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Struktúrák és kultúra
a latin-amerikai egyházban

A latin-amerikai püspöki kar negyedik konferenciája 1992-ben Santo Domingo
ban lesz. Az első Rióban volt 1956-ban, a második Medellinben (1968),a harma
dik Pueblában (1979). Az 1992-es konferencia egybeesik a latin-amerikai evan
gelizáció - Kolumbusz érkezésétől számított - ötszázadik évfordulójával. A
konferenciák előkészítésévelés lebonyolításával megbízott CELAM (Latin-Ame
rikai Püspöki Tanács) elsődleges feladata az evangelizáció öt évszázadáról írt
történelmi tanulmányok kiadása és terjesztése, bár az utóbbi időben tevékeny
ségének fő súlyát a Santo Domingo-i konferencia előkészítésérehelyezte. Kettős
problémával kellett szembenéznie. Ezek egyike azon feszültségeknek tudható
be, melyek a latin-amerikai egyházon belül uralkodnak, a másik a kontinens
társadalrnaiban létező kihívásokból fakad.

Az előkészítés során a CELAM-nak számot kellett vetnie az előző találkozók
kettős örökségével is. Míg a szegénység problémája elsősorban a medellini és a
puebiai konferenciák középpontjában állt, a puebiai konferencián már egyre
nagyobb teret kapott a ku1túra témaköre is. Ez a tendencia a Santo Domingo-i
konferencián várhatóan tovább erősödik.

De vajon mi a jelentése a két fogalomnak, melyet Latin-Amerikában oly gyak
ran szembeállítanak egymással? Valójában egyetlen probléma két, egymástól
eltérő, a latin-amerikai teológia két fő irányzatának megfelelő megközelítéséről

van szó, Az egyik inkább a társadalomtudományok elsődlegességéthangsúlyoz
za, a társadalmi stuktúra és a szükséges változások vonatkozásait, melyek egya
ránt lehetnek társadalmiak, gazdaságiak és politikaiak. A másik elsősorban a
kulturális antropológiát helyezi előtérbe, felhívja a figyelmet a népművészet

megőrzésének és felértékelésének fontosságára; a "népben" a történelemformá
lás legfőbb alanyát látja.

Az első irányzat Latin-Amerika gyarmatosításáról és evangelizációjáról egy
fajta prófétikus, denunciáló hangnemben beszél (Bartholomeo de Las Cassas
szellemében). Elítéli az egyház és a hatalom összejátszását a bennszülöttek le
igázásában. Valóban, Latin-Amerikának soha nem sikerült megszabadulnia
gyarmati múltjától: az ipari világ születésekor a latin-amerikai népek sem a
demokráciára, sem valódi gazdasági fejlődésrenem voltak felkészülve. Az egy
háznak szigorúan állást kell foglalnia a megosztottsággal és az osztályharccal
szemben, melyek a rendszer perifériáján elhelyezkedő latin-amerikai országokra
mély hatást gyakorló kapitalista termelési mód következményei. Innen az a
szükségszerűség, hogy egyfajta szociális platformra helyezkedjenek. ahonnan
egyszerre kivehetők az elnyomók és az elnyomottak érdekei és törekvései, és
felismerhető, hogyan érvényesíthetők legjobban az evangélium értékei. Ehhez
az irányzathoz tartozik a felszabadítás teológusainak többsége: G. Guttierez, L.
e. Boff és J. Sobrino.
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A IIkulturqlista" irányzat képviselőiúgy vélik, hogy egyfajta strukturális vagy
szociológiai síkon igazuk lehet azoknak, akik a népet társadalmi osztályként
tekintik, de állításaik nem felelnek meg a kultúrtörténet realitásainak. Szerintük
a legmesszebbmenőkig figyelembe kell venni a "népi bölcsességet", mely szinte
egyáltalán nincs jelen a társadalomtudományok elemzési eszköztárában.

Szerintük a felszabadítás véghezvitelének alanya az egészében vett nép, mely
kulturális-, értékhagyományok és a tiszta ethos hordozója, és melynek meg kell
védenie magát minden olyan támadással szemben, mely kívülről akarja uralni.
Ezek egyikének modern a neve. Azok, akiknek gondolkodása ezen irányban ha
lad, úgy gondolják, hogy a társadalomtudományok kutathatják az elnyomás
okait és struktúráit, ámde tehetetlenek maradnak, amennyiben nem lépnek
érintkezésbe a hermeneutikusabb jellegűhumán tudományokkal,.melyek ugyan
intuitívabbak és globalizálóbbak, de egyedül képesek a népi valóság mélységéig
hatolni.

