos - Sq refleksem tego egalita rnego n a cjonalizmu. Prawo do
sa mostancwienia - najsilniejsza broil nacjonalizmu w dobie roz
padu imperi6w - jest w swej istocie wlasnie zqdaniem r6w.nosci,
stawianym przez nowe Iudy starym narodom. Z t ej wlasnie r acji
nac jonalizm w1qze siE; dla nas z problemem r6wnosci, wzajemnej
r6wnosci narod6w, r6w.nosci szacunku i prestizu zagwarantowanego
przez narod{)wq suwerennosc.
Druga rewolucja takze dotyczy idei - idei po s t ~ P u, mozli
w osci zmian prowadzqcych leu lepszemu swiatu, nie leiedys w wiecz
nosci, lecz tu i teraz. To zaabsorbowanie doczesnosciq, ,,5wiato
wose", nacisk polozony na r zeczy i szanse tego swiata jest drugq
r a dykalnq silq d zialajqcq w n aszym swiecie.
Trzecia rewolucja, to rewolucja b i 0 log i c z n a, nagly wzrost
tempa w Jakim gatunek ludzki mnozy si~ na ziemi.
Czwa<rta rewolucja, niezwykle istotna, 0 calkowiC'ie fundamental
nym zna czeniu, to z a s t 0 s '0 wan i e n auk i i k ap ita 1 u
w pro c£sach Elconomicznych, nie ograniczajqce siE; zresztq do n ich.
StJosuj cmy na ukE; i oparte na ·n iej rozvTiq zania we wszystkich dzie
dzinach zycia, w administracji, polityce, organizacji sr:;oleczez'lstwa
.
a na wet \V kulturzc i sztuce.
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Wszystkie c:ztery re<vrolueje - r6wnoSci, zaa'llgaiQwania w do
czesnose, przyrostu Iudnosci i nowyeh poj~e i metod naukowyeh 
zaez~ly si~ w rejonie Polnocnego Atiantyku~ Nastqpil tu rodzaj mu
taeji i odtqd nasz los roini si~ juz ad IQSU narodow niedorozwini~
tyeh gospodarezo ezy dopiero wkraezajqeyeh na drog~ rozwoju:
w ich spoleezenstwaeh zadna z rewolueji nie rozwin~la si~ jeszeze
w pelni. Niewieikie majq poj~cie 0 rownosei.W przeszlosci nigdy
nie walezyly zbyt usilnie '0 materiainy post~p, szybko zadowalaj qc
si~ osiqgni~tym poziomem. Przyrcst Iudnosci poddany byl eykiowi,
w ktorym kolejno nast~powaly fazy kl~sk glodowyeh i sytosci 
nie mialo to nie wspoinego z obeenq ekspIozjq popuIaeyjnq. A prze
de wszystkim tradyeyjne spoleezenstwa bardzo malo oszez~dzaly
i praktyeznie nie istniala tam nauka. Zmiany, ktore {)dci~ly nas od
vvszeikieh wezesniejszyeh form crganizaeji spcleeznej, stwor zyly
w obr~bie strefy atlantyekiej cos, co moze bye 'okresJone jako nowy
rodzaj wspoinoty ludzkiej. Nie wiem ezy istotnie to nowe spole
czenstwo mozna nazwae szezesliwszym. Niektor zy wqtpiq ezy jest
one bardziej eywilizowane. Ale jedno jest pewne: to spoleezenstwo
jest nieprawdopodo'b nie bogate. W strefie 'atIantyekiej po<wstal
krCJg spoleezen.stw posiadajqeyeh wi~eej dobr, dys ponujqeyeh
wiE;'kszymi zawbami nii mialo to kiedykolwiek mieisee w historii
lud zkosei. To wlClsnie jest gl~boko rewolueyjna zmiana na kt6rq
zloiyly si~ wszystkie pomQcnieze rewolueje. A poniewaz nie wszyst
Ide narcdy wkroezyly juz w zasi~g tej rewolueji ezy tez raezej serti
rewolueji - a zarazem wszystkie niewqtpIhvie pragnq to zrQbie 
rozniea mi~dzy b ogatymi a ubogimi narodami 'jest jednym z funda
mentainyeh element6w w dziejaeh naszego stulecia.
Jak to si~ stalo, ze eztery rewolueje wspoldzialajqc ze sobq wy
tworzyly nowy typ spoleczenstwa - spoleezenstwo wzgl~dnej lub
nawet bezwzgI~dnej obfitosei? Jak to si~ stala, ze przebudowujqc
tradyeyjny porzqdek spoleczny doszlismy do fo rmy spoleczenstwa
r6znej od wszystkiego co kiedykolwiek istnialo?
Zacznijmy ,od rewoIucji r6wnosci. Ma 'ana lmrzenie w dw6ch
gl~bokich tradycjach zachodniego spoleczenstwa: greckiej idei pra
wa i judeo-chrzescijanskiej wizji dusz r6wnych przed Bogiem. Dla
Grek6w istotq obywatelstwa, ezyli tego co odr6znialo polis, mia
sto-panstwo. od zyjqcych pow jeg'o obr~bem barbarzyncow, byl fakt.
ze w miescie greckim ludzie zyjq wedlug praw, wlasnych praw
ustawionych przy ich wsp6ludziale. Nie byla to oezywiscie pelna
wizja rown()sci: nie obejmowala ona kobiet i niewoInik6w. Ale
o by w ate I e byli r6wni wobec pra,w a. Prawo ()slanialo ich przed
groib q tyranti, o2Y to jednego przyw6dcy, czy to rzqdzqcej wi~k
s:ro:Sci. Ta Qstat'lli.a tyrania more przeciez bye jeszcze ei~i:s.za ... Tu
po raz pierwszy w historii spotykamy deklaracj~ prarw czlowieka,
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praw, kt6re przyslugujq mu takze wobec niebezpiecznie suweren
nej wladzy.
Inny aspekt r6wnosci wyraZa si~ w metafizycznej chrzescijanskiej
wizji dusz stworzonych na obraz Bozy. W sredniowieczu katedry
i koscioly wychowywaly ludzi. Ulubionym tematem rzezb na por
talach katedr i malowidel w skromnych nawet kosciolach para
fialnych byl Sqd Ostateczny. Te panoramy najwyzszego szcz<,:scia
i krancorwej rozpaczy z wielkq emocj onalnq silq szerzyly poczucie
mi~dzyludzkiej r 6w nosci. Wsr6d powolanych do szcz<,:scia wiecznego
byl pasterz, chlop, drwal i ciesla, a w ogien wieczny az nazbyt
cz<,:sto szli kr610wie, ksiqz<,:ta i biskupi... W spos6b niezwykle drama
tyczny wyrazalo si<,: w tych obrazach to, co stanowi najgl<,:bszq naj
istotn iejszq zasad<,: r6wnosci: wiara, ze dusze Sq r6wne w o bec Boga,
a wiEiC r6w'Dosc jest czyms wrodzonym, metafizycznym - nie mo
ze wi<,: c zalezec od przynaleznosci klasowej, kulturowej czy raso
wej . Gdy tak rewolucyjna idea ra z zostanie zaszczepiona w spole
czenstwie - t rudno sobie wyobrazic jak bogate i r6znor cdne moze
pr zynieSc skutki.
J edna z konsekwencji tej idei jest szczeg6lnie godn a rozpa trzenia:
oto w naszej cywilizacji pozycj<,: dcrminujqcq osiqga jq grupy ludzi,
kt6re w za dnym innym spo.J:eczenstwie nigdy nie doszly do politycz
nego zwyci ~ stwa czy przelomu na swojq korzysc.
W najwi ~kszym, wr~cz stenograficznym skr6cie mozna powie
dziec , ze od poczqtku histmii wladcami byli kr610wie i kaplani.
U haik u ich stali w'oj()'wnicy, cz~sto - jak na przyklad we wczesnym
sredniowieczu europejskim - wojownicy ci byli wynagradzani p{)
siadlosciami ziemskimi. Lub - jak w Indiach - dcchody z takich
posiadlosci przydzielane byly urz<,:dnikom dworskim i doradcom
kr6lews kim jako zr6dlo dostatniego utrzymania. Tak wi ~c przy
w6dztvVlO polityczne byto manopolizo,wane przez dw6r i wlascicieli
rolnych. W takich spolecznosciach - a do tego typu musimy zali
czyc wi~kszosc spoleczenstw t.radycyjnych - kupiec z koniecznosci
byl postaci q margines{)wq. Ten dawny, mniej lub bardziej feudalny
model spoleczenstwa przetrwal p{) dzis dziell w cz<,:sci Ameryki Po
ludniowej i Azji. Lecz w miar~ dojrzewania sredniorwiecza obraz
Europy za(;zynal ,p rzybierac nowe rysy. Dzi<,:ki podzialowi wladzy
mi<,:dzy cesarza i papieza zaistnial w spoleczenstwie pewien plu
ralizm wladzy w o br<,:hie tego samego p<Jrzqdku. Mniejsze dodat
kowe grupy - narody, miasta, gminy, korporacje najpierw
chwytaly wladz~, kooieczTIq aby mogly funkcjonowac, a pote'll de
finiowaly jq w kategoriach prawnych i gortowe byly bronic jej
w imi~ r6wnosci wobec prawa. W takim spoleczenstwie kupieo
m6gI stac si<,: prawdzirwq pot~gq; jego praca, interesy i oszcz~nosci
byly bezpieczne. Prawa miejskie precyzowaly uprawnienia kupca
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w zakresie samorzqdu i juz w XIV wiekll krol za posrednictwem
parlamentu zasi~gal jego rady nim odwazyl si~ opodatkowac bo
'gactlWa miejskie w imi~ ogolnonarodowych interesow.
Wszystkie te okolicznosci zapewnily miast'om niespotykanq dotqd
niezaleznosc, z ktorej korzystali bankierzy, kupcy i cala rosnqca
klasa srednia. W Kantonie czy w Delhi nigdy nie bylo osobistosci,
ktorq daloby si~ porownac z Lordem Mayorem Lcndynu ezy Bur
mistrzem Gandawy. A bez zaufania w s,obie i pcc7.Ucia bezpieczell
stwa klasy kupieckiej pozniejsza ewolucja spoleczenstwa k::lpita
listyc zneg.o nie bylaby mozliwa.
Ale zaczyn rownosci nie przestal dzialac wynioslszy na powierz
chni~ klasG sredniq i udzieli1
wszy 3ej istotnych w plywow. Dzialal
on w reszcie spoleczenstwa i dziaia dotychczas. W czasie angi elskiej
Vvojny Dc m owej pewien zolnierz nalezqcy do skrajnego od lamu
armii Cromwella, nazwiskiem John Lilburne, dal klasyczny wyraz
t en dencji, kt6ra bGdzie dcminowac w polityce przez nast~pne lat
czterysta: "I najubozszy czlowiek w calej Anglii rna zycie do prze
zycia t ak samo jak najbogatszy" (The poorest he that is in England
has a life to live as the richest he). Tak sqdzil Lilburne, i to prze
konanie tkwi u podloza niezliczonych pozniejszych rewolu cji.
To ono lezy u podstaw socjalizmu i jego wzrostu, ono jest broni q
organizacji zwiqzkowych, haslem emancypacji robotnikow \V sto 
~; unku do klasy sredniej i podstawq calej koncepcji nowoczesnego
pnnst'vva d obrocytu. Nie widac konca tego rewolucy.inego procesu,
bo - j::t!c juz W'Spomnielismy - ni e wiemy jak b~dzie wyglCjdalo
ostatnie stadium r6wnosci. Czy bGdzie to zrownanie? Czy roo\",n05c
szans i r6wnosc startu? Czy tez moze spoleczenstwo rZCjdzone milo
sci1) a ni e silq?
Nie wi emy t ego. Ale wiemy, ze zaczyn rownosci przenik nq!
wszystkie warstwy naszego s.poleczenstwa, wyzwa la j<)c nowe kl o.sy
i rmve sHy wkraczajqce na scenG historii. Trzeba teraz zapytac, cze
go te no\ove klasy wlasciwie zqdaly domagajqc siG emancypacji?
W tym punkcie napotyk a my no. drugq z naszych rewolucyjnych idei,
oWq "swiatowosc" czy "swieckosc", cgromne zainteresowanie tym
S\v1atem, d ckonuj<icymi siG w nim procesami, jego bud ow q, prawa
mi, kt6rym jest poddany, sposobami, dzi~ki kt6rym mozemy puscic
go w rueh i przemieniac zgodnie z naszymi ludzk imi celami i dqze
niami. Rewolucyjna swiatowosc to zainteresowanie swiatem jako
terenem pracy i wysilku czlowieka, wysilku wiodqcego ku zaspo
kojeniu potrzeb i ziszczeniu marzen.

J dee te wywodzq si~ w swej istocie z naszego potrojnego dzie
dzictwa: mysli greckiej, jUda.iz,mu i chrzescijanstwa. To dziGki grec
kiej wizji prawa nal.lka zdobyla si~ na zaufanie swiatu, na przeko
n an ie, ze materialny Swiat jest d cstatecznie uporzqdkowany aby ,
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przewidywanie i badania naukowe byly moiliwe. Z religijnej tra
dycji judeo-chrzescijanskiej wyrasta przeswiadczenie, ie cale stwo
rzenie jest dzielem Boga, i jako takie musi bye niezmiernie intel'e
sujqce i wielkiej wartosci. "Niczego nie zwij nieczystym" brzmialo
boskie polecenie dla Piotra i mimo pokusy religijnego pesymizmu
chrzescijanstwo nigdy nie mialo za zlud~ tego, co pochodzi z rqk
Bozych. Innym spoleczenstwom brakowalo tego istotmego wglqdu,
tej intuicji wartosci rzeczy stworzonych. W kulturze hinduskiej
sw'iat t.o maya, zluda, gorqczkO'wy taniec ulotnych przewudzen za
slaniajCj cych nam czystq rzeczywistose niestwOlI:'zcnego bytu.
Ale tra dycja zachodnia najostrzej za'p ewne odcina sie, od podsta
\vowych idei innych cywiIizacji poprzez SWq wuzje, rzeczywistosci
jako dramatu, kt6ry sie, rozwija , wielkiego dialogu miEidzy Bogiem
i czlowiekiem, dialogu kt6ry kiedys u swego niepoje,tego kresu uko
ronowany zostanie blogoslawienstwem, szcz~sciem i pelni q . Wszyst
k ie spoleczenstwa archaiczne czuj q siEi zwiqza ne, wplecione w me
lanch olijne kolo nieskonczonych powro t6w. Pory wku, cykl i ycio
wy, porzqdek planet - wszystko to wskazy walo na wieczny po
wrot rzeczy ku ich poczqtkom, a zycie krqzylo po arbicie wykres
lonej przeznaczeniem. Marek Aureliusz, n a jme,drszy z rzymskich
cesarzy, wierzyl ze czlmviek oko1o czterdziestki przeiyl juz wS'z yst
ko, czego mozna dcSwiadczy C: . Zadn a wizj a r zeczyw istcSci idqcej
n aprz6d ku n ow ym mozliwosciom, za dna nadzieja na przysz!osc: lep 
SZq i P lnie jszq niz terazniejszose ni e la g-o dzila fatali zrrnu st.arozyt
nych cywi liza cji. To w wierze zydowskiej i ch rzescijanskiej po ra z
pierwszy wstaje przed ludzkosciq mesjaniczna na dz·iej a. VV ch r zes 
ci ja nstwi e nadzieja wyraia si~ w re Iigijnych katego r iach wyzwo
lenia i zba wi enia . L €cz na przestrzeni 'wiek6w idee te p rzekszta lcily
si w po j~cia doczesne, swieckie, W i de~ post E;"PU, marszu naprz6d,
na dziei na ho ryzoncie, pr a cy dla leps zej przyszlosci, n ie 'W zaswia
tach' lecz tutaj i teraz.
(... )
Zajmijmy s i~ ter az blizej t rzeciCj z r e woluc ji, kt6r e dokonaly me
ta mo rfozy zachodniego spoleczenstwa. POCZqw szy od osiemna stego
wieku n cwa wiedza medy czna, u sta wiczn a poprawa sta nu higieny
publiczne j oraz s kup ienie ludzi w nowych miasta·c h p rzedluzylo im
iycie i zap oczCjt kowalo proces prowadzqcy ku gwaltownemu wzr os 
t owi stopy urodzen. Na zachodzie eksplozja t a n a og6l byla bod:lcem
wzrost u, bodzcem ekonomicznego roz w oju. Przyczyn q tego jest
gl6wnie fak t, ie powstanie i ekspansja nowoczesnego systemu ekono
micznego mia ly miejsce w pie r w s z y c h s tad i a c h demogra 
ficznej eksplozji. Ekonomia mogla wi~ c rosnqe w mia r ~ przy rostu
lu dnosci. Byl nawet CZ3S w wieku osiemnasty m, gely w y dawalo si ~ ,
ie nied ostatek sily roboczej PQlozy kres da lszemu rozW'oj-owi gos
podarki. W dziewi ~ tnastowiecznej Ameryce masowa imigracja byla
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jednym z wamych czynnik6w przyspieszajqcych Tozw6j gospodar
czy. W latach dwudziestych Ii trzydziestych naszego stulecia de
presja zbiegla si~ ze znacznym spadkiem stopy urodzen najpierw
w Wielkiej Brytanii a potem w Ameryce. Dzis znow wydaje si~
pewnym, ze niektore aspekty rozwoju Ameryki P6lnocnej wiqzq si~
z szybkim wzroste'l11 zaludnienia. Tak wi~c - biorqc pod uwag~
calosc - na Zachodzie w zrost gospodarczy i przyrost ludnosci szly
ze sobq w parze. Ze nie stalo si~ tak na Wschodzie, to dzis jeden
z najwazniejszych p roblem6w swiatowych. Ale Zachod uniknql dy
lematu wiqzqcego g,i ~ z przyrostem ludnosci przekraczajqcym sto
jqce do dyspozycji zasaby ek anamiczne. Przeciwnie - rosnqca sila
rabocza wchlaniana p r zez rozwijajqcy si~ system gospodarczy do
starczala pracy dla produkcj.i d6br i rynku zbytu dla ich sprze
dazy.
Przechod zimy ter az do ostatniej rewolucji, rewolucji kapitalu
i nauki i zastosowania ich w ·obr~bie proces6w ekonamicznych.
Kapit al to oszcz~dza nie , a oszczp,dza nie oznacza niekonsum owa-'
nie. Ale cd ldu da nie czy ogra niczanie konsumpcj·i nie rna sensu, je
zeli w jakims punk cie os z c z ~ d za nie nie zapewnia wi ~k szej czy lep
szej konsumpcji w przyszlosci. Na przyklad trzeba wiE;Ce j V\rysilku,
czasu i n akladow, aby wypr aduk owac le psze zi am o czy leps zy plug.
Ale w koncu jest si~ w yna grodzonym p rzez lepsze zbiory, a wi~
innymi slowy konsumpcj a maze iSc w gor p, n a skutek dodatkowega
wysilku .
W tradycyjnym s poleczenstwie tru dnosc pol ega po. 'Pros tu n a t ym,
ze lud zka wiedza 0 za ch owaniu rzeczy l11ateria lnych jest jeszcze bar
dzo ·ograniczona. Czlowiek nie p osi ?d a jes zcze nauk awych narzp,
dzi i przyzwycza jen, nie umie ekspe rym ent ow ac, a by przekonac
s i~ w jaki sposob mazna przeksztalcac m a teri ~ i m ani pulo.wac niq.
Metody produkcji lepszego ziarna Sq nieliczne, nie przeprawa dzono
jeszcze wielu pr6b ulepszenia pluga. Lepsze plugi m ogq pow stac
dopiero po udo.skon a leniu technikiwyrobu i ob r6bki zelaza, a to.
z kolei wymaga odkrycia innego paliwa poza wp,glem drzewnym.
K rotk'O mowiqc cieplo spalania drzew a, energia wiatru, s zybkosc
k onia i wpr awa czlowieka wyznacza jq ciasne granice prymitywnej
t echnologii. Wielka zmia,na, jaka nastqpila w wieku osiemnastym,
pole gala przede wszystkim na ogromnym rozkwicie technik i tech
nologii, w kt6re mozna bylo inwestowac oszczp,dnosci. Do zmiany
t ej doszlo dzi ~ki Tewolu cyjnym prqdom, 0 ktorych juz mowilismy,
dzi~ki rosnqcemu zaint er esowaniu m aterialnymi przedmiotami, dzip,
ki "swiatowosci" i planowemu badaniu rzeczywistosci fizykalnej.
(... )

.

Wyemancypowana i u fna w sobie klasa kupiecka, kt6r a juz po
siadala silny system k re dy towy, dyspon owala oszcz ~dnosciami, kt6re
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mogla wloZye w nowe technologie. Przy1'lczyli siE: do niej posiada
cze roW i zamozniejsi rzemieSlnicy, wszyscy gotowi eksperymen
towae i popierae eksperymenty kosztem swoich i cudzych oszczE:d
nosci. Ta komhinacja rozwiniE:tej technologii i rozpowszechnionego
oszczE:dzania umozliwila wielki wzrost wydajnosci pracy. Kazde r~ce
robocze mogly ustawicznie produkowae wi~ej. Nadwyzka mogla
bye ponownie inwestowana eelem dalszej ekspa nsji. Ten proees
wymagal utrzymywania og6lnej konsumpcji na niskim poziomie.
Masy robotnicze poez'ltkowo nie nie zyskiwaly na nowym systeinie.
Stloezone 'W miastach, eiemne, niez,organizowane p rzyczynialy sit:
do p{)wstawania nowych ogromnyeh oszez~dnosei praeuj 'le za pIa c ~
o wiele nizsze nii osiqgni~ta jUz vvy dajnose pra cy. Ale pr zedsi~bior
cy gromadzili oszcz~dnosci, inwestowali je i cala gospodarka rosla.
Ta pokazna "pierwotna akumulacj a" dala w efekcie p r zelomowe
p rzej scie do nowego typu gospodarki, w kt6rej, d zi~ki doplywowi
k apitalu do wszystkich dziedzin i p ro ces 6<\v, ekspan sja jednych
wspomagala ekspansj~ ws zystkich, powstal jak gdyby w ewn<:trzny
rozp ~ d, kt6ry ostatecznie wprowadzil g ospodark ~ na 10Tbit ~ .. . T ak
p awstal nowy rozw i n i~ty typ spoleczen stw a techniczneg o, up r ze 
m yslowionego i posiadajqcego k apit al. (... )
Niezmiernie bogata wsp6lnota zachodnich n a rod6w sta je si ~ CQ 
raz bogatsza. Ale jednoczesnie nie ·o.ddzialy wuj e jui na resz t~ swia
ta w spos6h pobudza jqcy do roZ'VV'oju. W wieku d ziewi~tnastym cz~s c
k apita16w w poszukiwaniu zysku eksportowa na byla do kolonii, do
Indii, n a Dalcki Wseh6d, do Ameryki P,olu dniQIWe j. Wzros t swiata
a tlantyckiego cz ~ sciowo przynajmniej podniecany byl przez zakupy
surowc6w w slabiej ro zwi ni ~ty eh krajach zamo rskieh. Ale w w ieku
d wu dziestym ten rodzaj wsp6lzaleinosci m i ~d z y ,osrodkiem uprze
mysIowion ym i pr oducentami surow eow zdaje si ~ za nikac . W O.'5ta t
n ieh dw udziestu ezy t rzyd ziestu latach zachodnia produkcj a r oz
wijala si ~ szybciej nii zapot r zebowanie na importowa ne surowce.
Nie ciqgniemy ju i swiata za s obq w opt ymistycznym dzi e wi~tnas to 
w iecznym sensie, nie podciqgamy go... Automatyczne bodzce rozwo
jowe, jakich dostarczamy zamorskim partnerom, Sq dzis slabsze n i:i
70 lat temu, a to ze wzgl~du na gl~bokie zmiany w naszej t echno
logii. Zast?sowania nauki przyczynily si~ do rozwoju sztuki ma
teriaI6w zast ~pczych. Bardzo c z~s to si ~.z d a rza, ie importowane daw
niej surowce potrafimy dzis sami wytw arzac. Przykladem sztuczny
kauezuk, nowe w16kna do wyr'o b6w tekstylnych, produkty petro
ehemii - nawet ersatz-czekolada. A wi~c nie w ciqgamy juz reszty
swiata w proces r,ozWloju tak jak to mialo miejsce w pierwszym
okresie naszego wzrostu i bogacenia si~. Zapeiniamy powstajqc'l lu 
k~ poprzez udzielan'l pomoc gospodarezq. Ale n ie uwazamy te j po
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mocy z'a zada:n ie przyj~te na stale i wyrazme okresl'One. Jest to
srodek doraz-ny i w za~ym wypadku nie wysta:rczajqcy.
Ale nle na tym koniec. Drugi wazny czynnik zmienia cha,r akter
Il8.szych wzajenmy'c h st,os'Unk6w. Chodzi po prostu '0 to, ze Zach6d
przebil si~ juz do no'Woczesnosci, jest juz po drugiej stronie wiel
ldego przel<OInu - a nowo powstajq:ce panstwa jeszcze go nie prze
szly. A przede wszystkim nie zaokonczyly one jeszcze pierwszej,
twrardej, bezHtosnej nawet fazy wczesnych Qszcz~dnosci.
Proces oszcz~dzania jest przedsi~wzi~ciem na wielkq skal~. Aby
m6gl si~ foOZpOCZqe, tr,z eba osiqgnqe pewien rozp~d. Wszystkie dzie
dziny gaspodarki muszq nim bye obj~te, jesli jej model jaka calase
rna ulec zmianie. Male madyfika,cje iu i tam, troch~ post~pu tu
i 6wdzie magq zrnienie cas w tyrn ezy innyrn fragrnencie gaspadarki
ale wielka fala zmian musi ogarnqe calose spoleczenstwa, jezeli rna
si~ dokonae z,a sadniczy przelolJTl, przejscie do nawega typu g'aspo
darki pradukcyjnej, przejscie kt6re na Zachadzie juz nastqpila.
Realizujqc si~ w spoleczenstwie tradycyjnym, przelom ten wymaga
wielkich naklad6w kapitalu. Trzeba zaczqe zmieniae wszystko:
system wyksztalcenia, 'rolnictwo, transport, energetyk~, przemysl.
To znaczy, ze ka'pital musi bye wydatkawany na skal~ masow'!.
A jednoczesnie spoleczeJ1stwo niedorozwini~te gaspoqarczo jest
zbyt ubogie t, by moglo oszcz~dzae odpowiednio do zapot r zebowania
na kapital. To jest paradoks tego stradi'Um, kt6re Marks nazwal okre
sem "pieTWotnej aku!Il1ulacji", pierwszego wielkiego wysilku oszcz ~ ~
d zania, kt6ry jest konieczny, jesli gospodarka rna n aJbrae rozp~du .
K olonialny wplyw Zachodu nie stworzyl tego rozp~du. PrzyczynH
1 Jak okreslic , co rozumiemy przez "narody ubogie"? Termin "narody w sta
nie niedorozwoju" nie jest calk iem wlasciwy, poniewa z zaJicza do jednej kate
gorii bardzo raine typy niedorozwoju. Na przyk lad Indie i Pakistan Sq dzie
dzicami w ielkiej staroda wnej cywiliza cji i mimo ubostwa posiadajll w iele cecil
rozwinif;tych pailstw w takich dziedzina c h jak literatura , sztuka i administracja.
!nne r e giony - j a k np. Kongo - ni e s,! rozwinif;te W· zadnym z mozliwych
znaczeil, S'ldZf; wif; C, ze na t y m eta pie najlepsz'! metod 'l definiowania ub6stwa
b <:dzie zastosowa nie prosteg o k ryter ium dochodu na g lowf; ludnosci, przecif;tne g o
d ochodu, j aki mog ,! oSi'lgn'lc obywatele r6znych kraj6 w . JesJi ustalimy poziom
zasobnosci bogatych spolecze ils tw na w ysolws ci 500 dola row roc znego doc hodu
na glowf; ludnosci, to okaze sif;, ze 80'10 lu dz kosci z najduje s iE: pon izej normy.
N aog6l tylko naro dy up r zyw ilejowane strefy atlantyckiej a t akze Zwi'!zek Ra
dzieck i i Cze choslowa cj a osi,!gaj ,! ten poziom, wzglE:dnle poziom trzy l ub czte
rokrotnie wyzszy, U s talani e precyzyjnej hierarchii bogactwa nie ma wi elkieg0
sen s u, l stotn'l spra wq j est fa kt, ;i.e masa ludzkos ci zyJ e 0 wiele ponizej p oziomu
500 d olar6w rocznego doch o du ; w niekt6rych kra j a ch, jak np. w Indiach si ~ ga
o n zaledwie 60 dola ro w . A przeciez w Indiach "yje ponad 500 milion6w ludzi. ..
Sta nowi to okolo dw6cll p iqtych ubogich mieszkailcow Trzeciego Swia t a. Dy
s lans miE:dzy bogatymi a ubogimi jest wi<,:c ogr omny, i jak juz zauwazylismy,
n a d a l sif; powif;ksza.
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si ~