Ugyanakkor ez az irányzat felhívja a figyelmet a filozófiai elemzés szüksé
gességére is, mely szintetikusabb módszerrel elemzi a különbözö társada
lomtudományok által szállított információkat, hogy megfejtse, miként értelmezi
az ember önmagát, a társadalmat és önnön szabadságát.

Az egyház, e perspektíva szerint, nem más, mint a latin-amerikai hagyomány
és identitás védelmező területe. A modern által intézett kihívásokkal szemben
saját identitással rendelkezik, mely révén a nép létezőnek érezheti magát, s ez
elsősorban a vallási ünnepekben és a népi áhitatban fejeződik ki. Akulturalista
irányzat képviselői kulturális evangelizációt hirdetnek, közöttük olyan argentin
teológusokat tarthatunk nyilván, mint L. Gera és J. C. Scanonne.

Mindkét irányzatnak megvannak a korlátai. Félő, hogy az első - mely szerint
a politikai cselekvést a hit inspirálja - nem vet számot bizonyos közbülső,

nagyon is jelentékeny tényezőkkel,melyek ismerete nélkül lehetetlen szétválasz
tani a hit és a politikai cselekvés szféráját. A második - "kulturalista" - vonal
egyre inkább arrafelé tendál, hogy a kultúrát a struktúrakra ható folyamatoktól
független valóságként fogja fel. Eszerint a kultúra függetlenül létezne a nép
gyakorlati elkötelezettségétől.mely új struktúrákat kíván teremteni. Az egyház
így visszaváltozna azzá, ami a középkori kereszténység idején volt, amikor fe
Iülről diktálta értékeit a társadalomnak, miközben éppen azon jelentőségétől

fosztotta meg önmagát, hogy felszabadító erőként jelentkezzen benne.
A Santo Domingo-i konferenciára készített dokumentumokban mind az első,

1989. augusztus 31-i vázlatban, mind az 1990. február 6-án közzétett második
szövegben, melynek címe: A negyedik latin-amerikai püspöki konferencia előkészíté

sére szánt lelkipásztori gondolatok elemei, úgy tűnik, a CELAM inkább a második
irányzat mellett foglal állást, már a kiválasztott témák és ezen dokumentumok
alapvetőperspektívái szempontjából is. Nézzük tehát tüzetesebben az 1990. feb
ruár 6-i Lelkipásztori gondolatok... szövegét.

A dokumentum első része három fő történelmi korszakra osztja a latin-ame
rikai evangelizációt: 1. a hódítás és evangelizáció korszakára 0493-1573),2. a
gyarmati kereszténység korára 0575-1810) és 3. az egyház és a nemzeti identitás
összefonódásának korszakára 0810-1990). Az első időszakot illetően a doku
mentum felhívja a figyelmet a katonai nyomással kísért evangelizáció ellent
mondásosságaira. Kritizáljaa requirimento-t, "mely elhallgatta a lelkiismeret sza
vát", a capitulaciones-t, (kényszermunka), "mely a kontinens felfedezését, a tele
pesek bevándorlását magánkapitalista vállalkozássá változtatta", a mita-t (a le-
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igázottakra kirótt adó) és a feketékkel való kereskedést, "melynek nyomán
számtalan indián és fekete szemében olybá tűnt az Evangélium, mint a hódítás
és az elnyomás eszköze."

A második - meghatározó jellegű - korszak a színesbörű kultúra gyarmati
kereszténységnek való alávetésének szakasza volt. A dokumentum ebben látja
az egyház kultúrevangelizációjának nagy pillanatát. A harmadik időszakotmint
a destabilizáció korszakát mutatja be: a felvilágosodás és a félrecsúszott identi
tás-fogalom találkozását a színesbőrű bennszülöttek kultúrájával. Ezen harma
dik időszakot illetően az egyház önkritikája minőségileg és mennyiségileg egya
ránt eléggé hiányosnak tűnik: az egyház egész egyszerűennem volt jelen abban
a történelmi pillanatban, amikor el kellett volna ismernie az alakulófélben lévő

nemzeteket.
Az első részt lezáró konklúzió a következő globális értékelést tartalmazza:

"Az egyház akkor élte legnagyobb pillanatait, amikor szolidáris volt a szegé
nyekkel, a marginálisokkal, a legyőzöttekkel." Majd hozzáteszi: "Csekély kivé
teltől eltekintve az akkori keresztények - bizonyos pogány filozófiák hatására
- nem voltak képesek felismerni azt a szégyent, amit a feketék rabszolgasorba
taszítása jelentett. Elgondolkodhatunk azon, hogy vajon nem hagyjuk-e ma is
elvakítani magunkat korunk pogányságától."