tylko do cZqstkowej modernizacji; zaistnialy poczqtki nowoczes~
nego systemu oswioaty, poczqtki przemyslu, nieco ro,l nictwa nasta
wionego na eksport, kilk'a port6w, zaczqtki sieci komunikacyjnej,
zarys nowoczesnej administracji. Ale wszystko to nie wystarczylo,
by nadac gospodarce rozp~d prowadzqcy do stalego wzrostu .
W rezultacie rosnie dystans pomit;dzy krajami zachodnimi, kt6
re juz weszly na orbit~ gdy chodzi 0 zycie g{)spodarcze; a krajami,
kt6re jeszcze nie wystartowaly. My na Zachodzie juz dawno zakot'l
czylismy p.i erwszq fazt; pierwotnej a kumula cji, mamy w rt;kach
mechanizm, kt6rym mozemy sit; posluzyc dla dalszej ekspansji. Na
wiasem mowiqc zdobylismy ten mechanizm gdy nasza ludnosc nie
byla jeszcze :obyt liczna. Teraz, kiedy jestesmy juz na orbicie, nasze
boga.ctwo m oze si ~ mnozyc przez procent skladany, poniewaz j u z
jestesmy bogaci. Jest to zresztq zjawisko dobrze znane w zyciu 1'0
dzinnym. Czlowiekowi bogatemu 0 wiele latwiej inwesto'Wac i bo
gacic sit; dale j niz biednemu zaczqc W og61e inwestowac. TO' same
d otyczy narcd6w. Narody, kt6re jeszcze nie przekroczyly prO'gu
oszczt;dnosci, stajq sit; coraz ubozsze, do czego dolqcza si ~ jeszcze t a
k omplikacja; ze 'W mit;d zyczasie stale rosnie liczba ich ludnosci.
Tak wi ~ 9 nasz swia t d zisiejszy stoi pod zna kiem tragicznego
i sk omplikow a,n ego p odzialu. Cz~sc ludzkosci przeszla przez rewo
lucje pr owadzqce ku now oczesnosci i obe cnie udzialem jej jest mo
del gospoda rczy wielkiego i nieustannie powi~kszaj q cego si~ bo
ga ctwa. Lecz reszta ludzkosci ma ten et ap przed sobq. No'W€ kraje
nie znajdq r6wnowa gi, nim bt;dzie m6gI si~ rozpoczqC wielki pr oces
na bierania r ozpt; du. Stary trad ycyjny swiat umie ra. Nowy, rady
kalny, id qcy naprz6d jeszcze si~ nie n a rodzil. Skoro ta k, to dystans
mit;dzy b oga tymi a ubogimi z koniecznosci b~dzie n a jbardziej tra
giczny m i n aglqcym pr oblemem n aszych czas6w.
Barbara Ward
Hum. H. Bortnowska

BERNARD NOSSITE R

DEKADA ROZW O JU?
Organizacja Narod6w Zjednoczony ch nazwala lata szescdziesiqt e
deka dq rozwoj u . Pr'o duktywTI'osC n a r od6w u bogich miala w zrast a c
o 5% rocznie. Aby osiqgnqc ten cel, bogaci mieli przekazywac coBERNA RD N O SS ITER jes t eur ope j sk im k o res p o nd en tem elmnomic zn y m "Tile
Wash in g t on P OSL'· . A r l y ku !, kt6rego fragme n t y zamipszcza my , u l<3zal s i ~
w "Th e New R e public ", a nast~ pnie przedr u ko w any zostal w publikacji Depar
tnmen t u MIOdziczowcgo Sw ia to wej R a d y Kos c io l6w: T he Developmen t Apoca!.ypsc,:
Risk , Vo l Tn N o 1/ 2, G en e w a 1967.
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rocznie fundusze rownajqce si~ 1010 ich wlasnego dochodu. Naci~
gajqc dane Zach6d glosil, ze ,o ba te cele zostaly osi q gni ~ te. Nieko
munistyczni dawcy pomocy tworZq cos co nazwano Komitetem dla
Popierania Rozwoju (Development Assistance Committee, w skr6cie
DAC). Czlonkami tej organizacji Sq Stany Zjednoczone, Kanada, Ja
ponia, Australia i 11 panstw europejskich. Niedawl10 DAC radosnie
doniosl, zewzrost ekcl'nomiczny narodow ubogich 'Osiqgnql sredniq
5010 rocznie w lata ch60-64. W tym samym czasie, twierdzi DAC,
czlonkowie jego dostarczali Trzeciemu Swiatowi srodk6w - ze 21'0
del publicznych i prywatnych - kt6re osiqgn~ly od 1,04-0,96010 ich
dochorlu narodowego.
ONZ przedst.awia natomias t calkiem iuny zesp6l cyfr. Ocenia si~
tu, ze w zrcst ubogich region ow jest 0 200/0 n i z s z y niz planowano;
doplyw srodkow pochodzqcych od bogatych n a rodow jest 0 30010
nizszy niz to deklarowano poczqtkowo. W odr oznieniu od DAC, ONZ
uie zalicza do klasy ubogich H iszpanii, G r ecji i Jugoslawii, p onie
waz Sq to kraje szybko rozwijajqce si~ . Poziom osiqganych przez
nie dochodow k aze umiescic je w calki em innej grupie. Dru ga za
sadnicza rozn ica mi~dzy statystykami ONZ i DAC w iqze si~ z sa
mq ba zq obliczania procentow. ONZ por6wnu je o golny n arodowy
produkt krajow zyj qcych w dostatku, DAC w oli okr eslenie opar t e
na dochodzie n arodowym , k tory jest nizszy niz produk t globalny.
Dochod n a rodowy nie obejmuje sum, ktol'e bogaci odkl ada jq na bok
w zwiqzku z deprecja ejq. Zdan iem ekspert6w ONZ jest to posu
ni~cie arbitralne, poniewaz sumy przeznaczone na dep r e c ja c j ~ bar
dziej zalezq od narodowych system6w podatk ow ych n iz od pr aw
d ziwie ekonomicznej potrzeby uzupelnienia kap italu.
M6wiqe kr6tko ONZ s qdzi, ze DAC sztucznie rozdyma c Z qs tk ~ fun
dusz6w, kt6ra jest udzia lem ubogich: w r zeczywistosci otrzymu jq
a ni mnie j niz si~ m6wi. Wszelk ie pr6by mier zenia wkladu b ogatych
po pr ost.u tonq w statysty cznym bagn ie. Na p r zyklad P ortugalia
iFrancja ust awicznie wyehod zq na w z gl~dnie najhojniejszych daw
cow pomoey. L izb onaoczywiscie wlicza tu ogrom11e wydatki na tlu
mienie re,vQ.)ty swyeh afrykanskich kolonii - a Francja godne
uwagi sumy przeznaczone 11a opanowanie sytuacji w jej dawnyeh
posiadlosciach afrykanskich.
Istniejq mniej k ontrowersyjne cyfry wskazu jqce n a to, k to roz
wijal si~ podczas Dekady Rozwoju. Na bogatym Zachodzie pro
dukcja w zrosla 0 pi ~kne 300 dola r6w na glow ~ ludnosei, si ~gaj qc
sumy 1 700 dolarow. Na ubogim p oludniu osiqgni~to wzrost 0 10 dol.
na osob~, dzi~lti ezemu n a jednego mieszkanca przypada teraz 142
dolary... W tym samym czasie roczny wzrost produkcji na Zacho
dzie si ~gal 5010. Lecz w najludniejszych ubogich krajach, takich jak
Indie i Brazylia pr-odukt globa lny wyraznie si ~ obnizyl.
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00 gorsza: 'Obliczenia te w niewielkim stopniu biorq pod uwagt=:
odwrotny kierunek przeplywu: sumy, ktore ubodzy zwracajq boga
tym w postaci dochodu od kapitalu, amortyzacji i zysk6w. Rzeczy
wiste przeniesienie srodk6w finansowych, scedowanie ich ubogim
jest zjawiskiem zadziwiajqco ograniczonym. Pomoc przekazywana
przez rzqdy rzqdam poczqwszy od roku 1960 wynosi od 5,25 do 5,75
miliard6w dolarow. Do tego trzeba jeszcze dorzucie ok010 500 milio
,now pochodzqcych od takich agencji mi~dzynarodowych jak Bank
Swiatowy i afiliowana do niego IDA (International Development
Agency). Lecz coraz mniejsza cz~se sr,odkow finansowych udost~p
l!1iana jest w postaci pozyczek bezzwrotnych (grants) - zaczyna jq
natomiast przewazae zwykle pozyczki (Loans). W ubieglym roku 1 na
5 dolarow udzielonej pomocy wracal do kieszeni b ogatych tytulem
zwrotu tych pozyczek. Wszystko to jest jednak za·l edwie fragmentem
calej historii.
Bogaci i lch eksporterzy odkryli, ze ubodzy kupiq wiele r6znych
produkt6w, jezeli tylko b ~ dq mogli miee je 'cdrazu a zaplacic p6z
nie j. Prawie kazdy z rozwini~tych narod6w stworzyl juz cos w ro
dzaju Amerykal\skiego Banku Eksportowo-Importcwego, agencji,
k t6ra zach~ca prywatnych producent6w do sprzedaw ania za gra
nicq na kredyt udzielajqc odpowiednich gwarancji. Podobnie jak
mieszkancy slums6w w No'\vym Jorku i Chicago Sq latwym lupem
.sprzedawc6w na raty, tak i Trzeci Swiat stal si~ korzystnym ryn
k iem zbytu dla wyrob6w kraj6w bogatych za posrednictwem kre
dyt6w z zabezpieczeniem. Zakupy tego rodzaju mogq bye zgodne
z planami rozwoju a mogq i nie bye. To siE: nie liczy: dzien rozra
chunku przyjdzie dopiero jutro. Nikt nie prowadzi rejestru tego co
wetkni~to rozw ijajqcym siE: krajcm przy pomocy t ego t ypu zabi e
g6w. Lecz DAC ocenia, ze w 1965 roku Trzeci Swiat zaplacil za tego
rodzaju kredyty sumE: dwukrotnie wYZSZq niz ta, kt6rq musial wya
.sygnowae na zwrot pozyczek "pomocowych". Innymi slowy: odplyw
kapitalu od ubogich Z powTotem ku hogatym pochlonql lqcznie
t r z y pi q t e calej pomocy. Zagrzebane w kon covvych uwagach
rapmtu DAC tkwi lakcniczne twierdzenie, ze "wzmozonq uwag~
trzeba z\vr6cie na kredyty eksport,o we. T e uklady finansowe powaz
nie naruszajq pomoc na rzecz rozwoju wydatnie przyczyniajqc si~
,do wzrostu zadluzenia·... Te problemy ... zaslugujq na priorytet
uwagi".
Bogaci takze inwestujq w krajach ubogich, przy czym duza cZE:SC
srodk6w idzie na wydobycie ropy naftowej na Bliskim Wschodzie,
w Polnocnej Afryce i w Ameryce Lacinskiej. W 1965 roku calose
inwestycji prywatnych w krajach na dr,o dze rozwoju wynosila 'Oko
10 3,5 miliarda dolarow. I to takze wlicz()Jl1e jest w zachodnie kal
kulacje. Nie latwo ustalie ile z tego wr6cilo w postaci zysk6w i re
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patriaeji kapitalu. Prywat,ne prze.dsi~biors twa spotkalY'b y sic:; z obu
rzeniem swokh akcj on ariuszy, gdyby ich ryzyk,owne za graniezne
inwestyeje nie pr zyniosly 2Jna eznie wyzszyeh doch-odow niz te, ktore
mozn a osiqgnqc we wlasnym kraju . Przykla d Standa'r d Oil Co
(N. Jork) moze tu dos tarczyc klucza. Prze-dsi~biorstwo t o us t awia
swe ceny tak, by osi qgnqc 20'% zysku od inwestowanego kapita lu.
Mozna wic:;c . bezpiecznie przyjqc, ze co na jmniej je-dna piqta sum
inwestowa nych w kraja ch ro zwij a j qcych si ~ wraca z p owrotem
w p Gs ta ci zyskow.
Istnieje wiele racji, dlaezego toga ci nie zr ea lizowa li na wet ty ch
skro rnnych za dan w stosunku d o Trzeei ego Swiat a , ja kie p ostawilo
p r zed n imi ONZ.
Rola Sta now Zj e dnoczo nyeh , ktore wytwa r zaj q wi ~c ej njz p clow ~
tego co produkuje Z ach6d, jest je-dnak decyduj "l ca. W aszyng-t on na
rzuca styl, a uw aga Waszyngtonu jest obe cnie poch l oni ~ t a czym
innY'm . Zarzuca si~ k on gresmanom bra k za inter esowania problema 
mi spoza ich vvyho'r czego okr ~ gu. Le cz od czasu Planu Marsha lla
ani je dna Administ r a cj a ezy t o r epubli ka n sk a ezy dem okra tyezna ,
nie odni asla pora zki star a jCj c sic:; 0 a prob a t ~ ogolnych linii i ro z
mia ro.v ktoregos z kolejnych planow pomocy czy ukla dow h a ndlo
wych . A wi ~c t r zeb a skupic uwa g ~ nasame j biurokr aeji i jej zain
teres ow ania ch . Jedny m z kluezowyeh e le m entow jest Sk ar b, nieu
sta nnie
za hipnotyzowa ny
problemem
deficytu budzetowego .
Z pun ktu wid zenia Ska r b u - pcmoc d la zagr aniey jest jedny m
z wyd a tk6w, kt6re mozn a b y zredukowac. Ale S ka rb jest tylko
jednym z glosow w chorze. Wi ~ cej wply wu n a t ~ s pr a w ~ maj q De 
pa rtament Stanu i Pentagon. Obi e te ins ty tueje tros zezCj si~ obec
nie wylqcznie 0 p rowad zenie wojny w Wietnamie. Z t e j r a1cji m ajq
"otwartq r~k~" dla Azj i Poludniowo-Wschodniej, l eez dom ag a jq sie::
"os zcz~ dnosci" na wszystkich innych odcinkach . Gdy ehcd zi 0 inne
regiony - n a og61 mentalnosc dyplomatyczno-wojsk ow a nie odczu
wa w obecnej sytua cji mi ~ d z ynarodowe j dosta teeznie silnych bodi 
cow sk la nia jqcych do u dziela n ia w y da tniejszego ek an omiczn ego
w sparcia inny m kra j crm.
J esli pom ec rn a b y c s kuteczn a , m usi ana w :qza c si~ ze zmian ami
struktur s polecznych , r ef orm q re ln q, pc c <::tkow~ i in n y mi posuni~
ciami, 0 k t 6rych m6wi prog r am P r zymie r za dla Pos t~p u (Allian ce
for Progr ess). L e cz z p un k tu widzenia Biur akrac ji t a r et oryka jest
szko dliwa , n arus za an a rOW'l1owag~ s i1 wewnqtrz p oszczegolnyeh
panstw . A w wi ~ksz{)sci kra j6w obec na rownowa ga jest za d,owa 
la jqea i dla Depa rt am entu Stanu i dla P entagonu. Departa men t
Obrcny st ara si ~ w zmocnic wplywy swoich odpowiednik6w w k r a
jach ro z wijaj ~ cyeh si~ , 0 pomoe w dozbrajaniu si ~ bynajmniej nie
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trudno. Po'p arcie Waszyngtonu dla wyscigu zbrojen w Ameryce La
ciilskiej jest ogolnie znane; ostatnio d ochodzi do tego kwestia Blis
kiego Wschodu.
Na ba rdziej abstrakcyjnym j::oziomie p ojawia si~ autentyczny
agnostycyzm co do ele me·n tow s'p rzyjajqcych rozwojowi i roli po
mocy gospodarczej. Mnostwo pieni~dzy z zewnqtrz wplyn~lo do
Grecji, T a iwanu i Izrae la i kra je te ro zwijaj q si~ szybko. Lecz ca1
kiem pcdobnq szczodrobliwosci q obda rzono takze Turcj~, gdzie tem
po wzrostu raczej si~ obniza. Takze c!,oswia dczenia afryk a ilskie
uwolni1y wszystkich od w'ielLl optymistyczny ch iluzji.
UNCTAD, agencja ONZ dla spraw rozwoju zainicjowana przez
kraj e ul: ogie, wypracowala pomyslowy progra m nowych form "prze
mytu" pomocy, Jeden z projektow przewiduje preferencyjne taryfy
dla narodow ro zvvijajqcych si ~ , a wi.c p r awo sprzedazy ich wyro
bow na rynkach zachodnich przy d a ch nizs zych niz te, ktorych
w y maga si ~ od k ra j6w zaa wan sow a nych gos j:: od a rczo. Inny projekt
r ozciqga na kra je ubogie ca lq siee kla dow po dt r zymu jqcych ceny
s urowc6w i prod uk tow zy wn osci cwych, n a kto rych opi e raj q si~
eksp ortowe cloch ody tych k r ajow. Wreszcie wspolpracujqc z Ban
kiem Swia towym UNCTAD opra cow a la pla n dosta rczania fundu
SZOW, ktore pozwolq w razie potrzeby skompensowac straty ro z
wijajqcych si ~ narod6 w wy nikle na skutek zmia n cen artykulow.
Lecz niewiele z posrod ubogich na rodow produkuje cos n a d a
jqcego si~ do eksportu, wi~c drobne ulgi taryfo we n iedui o pomogq
gdy chod zi 0 rozszer zenie zby tu. Co najwy i e.i ta kie ulgi mog q za
ch~cic finny za cho·dnie do bud owy fa bryk w T r zecim S wiecie i eks
portu ich p1' c; dukcji z powrot cm na ry nki m a cierzyste . To jedn ak
n a t1'afi na zdecydowanCj. opozycj~ produce ntow krajowych, k t orzy
i t ak usk aria jq si ~ na lwnkurenc.i~ taniej sily roboczej, W dodatku
kra je takie jak Francj a - ktore dctyc hczas preferuj q wylqcznie
swoj e da wne kol on ie - nie iyc zCj. soobie rozsze r zenia tego systemu.
T ak ie rozszerzenie musialoby oslabie ich wtasn e wplywy. Moiliwe
i e pod presjq UNCTAD \\ry1oni si ~ z czasem jakis ogolnoswiatowy
system preferencji, ale b ~ d z i e on ta k ograniczony, ie n ie na wie le
si ~ przyda .
Utrzymanie poziomu cen surowcow i pro-duktow nast1' ~ c z a nOWq
serif; p1'oblemow. Nie ty1ko przeciwsta wia ono bcgate konsumujqce
narody ubogim, lecz tak:i:e dzieli producentow mi ~ dzy sobq. Znie
ch~caj q cym przykladem jest walka 0 uklad w sprawie kawy --:
z Afrykanami nie chcqcymi og1'aniczac swej p1'odukcji by d ogodzie
swym Poludniowo-Amerykanskim konkurentom - i z p1'zedstawl
cie1ami Ameryki Poludni-owej opier<:ijqcymi si~ wszelkim zakusom
na inte1'esy ich plantatorow. Takie perspektywa funduszy . kompenr

1342

PROBLEMY -

PERSPEKTYWY

sacyjnych nie jest r6zowa. Pieniqdze musialyby pochodzic od boga
tych. Lecz ci patrzq niech~tnie na juz istniejqce umowy i nie Sq na
siawieni pozytywnie w stosunku do nowych.
Jesli rozwoj rna zalezec od hojnosci, inteligencji i wyobrazni Za
chcdu, to b~dzie on bardzo trudnq sprawq. Wbrew pozor{)m trudno
dzis przekonac rzqdy krajow bogatych, ze na ich zywotne interesy
w znacznej mierze wplywa to, co dzieje si~ wsrod ubogich. Wietnam
Poludniowy jest oczywiscie wyjqtkiem, lecz fundusze, ktore tam
wzbogacajq handlarzy i wladcow czarnego rynku, nie majq bynaj
mniej rozwoj,o wego znaczenia. Z drugiej strony maszyneria pomocy
nabrala juz wlasnego ro'zp~du, Sq ludzie i grupy wiqzqce z niq swe
zyciowe cele i plany. Prawdopodobnie maszyneria ta b~dzie na
dal istniec. Ale tez zapewne w najblizszej przyszlosci nie roz\vinie
si~ w znacznie jszy sposob. A \vi~c wlasnie wtedy, gdy Zach6d za
sadniczo rozwiqzal swe centralne problemy ekonomiczne - dajqc
prac~ i dobra konsumpcyjne pra\vie wS'zystkim jego wola do
puszczenia wszystkich innych do tej obfitosci wyraznie si~ kurczy.
Bernard Nossiter
tlwm. E. Z.

SIDNEY LENS

DZ IWNY WS P6LNY RYNE K
W zasadzie wspolny r ynek po\vinien przyniesc swym uczestnikom
dwie powazne korzysci. Po pierwsze - grupa narodow ustanawia
jqca wspolne taryfy celne moze uzyskac \vi~ksze koncesje handlo
we od swych pot~zny'ch partnerow, takich jak Stany Zjednoczone.
Europejski Wspolny Rynek uklada si~ z WujEm Samem prawie jak
rowny z rownym... Po drugie - i to jest najwazniejsze - wspolny
rynek otwiera nc'We m{)zliwosci, pobudza rozwoj przemyslu i wzrost
wydajnosci pracy.
Tak jak dzis sprawy wyglqdajq ' - boli\vijska czy chilijska fabry
ka samochodow mialaby potencjalny rynek zbytu dla zaledwie kil
ku tysiE;-Cy wozow. Moglaby co najwyzej skladac gotowe importo
wane cz~sci - produkowanie ich na miejscu nie moze 'Si~ oplacac.
SIDNEY LENS jest redaktorem amerykaitskiego czasopisma "Liberation", auto
rem ksiqzki Radica!ism in America (Crowell 1966), cZl:s to publikuje tet na lamach
ka toUcklego tygodnika "Commonweal". Artykul, kt6rego fragmenty zamleszcza
my, ukazal sil: wlasnie w "Commonweal", Vol. LXXXVI, No 14, June 23, 1967.
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Lecz gdy bariery celne mi~zy dziewi~tnastoma republikami Ame
ryki Lacinskiej z05tanq zniesione - jak to przewidujq uchwaly nie
dawnej konferencji w Punta del Este - potencjalny rynek zbytu
obejmie 240 miIionow ludzi. W tej sytuacji budowa wielkich fa
bryk ma sens. Nawet biorqc pod uwag~ fakt, :i:e polowa tych 240
milionow to ludzie tak ubodzy :i:e znajdujq si~ calkowicie poza na
wiasem gospodarki pieni~znej, a sila nabywcza calej reszty jest
nieporownanie n izsza niz w USA - i tak rynek tej skali przedsta
wia w iele mozliwosci. Kilka duzych fabryk - polozonych na przy
klad w Buenos Aires, Bogocie i Sao Paulo - moze wytwarzac sa
mochody od poczqtku do kOJlca, tak jak si~ to robi w Detroit, a po
tem eksportawac gotowe takze do rzadziej zaludnionych cz~sci kon
tynentu. Dysponujqc masowym rynkiem zbytu kazdy z narod6w
Ameryki Lacinskiej moze szybko rozbudowac przemysl i uwolnic
si~ od wi~z6w ekonomii opartej na eksporcie jednego surowca 
ropy, cukru, kawy, banan6w, cyny, miedzi czy bydla.
To jest pi~kna teoria. Ale p owstaje pytanie - przed kim napraw
d~ otwierajq si~ te wielkie mozliwos ci handlowo-przemyslowe?
P r zed tubylcami - czy przed obcymi?
Niepokoj qce jest, ze z rzadkimi wyj Cjtka mi miejscowe firmy nie
Sq w stanie wytrzymac konkurencji p61nocno-amerykanskich kor
poracji-gigantow. Na przyklad przedsi~biorcy brazylijscy wciqz
uskarzajq si~, ze podczas gdy ich firmy duszq si~ z powodu ogra
niczen kredytowych narzuconych przez rzqd - p61nocno-amery
kanskie sp6lki rozwijaj q si~ swietnie, poniewaz \",UOSZq zagraniczne
wklady finansowe. Amerykanskie koncerny majq jeszcze jeden atut:
ich doswiadczenie w zakresie organizacji przemyslowej si~ga kilku
pokolen. W kazdej walce konkurencyjnej z koniecznosci to one osta
tecznie opanujq dany region. Co wi~cej: poniewaz tyle jest dziedzin
przetffiyslu, kt6re w Ameryce Lacinskiej jeszcze w ag6le nie istniejq,
kapital USA moze calkowicie uniknqc konkurencji na pewnych od-·
cinkach.
W mniejszym zakresie juz to ma tffiiejsce w dawnych "republi
kach bananowych", gdzie juz od siedmiu lat funkcjonuje wsp6lny
rynek Ameryki Centralnej. Polnccno-amerykanski przemysl far
maceutyczny i chlodniczy podniosly globalne produkty narodowe
tych kraj6w 0 kilka procent. Jednak, jak to zaznacza Henry Lee
w czasopismie "New Leader", mimo ze gospodarki tego regionu
obecnie stojq na nieco mocruejszym gruncie, jak dotqd tylko bardzo
nieliczne i niewielkie korzysci staly si~ udzialem biednych, chorych
i ciemnych.
M6wiqc brutalnie - obecny plan Johnsona jest nie tyl€ nasta
wiony na rozwiqzanie problem&w Ameryki Lacinskiej, co na wzrost
mozliwosci inwestycyjnych, ktorych <p<>trzebuje przemysl Stan6w
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ZjednoczOll1ych. Rozumujqc w spos6b pragmatyczny, prezydent
Johnson zdaje sobie sprawE; z niezdrowej sytuacji amerykanskich
przedsi~biorstw na poludnie od Rio Grande, i stara si~ jq popra
'wie. Z 11 miliard6w kapitalu amerykanskiego zainwestowanego
w 19 republikach (Kuba cczywiscie cdpada) wiE;cej niz poI·o wa wlo
zona jest w wydobycie ropy naftowej i kopalnictwo; tylko jedna
piqta w zaklady wytworcze. W latach 1983/84 korzystne konces je
wenezuelskie wygasn q. BE;dqce dotqd wlasnosciq amerykanskq in
stytucje uzytecznosci publicznej (transport, telefonyitd.) to pozycja
niepewna: wiele z nich juz uleglo nacjonalizacji. Do tego dochodzi
fakt, ze USA wciqz dysponujq nadwyzkq kapitalu. Inwestycj e zagra
niczne od konca wojny wzrosly 0 450010, ale potrzebne Sq nowe ujs
cia. e zy nie najwyg-odniej bylooby znalezc je wIas'n ie w Ameryce
Lacins kiej - przebudowujqc i dos t os·owujqC do tegoo jej zaniedbanq
dotqd ekonomiE;? Wsp6lny rynek otworzy przed korpo·r-a cjami i ban
karmi USA nowe niemal d ziewicze ten~ny.
Zarysy t e j przyszl:ej penetracji Sq juz widoczne. "WiE;kszej sk ali
natarcie ba'nk6w USA na Ame ryk E; Laciilsk q zdaje siE; byc w to
ku" - dOfloosi "Business Week". Bank of A'111erica prowadzi per
tl'aktacje majqce n a celu n abycie Banco Guanabara w Brazylii.
Chase Manhattan zak upil juz Banco Atlantica w Hondurasie, naj
wiE;kszy b ank w Ameryce Srcdkowej , a posiada t a kie s we przycz61
ki w Peru, Brazylii i Wenezuelii. W najblizsze j przyszlosci przewi
duje si~ operacje na t erenie Kolumbii, First National i Morgan
Guaranty zalozyly bank inwestycyjny w Bra zylii . Szczeg6lnie nie
pokojqcym nowym zjawiskiem jest t endencja firm p6Inocno-ame
rykanskich do zdobycia kcntroH nad istnie jqcymi miejscowymi kor
poracjami - zamjast tworzyc nowe plac6wki produkcyjne, kt 6re
by wzbogacaly gospcdarkE;. ZwIaszcza cz~sto slyszy siE; '0 tym w Bra
zylii, gdzie towarzyst wa ubezpieczeniowe USA coraz szybciej w'ku
pujq siE; w lokal'ne firmy.
Teraz wszystko to p6jdzie jeszcze szybciej. Hasio "intergracji eko
nomicznej" sluzy za po k r y wk~ ekonomicznej inwa zji. Dlatego Se
kre,t a rz Stanu Rusk odnos i siE; z entuzjazmem do wY!1lik6w konfe
l'€ncji w Punta del Este, a pre zydent Dia z z Meksyku i inni Sq tak
zatroskani. 19 republik - z je dnym cdWlaznym votum separatu1l1
Ekwadoru - przyjE;lo w Punta del Este wysuniE;tq przez prezydenta
Johnsona propozycjE; wsp6lnego rynku, poniewai wlasciwie nic in
nego nie pozostalo do zrobienia, jesli pomoc otrzymywana w ramaeh
Przymierza dla PostE;pu nie miala byc narazona na szwank. Przy
mierze to bynajmniej nie bylo zadnym olsniewajqcym sukcesem,
lecz jak heroina prowadzi ono do nalogu. Ekoncmie Ameryki La 
cinskiej Sq tak niezdrcwe, ze duza, jesli nie wi~ksza cz~sc pomoey
naplywa jqcej w ramach Przymierza byla zuzyw a na na podtrzyma
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nie slabej waluty brazylijskiej, chilijskiej, kolumbijskiej oj innych.
Reforma l'Olna, podatkowa i inne - 0 ktorych prezydent Kennedy
mowil jaw 0 c e I a c h pomocy USA - staly si~ martwq literq za
nim wysechl atrament. Oligarchie nie mialy nigdy zamiaru przeka
zae stem ludziom dotychczas pozbawionym przywilejow. W rezul
tacie chlopi, robotnicy i mieszkancy d zielnic n~dzy n adal Sq poza
n awiasem, bye moze nawet w gorszej sytuacji niz w roku 1961.
Z pewnosciq jest tak w Brazylii, w Republice Dominikanskiej
i w Argentynie.
Choe w sposob retoryczny, deklar acja Przymierza dla Post~pu
rnowila jednak {) pot r z e b i e zmian spolecznych. Bylo w niej slo
wo· "rewolucja" ktore tu i t am pobudzalo chlopow do wzi~cia spraw
w swoje rE~ce. Teraz po cichu zarzucono nawet OW q reto'ryk~. Wa
szyngton sqdzi, ze nie rna juz co si~ obawiae rewolucji typu kuban
skiego - a wi~c nie trzeba tez juz kokietowae nacj.onalistow "re
form ami".
To przesuni~cie a,k centu jest wyrazne w Deklaracji Prezydentow
uchwalonej w Punta del Este. Mowi si~ tam 0 "wielo-narodmvych
pr ze dsi~wzi~ciach" (chodzi 0 drog! i komunikacj~) 0 "dochodach
z ha'll'dlu zagranicznego", 0 "podniesienioU urodzajnosci gleby
i w zroscie produkcjiroInej", wreszcie 0 "wyksztalceniu dla rozwo
ju". Ale przemiany strukturalne sll zredukowame do ruc nie znaczq
cego minimum. Spoleczne status quo jest zadowalajqce dla Admini
stracji USA, jeSli tylk,o dakona si~ przebudowa gospodarki stwa
rzajqca mozliwosci dla kapitalu pol.nocno-amerykanskiego. (... )
Polityka ta jest jeszcze ba,r dziej krotkowzroczna niz dawna, bo
zaklada ooa, ze ruchy nar,odowe b~dq trwaly w uspieniu lub w nie
skon.czemose mogq bye dlawiane. Partyzantka istniejqca w Gwate
mali, Pe,r u, J{,oIumbii, Wene:oueli i Boliwi:i rna jeszcze dalekq d'rag~
do przebycia, zanim b~dzie mogla dojsc do wIadzy. Podziemna opo
zycja w Brazylii to narazie glownie robota studentow, ml·odziezy
i pewnej cz~sci katoliokiego duchowien·s twa. Opozycja w Argen
tynie wlasciwie nie rna jeszcze zadnego ksztaltu. Zwyci~twa nacjo
nalistow Sq nieliczne i 'ro:opl'Os:oone. Ale wiejq 1l10we wiatry. Lada
moment chwiejna 'r ownowaga moze si~ zdecydowanie zmienic. Ty
siqc polnocno-amerykanskich "zielonych beretow" w GwatemaIi
i niezliczeni doradcy wo jskowi w roznych krajach - t<l zapora wo
b ec Wiekiego Przyplywu rownie nieadekwatna jak 22 tysiqce "do
r adcow" amerykanskich w Wietnamie AD 1963.

Sidney Lens
Tlum. E.Z.

Znak -
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OJSUE DE CASTRO

ROLA NAUKI I ODPOWIEDZIALNOSC UCZONYCH .
Ro~a nauki w ,odnrowie Swiata jest najwyzszej wagi nie tylko
ze wzgl~du na opanowanie sil przyrody, lecz takze przez wplyw po
stawy prawdziwie nauk'owej na panujqce koncepcje filozoficzne
i ideol<ogicz.ne. Wprawdzie na kazdym kl'oku podkreslamy, ze zyjemy
w wieku nauki i ustawicznie jestesmy pod jej wplywem, jednak
nasm polityka mi~dzynar,()d<owa nasyc.ona jest emocjami i przeSq
dami, kt6re 5 q 'z aprzeczeniem postawy naukowej.
StruktuTa spoleczna, anachroniczna wobec wspolczesnych wielkich
odkryc naukowych, unicestwila sporq cz~sc dobrodziejstw, ktorymi
racjonalnie stosowana nauka mogla byla ludzkosc obdarzyc. Jak to
juz dwadziesci.a lat temu sceptycznie przewidywal Bertrand Rus
sell - z racji hraku rownoleglego rozwoju spolecmeg'o poczqwszy
od drugiej pol'owy Zkrtego Wieku az po dzis dZlien olsniewajqcy
post~p na'llki sluzy raczej wxmocnieniu wladzy grup dominujqcych
nii wzrost<owi ludzkjego szcz~sda.
Naszym Zldaniem swiat j a k 0 cal '0 s c jest zaoofany w rOZlWoju.
W rzeczywistosci takze te kraje, ktore majq siE; za najba:rdziej za
awansowane nie zdolaly dotqd r·o zwiqzac wspolny<ch fundamen
talnych problBmow bezpieczenstwa i rownowagi ekonOlmiczne j, co
wska'Zuje na gl~bokq bezsilnosc takze wielkich pot~g.
Udzial w powszechnej debacle na temat l'oli nauki w rekonstrukcji
Swiata uwaZamy za scisly obowiqzek wszystkich, ktorzy majq w rE;
kach narz~dzia tworcZloSci naukowej w jakiejkolw:iek dziedzinie.
UCZlony rangielski Sir Robert Watson-Watt bardzo 1lrafnie opisuje
to co nazywa "kur,z em emocjonalnym". Ten kurz moze zabojcz q
WaTstWq powlec caly swiat pa:raliZujq'c mozliwosci 'Post~pu. Znako
mite okTeslenrie errwtional faU-out to aluzja do niebezpiecznych
opatd6w radioaktywnych. Opady empcjonalne Sq produktem prze
konan na ogol szczerych, ale niedostatecznie poddanych analizie,
zdeformcywanych przez sentymen1Ja:l izm panoszqcy si~ w kwestiach
mora1lny,ch, narodowych, religijnych, politycznych i ideologicz-nych.
Tylko uczestniczqc bardziej raktywnie w ksztaUowaniu losow swiata
ludzie nauki b~q mogli przeciwdzialac o padowi tego umysfowego
kurzu, kt6ry moze zatruc mentalnosc wsp6lczesnego czlowiekai
i uniemozliwic mu przezwyci~zenie trudnoSci obeonej doby. Tylko

Tekst ten stanowi fragment artykulu Le deveLoppement : virtuatttes et obstacLes,
zamieszczonego w tomie V kwartalnika " Tiers Monde" wydawa nego przez
Institut d'Etude du Developpement Economique et Social de l'Universite de
Paris. presses Universltaires de France, 1964.
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zachowujqc postaw~ prawdziwie naukolWq b~ziemy mogli wlasci~
wie kierowac biegiem spraw swiata, kt6ry dzis porus'za si~po torach
nie przypadkowych, lecz wytyczony,c h przez insbrumenty naukowe.
W jakiej mierze nauka i tech!I1ika b~dq mogly uczestniczyc w re
wolucyjnej rekonstrukcji swiata, dokonujqcej si~ wsz~dzie w wy
raznie przyspieszonyrn rybmie?
Mamy tu do czynienia z podw6jnq perSipektywq. Perspektywa
teoretyczna zamyka si~ w granicach czystej spekulacji na temat !I1ie
ograniczO!I1ych moz!oiwosci nauki, mozliwoSci, ktore stajq si~ jednak
coraz baTdziej ograni.czone gdy zacznierny je badac w kontekscie
spolecznej rzeczywistosci. Sporzqdzajqc bilans mozIiwych zastosowan
zdobyczy naukowych z rOZnych dziedzin dochodrimy do wniosku,
Ze mOZTI'a malezc techniczne rozwiqzania wszystkich problemow
trapiqcych regiony tzw. niedoroZWJi.ni~te gospoda-rezo, alba nawet
ie rokie ,r ozwiq'z ania Sq juz dobrze mane. P ,r aktycznie nie ma prze
szkod t e c h n i c IZ nyc h na drodze rozwoju tych regionow, ich
integracji ekO!I1omkznej, wyzwolenia od plag takich jak glod, nie
dozywienie, choroby endemiczne, analfabetyzm, wysoka smie,r temosc
niemowlqt, niska wydaj!I1osc zaToW1I1o ziemi jak i czlowieka, ktory
jq uprawi'a. Czynniki opozniajqce rozwoj nie lezq na plaszczyznie
technicznej, ani nie wiqzq si~ z ubostwem zasobow naturalnych.
Istotnq sprawq Sq tu struktury spo~eczne i i:nstytucje.
Wezmy za przyklad rolnictwo, dziedzin~ w ktorej .n auka naprawd~
mogla'b y w skali swiatowej 'z,r ewOllucjonizowac p'rodukcj~, przecho
wywanie i dystrybucj~ zywnosci, skutecznie zwalczajqc p'lag~ glodu.
Na przesZlkodzie stojq tu c·z ynniki polityczne.
Warto ,p rzeprowadzic gl~bszq 'refleksj~ nad ·.ikilkoma zdaniami,
ktore Whitney Cross napisal juz 15 lat ternu, lecz ich aktualnosc
tylko wzrosla.
"Wiemy oczywiscie jak :zdobyc wi~cej :lywnosci. Mozemy odbwo
:lye lasy, ktore sprawiq, ze ozyjq jalowe 'roocza i uregulujq gospo
dark~ wodnq. Mozemy zachowac urodzajnose dobrych ziem a nawet
stopniowo jeszcze jq zwi~kszyc. Moiemy osiqgnqe wi~cej 'lTIi~sa
z kazdej sztuki bydla, wi~cej ziarna z kazdego klosa. Mozemy nau
czyc si~ jak nawadniae regiony urodzajne bez grozby zniszczenia.
Wolno nam przewidywae, ze jeszcze bardziej obiecujqce horyzonty
b~dq si~ przed nami otwierac, w miar~ jak dzisiejsze marzenia b~dq
si~ stawae rzeczywistosciq. Moiemy poddac przer6bce i uczynie ja
dalnymi rosliny a nawet drzewa zdolne de :lycia na najubozszych
glebach. Eksploatujqc chmury mor.i:emy wywolywae deszcze tam
gdzie wi,l gosc jest potTzebna izredukowae opady tam gdzie jest ich
za duzo. Mozemy zastosowac energi~ radioaktyw:nq, lub jakqs innq
jeszcze, aby przyspieszye wzrost roslin. Dzi~ki bakteriologii i chemii
potrafimy szybko przywrocie zycie glebie. Mozemy wreszcie w szer
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szyrn zakresie .~orzystae z zasobow morza i sprawie, ze nowe palacie
ziemi v.ryl'o niq si~ z oceanOw . Mozemy rozwiqzae problemy rolnictwa
tropikalnego i sUbpolarnego. Tania i obfita energia nuklearna moze
uczynie oplacalnymi przedS'i~wzi~cia, ktore dzis wydajq si~ niemoZli
we.
Ale wszystkie te mO'zliwosd zalezq cd jednego wielkiego JESLI...
Przyjdzie nam walczyc z apatiq ludzkq. Zalozmy, ze uczeni znaleZli
juz wszystkie potrzebl1e wzwiqzani'a. J a k rolnicy, po wi~kszej cz ~sci
pogrqzeni w ignorancji, b~dq mogli bye oswieceni i pouczeni w po
r~ i t() w skali . swi'atClwej? A przemyslowcy, ci mow po wi ~ksze j
cz~sci nastawieni egoistycznie zakladajC)c nawet ie i oni nie Sq
ignora1ntami - czyz latwo b~dzie ich zorientowae w !I1owej proble
matyce i odpowiedl1i'o nimi pokierowae? Oto punkt newralgiczny
problemu. Tu whisnie w naszych rOZlwazaniach przechodzimy od
naukowej utopii do twardej rzeczywistosci polityki ludzkiej".
Dzis nauka obiecuje ~zlowiekowi jeszcze wi~cej. Juz przed 1964
rokiem opublikowano pieTwsze rezult aty praktyczne doswiadczeii
nad otrzymywaniem "valTtosciov.rych biologicznie b1alek przez hodow
l~ mikro-organizrriow zywiqcych siE: pewnymi skladnikami ropy naf
towej. Mikrobiologia nastawiona na przejscie od ropy naftowej do
bialek moze 'Z·rewolu~jonizowae swiatov.ry problem zywnosciowy
w sposob bardzo os:ocz~!I1Y zwalczajqc jeden z najpolWazniejszych
niedostatkow pokaTmorwych, ktorym dotkni~ta jest wi~ej niz p'Olowa
ludzkosci (ten no'\'ry typ bralka koszt-uje okolo 1/20 tego co' kosztuje
bial:k·o mi~sa).
Niestety rw obecnych ok<olicznoscia-ch politycznych zv.ryci~stwo nad
glodem przekra'cza 'ffiIozliwooci lurdzi na-u:ki i technik6w. Jak to do
skonale wyloiyl dT Vannever Bush ~na konferencji MIT zajmujqcej
si~ spolecznymi konsekwencjamip05t~pu TIlauki w ostatn:im p61wie
czu), nauki 'a gro-nomkzne dokonaly fundamentalnego kroku !I1aprz6d.
Pozwala to przewidywae dokonanie syntezy chlorofilu jui w nieda
lekiej przyszl05ci. Otwarzy to przed ludzkosciq szanse jeszcze wi~k
sze niz rwyzwolenie energiiat<omowej. Nie brak wi~c ani zasob6w
naturalnych ani technicznych, by dobrze rwywiqzac si~ ze stojqcych
przed nami zadaii. P.r oblem rwyiywienia ludzkosci nie zn.ajduje raz
wiqzania z braku ·s rodk6w ekonomkznych i inkjatywy ze strony
rzqd6w. Posiadane zasoby ek<onomiczne wykorzystywane Sq w in
nych dziedzinach, ktorych zwiqzek z dobrobytem lud6w jest 0 wiele
luzniejszy.
Musimy odnosie si~ z najwyiszym realizmem do moeliwosci nauki
w swiecie dzisiejszym, ·obj~tym 2limnq w<oj'nq, stale zgrozonym wojnq
nuklearnq, w swiecie, kt6ry wydaje 140 miliardow dolarolW !'ocznie
na zbrojeTIlia.
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W o'k olicznosciach, .kt6re nie sprzyjajq harmonijnemu rOZJwojowi
nauki i jej zastos'owaiJ., technika w minimalnej mie.rze uzywana jest
dla rozwiq zania ~roblem6w Trzeciego Swiata. P6ki trwae b~dzie
napi~cie na,r zucajqce wyscig zbrojeiJ. jedynym rozwiqzaniem w y
da je si~ bye 'plan minimum, selekcja zastosO'WaJl nau ki, wyb6r tych,
kt6re najwyrazniej i z naj'wi~ks zq pewnosciq mogq choe c z~sci o wo
wyeliminowae to, co dla wi wszelki rozw6j w wi~ks z osci kraj 6w
Trzeciego Swiata. Przyjdzie nat{)'IDiast (J dlozye na p6Zniej w szelkie
dalsze kroki, przedsi~wzi~cia bardziej kontro wersyjne itd. Selekcja
musi uwzgl~dniae okolicznosci geo-ekonomiczne ora z poziom tech
niczny juz osiqgni~ty przez d any kraj czy region. Plan, nad a jqcy si~
do realizacji wsz~dzie, jest nie do ~omyslenia. NarZJucanie techniki
na sil~ w ramach tzw. utopii eksportu okazalo si~ nieskuteczne
w regiona1ch ba'r dziej ~acofanych . Kazda strefa wymaga innej kom
binacji czynnik6w rozwoju, przy czym udzial tech!l1iki musi si~
zmieniae i 00 do jakosci i co do iloSci. Zas 1 csO'w ~na nierozt<ropnie
technika moze o kazae si~ czynnikiem dezarganizacji gospOOarczej,
moze prowokowae 'r ozw6j pozbawiony r6wnowa'g i, kt6ry nie daje
w efekcie ani podniesiema stopy zyciowej ani spolec:mego dobro
bytu.
Josue de Castro
Tlum. H. B.

FRANCOIS PERROUX

AWANS SPOI:.ECZNY I NOWY CZlOWIEK
W toku historii Zachodu zbiorowosci ludzkie silne SWq liczbq
lecz ekonomicznie najslabsze i najubozsze ustawicznie dqzq do
awansu i rzeczywiscie osiqgajq go. Co przez to rozumiemy? Zbioro
wosci te dqzq do podniesienia poziomu swego zycia, do lepszych
warunk6w, pragnq tez miee udzial we wladzy, to znaczy miee moz
nOSe samodzielnej decyzji i przezywania wolnosci. POCZqwszy od
koiJ.ca XVIII wieku i przez caly wiek XIX klasa robotnicza i caly
swiat pracy walczyl - zwyci~sko - 0 chleb i 0 slowo, 0 Jepszy byt
FRANCOIS PERROUX, 5wiatowej slawy ekonomlsta francu ski, jes t profes orem
College de France I dyrektorem Institut d'Etude du Deve10ppement Economique
et Socia l. Tekst, kt6ry zamieszczamy, jest fragmentem jego ar t yku!u L'Image
de I'homme nouveau et les techntques co!!ecttves. "Tiers-MQnde," t. V No 20. (1964).
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materialny i 'D rang~ w spoieczenstwie. Spoleczenstwo nigdy nie
rnoglo istniee bez pracy, lecz przez dlugi czas byia to praca wyko
nywana przez milczqce nar z ~dzia . Dzis spoieczenstwo nie mogloby
s i~ ob ye bez glosu swia.ta pracy, choe jesz·cze niera z stara si~ ten
gios zagiuszyc czy utemperowae. Wydaje si~ jednak, ze wielk ie
osi q gni~cia swia ta pracy SCj definitywne i t rw ale.
W drugiej polowie XX-ego wieku awans spo{eczny przybiera
nowe oryginalne formy. Ludy zap6znione w rozwoju i di ugi czas
uciemi~zone upominajq siEl 0 .dobrobyt i zdecydowane Sq WZlqC
czynny udzial w dyskusj ach, kt6re ksztaltujq ich los. Wielkie p r 0
1 eta ria t y be z p r z e m y s I u cierpiq ucisk i buntujCj si~. L ecz
ich sytuacja nie przypomina polozenia dawnych robotnik6w fa
brycznych i to nie "walka klas " w sensie tradycyjnym moze je
wyzwolie. Ale zarazem awans spoieczny tych proletariat6w nie
utozsamia si~ po prostu z awansem narod6w, do kt6rych nalezq.
Produkcja narodowa moze wzrastae przez zastosowanie kapitali
stycznych metod i w porozumieniu z zagra'n icznymi mocoda wcami,
a zasadnicza poprawa bytu klas uposledzonych moze nie nast~po
wac. Ich wyzysk i frustracja moze n awet si~ wzmagae. W takiej
sytuacji twierdzie, ie dany nar6d jest na drodze rozwoju, to
w istocie konstatowae, ze jego klasy panujqce i srednie zysku ja.
nowe mozliwosci i przywileje. Nie wszyscy obywatele uczestniczq
w pelni i rzeczywiscie w tak poj~tym awansie. Trzeba energicz
nego wysilku refleksji, wyobrazni i wynalazczosci, aby awans na
rodow dotqd wydziedziczonych byl takze awansem klas wydzie
dziczonych. Takze w dawnych krajach kapitalistycznych awans
klasy robotniczej nie przebiegal wedle uproszczonych schema tow.
Klasa ta n1e ·awa!l1Suje en bloc. W trakcie tego pr·o cesu dokonuje
si~ w niej zroz.ruioowanie, technicy i robotnky wyspecjalizOIWani
i wysoko kwalifikowani zyskujq wyiszy poziom w hierarchii dobro
bytu i statusu spolecznego. Pociqga ich srodowisko posiadajqcych,
. uprzywilejowanych. Jesli zachowujq mimo to SWq solidarnose
z elementami proletariackimi, to dziElki politycznemu wyborowi,
a nie na mocy jakiegos automatyzrnu technicznego czy ekonomicz
nego. Ci, w ktorych rElkach znajduje si~ wladza, konkurujq z awan
sujqcymi frakcjami swiata pracy i wraz z nimi wypracowujq stra
tegiEl spoiecznq otwartq wobec elementow dotqd uposledzonych IUb im niechEltnq. Trzeba takie przyznae, ie interesy ludow opoz
nionych w rozwoju gospodarczym bynajmniej nie Sq zawsze spon
tanicznie zbiezne z interesami najgorzej sytuowanych grup wcho
dzqcych w sklad starych narodow . W danym momencie mogq one
nawet bye przeciwstawne. Na przykiad srodki finansowe i narz~
dzia, eksportowane dla przyspieszenia rozwoju Trzeciego Swiata,
tym ~amym nie S<t bezposrednio wykorzystane dia uizenia miejsco
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wej n~dzy i dla lokalnego post~pu. Trzeba znow dokonac wyboru
i musi to byc wybor polityczny.
W sumie awans spoleczny nie dokonuje si~ w sposob prosty
i aut omatyczny. Jego forma i przebieg zdajq si~ zalezec takze od
inte ligencji i Wooli ludzkiej, nie Sq rn.a rzucone p rzez abs'Olutny deter
minizm ekonomiczny i spoleczny. Awans okaze si~ w pelni sku··
teczny w tej mierze, w jakiej wizja now ego czlowieka potrafi
wzbudzic ogromne energie uspione w m asie ludzkosci. Owoce tych
energii mogq przerosnqc wszystkie rezultaty energii przyrody.
Wiell~ie dziela dotyczqce ogromnych cz~sci ludzkosci rozwijajq
si~ w epoce, w ktorej duch zbiorowej tworczosci czerpie nOWq sn~
z n arashljqCego postEipu nauki techniki i uprzemyslowienia - czemu
towarzyszq coraz wi~ksze mozliwosci praktycznych realizacji. Szyb
kos<':, zasi ~g i pr ecyzja przeksztakania materii wciqz bijq nowe
rekordy.
Nie przestajqc walczyc z przyr odq podjEilismy juz takze walk~
z "naSZq wlasnq naturq" (Dennis Gabor: Inventing the Future).
DziEiki genetyce i wychowaniu przezwyeiEi7.ylismy juz niektor e sy
tuacje przymusowe, ktore nieco zbyt pochopnie wiqzano dawniej
z "naturq IUdzk q". Staramy si~ humanizowac zYWq mas~ ludzk q
przez calosciowq politykEi, ksztaHowanie rozrodczosei, coraz po
wszechniejsze ksztakenie. To wszystko sprawia, ze konkretnie mo
zemy zyc wolnosciq, w ktorej tak liczne filozofie widzq naSZq
istot~ . Zbiorowa tworczosc rewolucjonizujqca nasze czasy jest wi~c
cizielem stwarzania dokonywanym przez sarno stworzenie. Sami od
nowa tw'orzymy jedn:i drugich w obr~bie zbiorowych, wspolnych
dziel i przedsi~wzi~c. Pokojowe ich uporzqdkowanie i sharmonizo
wanie stanie si~ mozliwe przez wspolne poszukiwanie i ksztaHo
wanie pro j e k t u c z low i e k a.
Wcale nie jestesmy pewni, czy udaloby si~ taki projekt weielic
w zycie, nawet gdyby byl on juz jasl!1O okresJoil1Y - a przeciez
bynajmniej takim nie jest. Rozne projekty, wzajemnie sprzeczne
i nie do pogodzenia mi~dzy sobq, pojawiajq si~ i zarysowujq w umy
slach. Nie chodzi nam tu 0 podkreslanie zachodzqcych mi~dzy nimi
roznic, lecz raczej 0 dostrzezenie kilku punktow, w ktorych te pro
jekty Sq zbiezne.
Wizja Nowego Ozl'OlW1ieka: to okreslenie moze dziwic. W moich
oczach nie pojawia si~ tu obraz fizyka atomowego, kosmonauty
czy inzyniera-organizatora, ludzi pelniqcych funkcje tak wyraznie
swiadczqce 0 naszej epoce.
Nie lIl1ysl~ tez 0 modelu "czlo,w ieka doslwnalego", ktOO'y by mial
zastqpic L'honnete homme XVII-go wieku, "obywa tela" Rewo
lucji francuskiej, czy "gentlemana" wielkiej epoki angielskiej 
a ktorym w naszych czasach bylby zapewne specjalista 0 uniwersal
nych horyzontach.
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Nie mysl~ tez 0 tych ludziach przyszlosci, ktarych wielcy uto
pisci stawiajq na naszym horyzoncie - 0 nadczlcwieku Nlietzschego,
potrzebujqcym "tanczCjcego boga", 0 super-Szekspirze Bertranda
Russella, Wielk im Mutancie, rodzqcym si~ w "poranku M agaw " ,
ani 0 samotnym Fi10zofie, k tarego glosil Shaw, czy 0 Czlow ieku Mo
za rtowskim, Mary, jak chce Dennis Gabor, rna przekroczyc Ewan
ge1i~ Wysilku i zyc objawieniem radosci.
Szukam wizji nowego czlowieka wsrad wyobrazen - czasem
jeszcze plynnych, a czasem juz usystematyzowanych - koncen
trujqcych si~ wokal dominujqcych idei wspalczesnosci. Tymi
ideami zywi si~ ref1eksja filozofujCjcych elit, a za niq i myslenie
szarego czlowieka, gdy zastanawia si~ on nad w s pal n y m
los e m Iud z kim.
Fundamentalne idee nurtujq mentalnosc mas, a rozwijane Sq
przez jej wtajemniczonych interpretatoraw. Masy wyczuwajq je 
a elity swiadomie 0 nich mys1q. D1a szerokich kr~gaw Sq to rzeczy
po prostu dane, oczywiste - elity natomiast prabujq ideowych
konstrukcji. Masy chcialyby dziE;ki ideom posiqsc s'zcz~scie natych
miastowe nie do zakwestionowania - dla elit idee niosq w sobie
postulat i nakaz wyjscia ponad wlasne szcz~scie - w przekonaniu,
ze trzeba c h c i e c przebudzenia i autonomii, trzeba chciee i wal
czyc 0 to aby czlowd.ek nieustaml!ie odnawial si~ i srt;warzal na nowo,
dzi~ki drugiemu czlowiekowi.
CZLOWIEK OSIAGNIE;C ZIEMSKICH

Czlowiek drugiej polowy XX-tego wieku to czIowiek osiqgm~c
ziemskich. Nie d1atego, by wartosci religijne i moraJne mialy
stracic sil~ przyciqgania. Ale systemy etyczne i religijne zostaly
zmuszone do przyznania, ze osiqgni~cia ziemskie czlowieka mozna
by podporzCjdkowac osiqgni~ciom w innym swiecie ty1ko pod wa
runkiem, ze ziemskie osiqgni~cia calkiem jasno i niedwuznacznie
bylyby juz realizowane dla wszystkich i d1a kazdego. Inaczej popa
damy w hipokryzj~ i naduzycia. A przeciez nie umielismy dotCjd
wyeliminowac ani zwierz~c e j n~dzy, ani zbiorowego mordu...
Szary czlowiek z coraz wi~kszq silq domaga si~ tego, by m6gI
mniej cierpiec, by nie byl miazdzony przez konflikty , wobec kta
rych jest bezsilny, by magI pracowac bez nadmiernego trudu.
W oczach elity, dysponujqcej czasem wolnym pozwalajCjcym mys1ec,
wszystkie te zqdania szarego czlowieka stanowiq tylko zespal wa
runkaw, w ktarych stwarzanie czlowieka przez czlowieka jest
mozliwe. I slusznie - ale ta elita post~powalaby nie10gicznie i zdra
dzalaby wyznawany przez siebie ideal, gdyby patrzyla z gory
i z dystansem na te e1ementarne warunki, konieczne, aby stwa
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rzanie siebie i wspoltwiQrzenie z bliznimi bylo dost~ne 'Wszystkim.
"Materializm metodologiczny", dowartosciowanie osiqgni~c ziem
skich, szerzy si~ w drugiej polowie XX-tego wieku - niewqtpli
wie dlatego, ze kurczy si~ wiara, ale w niemniejszym stopniu dla
tego, ze zdem askowane zostaly pewne nieszczerosci i hipokryzje
wiary.
CZLOWIEK POSTEtPU

Czlow iek osiqgnI~c ziemskich jest czlowiekiem post~pu . Ale
w sensie ktory odroznia poj~cie post~pu od idei "szcz~sliwego fa
tum". Szary czlowiek moze si~ jeszcze poddawac iluzji, ze popra
wa jego losu jest pewna i nieunikniona - dzi~ki nauce, technice
i uprzemyslowieniu. Nie myli si~ - m a j q c n adz i e j~. Trzeba
miec nadziej~, aby podejmowac dzialanie. Historia przeczy temu, co
rzekl kiedys Milczqcy - motorem jej zawsze bylo peIne nadziei
dqzenie do czegos lepszego, a teraz stalo si~ nim szukanie poprawy
wspolnego losu wszystkich ludzi. Elita zdaje sobie spraw~ z ambi
walencji post~pu nauki, techniki i uprzemyslowienia. Zadaniem
elity jest wi~c uswiadamiac wszystkim, ze nawet calkowite opa
nowanie materii i przyrody pozostawiloby nadal otwart q kwesti~
wynajdywania znaczeii i sensOw calej naszej przygody istnienia.
Elita ma przypominac, ze ezlowiek stwarza siebie nie tylko przez
przeksztalcanie rzeczy - leez odwrotnie: to rzeczy zmieniajq si~
naprawd~ tylko wtedy, gdy czlowiek niestrudzenie odkrywa sa
mega siebie.
.
Nadzieja ziemska, zywa i mocna wizja lepszego jutra, jest obok
metafizycznej nadziei naszym ogromnym skarbem i wi~ziq. Bez
niej nie nab~dziemy zbawczego doswiadczenia, nasze kl~ski nie
b~dq plodne, nie nie uzdrowi i nie oczysci naszej pami~ci, nie
b~dziemy zdolni do podejmowania w'Ciqz ad uOIWa dziela stwa
rzania siebie wspolnie ze wszystkimi wspolludzmi.
CZLOWIEK PLANETARNY

Wykpiony przez brutalne koleje historii, postawiony w stan
oskarzenia przez pesymistyczne filozofie, czlowiek post~pu jest
niepokonany, poniewaz jest przede wszystkim czlowiek nadziei.
W drugiej polowie XX-tego wieku jego nadzieja staje si~ nadzie
jq calego ' gatunku. CzIowiek planetarny zmierza do realizacji
wszystkich swoich mozliwosci w skali calego globu. Trzy miliar
dy jednostek juz nieco mniej niejasno zdajq sobie spraw~ z tego,
czym Sq i czym si~ wspolnie stajq.
CZLOWIEK jest kazdq z jednostek, lecz takze jest calosciq.
Najbardziej fachowi interpretatorzy ludzkiego losu Sq juz gl~boko
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przeswiadczeni ze geoida jest punktem w przestrzeni kosmicznej 
lecz zarazem, ze energia ludzka dopiero zaczyna bye wykorzy
stywana. Techniki informacji i produkcji z koniecznosci prze
kraczajq granice klas i narodow . Z niejasnym niepokojem lub
w sposob naiwnie optymistyczny szary czlowiek przewiduje przy
sZ!q solidarnose swiatowq , wsp6Jnot~ dob rego lub zlego losu.
Elita zas - zdajqc sobie spraw~ z natur y dokonujqcych si~ proce
sow i ich zahamowan - ~ tara si~ cierpliwie uwalniac i oczy
szczac osiqgni~cia ludzkie z zawartych w nich trucizn, zach o
wujqC na przyszlose najlepsze ziarna - aby w przyszlosci planeta
wreszcie za cz~la funkcjonowac jako calosc i aby gatunek ludzki by!
w pelni dowartosciowany.
Historia narzuca g!~bokie przymierze pomi~dzy elitq swiadomq
tych planow a masami, ktore je przeczuwajq, bo wlasnie historia
stawia nas wobec wyboru: albo powszechne zniszczenie albo nowe
stworzenie czlowieka przez czlowieka w skali · swiatowej. Sens
przygody ludzkiej nie jest dzis dla nas jasniejszy niz byl ongis
dla pierwszych ludzi, ktorzy umieli 0 niego zapytae. Jaka istota
(jednostka, gatunek) b~dzie owocem naszego wspolnego wysHku?
Tego nie wiemy. Wiemy tylko - ale to wiemy wszyscy - ze nie
mamy prawa nazywac si~ ludzmi jesli poddajemy si~ uspieniu
i zewn~trznym naciskom, ktore natychmiast ponizajq nas i po
mniejszajq skoro tylko choc na chwil~ oslabnie na'Pi~cie wytrwalej
pasji s taw ani a s i ~ istotq swiadomq i wolnq.
Fran~ois

Perroux
Hum. H. B.
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W zwiqzku z listem podpisanym J. M . ("Znak" nr 155), polemizujqcym
z artykulem k s. Ka zimie r za Doli z nru· 150: "Chrzescijanstwo w tysiqc
l etni ch dziejach ludu opolskiego", otrzyma lismy odpowiedz autora arty
kulu z ktorej zamieszczamy najistot nie jsze fragmenty .

... Dlaczego p. J . M. po wyjasnienie swoich trudnosci nie si~gnql
po prostu do podr~cznik6w historii Slqska czy Polski. Jalowa bylaby
dyskusja na te tematy, ale kilka szczeg6l6w warto przytoczyc: 1. od
nosnie do ilosci grod6w Opolan w Historii 8lqska, PAN, pod red.
K. Maleczynskiego,Wroclaw 1960, I, cz. 1, s. 133 czytamy: "Przeprowa
dzono ostatnio, w latach 1956-1958, weryfikacj~ grod6w na terenie
Slqska opolskiego, kt6rych znana nauce liczba si~ga ponad 200. Wy
kazala ona, ze wsr 6d nich zaledwie kilkanascie, najwyzej do dwudzie
stu, mozna zaliczyc do okresu VIII-IX w., natomiast olbrzymia wi~k
szosc ich pochodzi ze znacznie p6Zniejszych czas6w, bo z XI-XIV w."
(por. tez ss. 130 i 155-6); 2. odn. do gospodarki rybnej u J . Ko
strzewskiego i in., Pradzi ej e Polski, Wroclaw 1965, s. 313-14 czytamy:
"Rybol6stwo odgrywalo tylko niewielkq rol~ w gospodarce prapolskiej
(VII-IX w. uw. K. D.).. . Dopiero przyj~cie chrzescijanstwa zwi~kszylo
spozycie ryb w zwiqzku z postami." (por. tez Historia 8lqska, j.w.,
s. 169); 3. odn. do grzebania zmarlych w w. VII-XI w Historii 8lqska,
PAU, pod red. S. Kutrzeby, Krak6w 1933, I, s. 117 czytamy : "W pierw
szej polowie okresu wczesnohistorycznego ' (w. VII-IX, uw. K. D.,
por. s. 115) panowal zapewne na Slqsku obrzqdek cialopalny. Niestety
grob6w tych dotqd zupelnie ze Slqska nie znamy i wszystkie odkryte
dotychczas groby okresu wczesnohistorycznego pochodzq wylqcznie
z drugiej jego polowy (w. X-XI, uw. K. D.) i Sq wylqcznie
grzebalne (szkieletowe). Zmarlych grzebano n a rozleglych cmentarzy
skach, ukladano ich rz~dami przy sobie." W. Hensel, Polska przed
tysiqcem lat, Wroclaw 1967 (cytuj~ ostatnie wydanie), s. 209 pisze:
"System grzebania cial upowszechnil si~ od drugiej polowy X w.";
4. op6r Opolan w okresie tzw. reakcji poganskiej jest oczywiscie wnio
skiem z pewnych przeslanek - hipotezq, kt6rq zastqpic mozna innq,
rownie dobrq, lub r6wnie zlq~Powoluj~ si~ tu wylqcznie na podstawow~
literatur~ 0 charakterze podr~cznikowym, bo jej znajomosc amator6w
chyba tez obowi'lzuje.
Ale to Sq tylko szczeg6ly. Prawdziwe zaniepokojenie musi budzic
kwestia inna: "tekst ci'lgle jest contra protestantyzmowi" pisze
p. J. M. (s. 730). Faktycznie, mozna bylo kilka zbyt ostrych zwrot6w
pominqc. Wynikn~ly one z szukania odpowiedzi na pytanie: dlaczego
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G6rny Slqsk w przeciwienstwie do Dolnego zostal katolicki, mimo ze
i tu (jak podpowiedzial p. J. M., s. 731) Iud zabijal ksi~zy, a joannici
z Losiowa przystqpili do ewangelizmu. Dodajmy: mimo ze niemal
wszystk ie ldasztory opustoszaly, a szlachta przechodzila na protestan
tyzm (czy w duchu ekumenizmu nalezy mowic "nawracala si~ " ?).
W swym wy dzwi ~ku merytorycznym akapit II nie w ydaje si~ jednak
az tak horr endalny, jak odczytal go p. J . M. Bolesnie ugodzilo go tam
zwlaszcza zestawienie starosty Kluczborka zmuszajqcego swych pod
danych do przejscia na ewangelizm, z kanonikiem opolskim, kt6ry
wlasnego ojca - protestanta wyrzucil z domu. Jesli "przeczytal to
zdanie raz, dwa" (s. 730), powinien byl przeczytac i nast~pujqCq bez
posr ednio po nim konkluzj~ : "w imi~ przekonan religijnych dopusz
czano si~ najwi~kszych gwalt6w na czlowieku" ("Znak" 150, 1507-8).
Czy to jest pochwala czynu kanonika i pot~pienie starosty? Jesli tak,
przepraszam za zgorszenie. Intencjq mojq bylo zdyskwalifikowac kazdy
gwalt, zar6wno na katolikach, jak i na ewangelikach. [...]
...Po wt6re: referent nie mial do dyspozycji kilku godzin, jakby
wniesc mozna z ilosci proponowanych przez p. J. M. temat6w (np. za
slugi protestant6w dla utwierdzenia polskosci Opolszczyzny; wklad
duchowienstwa w kultur~ umyslowq Slqska w sredniowieczu, w epoce
Odrodzenia i w XIX w.; dzialalnoic spoleczna i polityczna klerll kato
lickiego na SlqskU Op. w XIX w .), ale maksymalnie 40 (czterdziesci)
minut. Jqwszy si~ metody p. J. M. trzeba by powiedziec, ze w jego
liscie, choc rozmiarami si~ga niemal polowy referatu ks. K. D., a prze
ciez sygnalizuje tylko niedomogi i godne uwagi problemy, zostala
calkowicie zapomniana dzialalnosc zakon6w w sredniowieczu: reli
gijna i na innych polach, zostal calkowicie przemilczany wklad orga
nizacji koscielnej w rozw6j szpitalnictwa, oswiaty, dzielo kultury
(architektura, malarstwo). Kazdy rozumie, ze tego rodzaju pretensje
bylyby bezsensowne.
Jak jasno zostalo zapowiedziane we wst~pie odczytu ("Znak" 150,
s. 1503), cel byl tylko jeden: znalezc odpowiedz moZliwie najblizszq
prawdy na pytanie dlaczego dzis Ziemia Opolska jest okr~giem kato
lickim... ze" trwa od 1000 lat w wyznawaniu tego chrzescijanstwa, ktore
w 966 r. przyjql ksiq z ~ Mieszko I? (tu uzasadnienie tytulu). P . J. M. nie
tylko - wyraznie - odpowiedz uznal za chybionq, ale - domyslnie
(stawia inne problemy jako wazniejsze) - sarno zagadnienie za nie
wlasciwe. Szanuj~ jego, opini~, ale proble~atYka, kt6rq podjqlem wy
daje mi si~ r6wniez interesujqca. Pozostaje wi~c tylko rozwazyc, czy
w poszukiwaniu odpowiedzi na postawiony problem bylo celowe wy
mienianie imion teologow slqskich epoki sredniowiecza i renesansu,
wyliczanie pastor6w protestanckich, ich dziel i zaslug dla polskosci
Slqska, czy wreszcie przytaczanie nazwisk wszystkich zasluzonych
XIX-wiecznych ksi~zy g6rnoslqskich i cytowanie sl6w, kt6re na kr6tko
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przed smierciq powiedzieli, by pozwolie przem6wie ich gorqcym ser
com (por. "Znak" 155, s. 733-4).
Czy powyzsze wzgl~dy mogq usprawiedliwie "zakradni~cie si~ do
tekstu tylu bl~d6w rzeczowych, uog6lnien i pomini~e"? W zadnym wy
padku. Ani popularyzacja, r ani szczuple ramy czasowe nie tlumaczq
bl~d6w informacji. Czy jednak te bl~dy rzeczowe istotnie w referacie
Sq? Owszem, mianowicie w gimnazjum nyskim uczyl si~ nie Jan III
Sobieski (jak podano: "Znak" 150, s. 1508), lecz jego syn Jakub. Ale
tego przeoczenia p. J. M. nie dostrzegl, a innych bl~d6w nie wyluszczyl
i nie uzasadnil.
Nie przekresla to war to sci listu p. J. M., bo: przypomnial artykul,
kt6ry pewnie kilka os6b wi~cej przeczyta lub odswiezy; zwr6cil uwag~
na potrzeb~ ogromnej delikatnosci w kwestiach obchodzqcych r6zne
wyznania... zwr6cil uwag~ na szereg zagadnien z dziej6w chrzescijan
stwa na Slqsku wartych opracowania lub spopularyzowania.
Nysa, 17 VIII 1967.
Ks. Kazimierz Dola

ERRATA
W nrze 157/158 "Znaku" na str. 902, wiersz 7-8 od g6ry oraz na
s. 904, w. 12 od dolu (przypis) zamiast "naturalnej" rna bye: "neutralnej".
W numerze 159, s. 1126, zdanie w wierszach 22-24 od g6ry rna brzmiee:
..."Najwyzsze odmiany szcz~scia niosq ten smutek, ze nie mozna si~ nimi
podzielie ... jest si~ z nimi sam, i nie po prostu sam: odtrqcony".
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