A dokumentum második része a gazdasági, politikai és kulturális valóságot
tanulmányozza. A gazdasággal kapcsolatban gyakran visszatér a válság szö.Ami
a gazdasági helyzet súlyosságát illeti, a jelzett tények pontosan megfelelnek a
valóságnak. A dokumentum hangsúlyozza, hogy "az ipari fejlődés elsősorban

olyan munkaalkalmakat teremt, melyeket a legrosszabbul fizetnek, és melyek a
már iparosodott országok érdekeit szolgálják. Olyan mértékű jövede
lemkoncentrálódás ment végbe, hogy az a 10 százaléka a lakosságnak, mely a
legmagasabb jövedelmekkel rendelkezik, ötször akkora vagyonhoz jutott, mint
a lakosság legalacsonyabb jövedelmű negyven százaléka." Amezőgazdaság mo
dernizálása a parasztság megnövekedett kizsákmányolását és óriási méretú né
pességvándorlást vont maga után, melyekböl egyenesen következtek azok a
konfliktusok, melyek a földek birtoklásáért folynak "azok között, akiknek 
gyakran kihasználatlanul - sok van, és azok között, akiknek nincsen."

A szocializmusról alkotott ítélet nem egyértelmű. A dokumentum megpró
bálja objektíven elemezni Nicaragua és Kuba tapasztalatait. Hangsúlyozza, hogy
többféle külsö tényező akadályozta gazdasági fejlődésüket, többek között "az
Egyesült Allamok által folytatott gazdasági blokád". Nicaragua kapcsán a "for
radalom fenntartásáért folytatott háború" kifejezés szerencsétlen: a dokumen
tum mintha elfelejtené a sandinista rendszer elleni külsö beavatkozást.

A politika területén a széthullás szó dominál. Latin-Amerika társadalma szét
hullott, erőszakos társadalom. A bajaira szolgáló megoldást a demokráciában és
polgári és politikai oktatásban kell keresni, mely lehetövé tenné szervesebb tár
sadalom kialakulását. A kultúra terén felhívja a figyelmet a létező civilizációk
többféleségére, melyek egyszersmind állandó érintkezésben állanak az impor
tált, városi, szekularizált kultúrával, a modernnel. A dokumentum harmadik ré
sze az egyház központjaíval, .akttvístaíval", struktúráival, evangelizációs esz
közeivel foglalkozik.

A negyedik rész teológiai elmélkedés. Jobban leköti az olvasót. A CELAM
szerint az egyházhoz intézett legnagyobb kihívás a szekularizáció, melynek ere
dete a fogyasztói társadalomban keresendő, mely elaltatja a tudatot, és kont-
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rasztképpen általános elszegényedéshez vezet. Szoros kapcsolatot feltételez az
istenhit elvesztése és a szegényekről való megfeledkezés között, Könnyen vál
hatna valamiféle pásztorlevéllé, mely a szegénység dicséretével kívánná legyőz

ni a szekularizációt. Am a dokumentum vezérfonala nem ebben az irányban
halad tovább. Inkább valamely népvallási pedagógiát hirdet,melyben különle
ges jelentőséget kap az olyan "abszolút" témákra vonatkozó ima, mint például
az élet, a halál, a fájdalom, az erkölcsi törvénynek való engedelmesség.

."Latin-Amerikában - folytatja - talán még inkább, mint más tájakon, az
egyháznak vállalnia kell a szegénységet, mint szociológiailag kézenfekvő tényt,
melyet gyökereiben kell kiírtani, egyszersmind megőrizve az Evangéliumhoz
való hűségünket." Ugyanakkor tudatában van annak is, hogya szegénység fel
tétel, hogy beléphessünk Isten országába, sőt, rnessíanísztikus jele Isten orszá
gának, a Jézus által megrajzolt ideál maga.

Osszességében, dokumentumunk nem tesz mást, mint hogy tovább hirdeti a
latin-amerikai társadalmak struktúraváltási problémáját. Szükséges lenne mind
ezzel jóval mélyebben foglalkozni a Santo Domingo-i konferencián. Szorosabbra
kellene fűzni a fentebb említett két koncepciót: a strukturális, szociologikusabb
irányzatot és a kulturális, antropologikusabb elgondolást, hiszen kiegészítői

egymásnak. Nem szabadna antropológiáról beszélnünk szociológia, sem szocio
lógiáról antropológia nélkül. Nem létezhet antropológia szociológia nélkül, hi
szen a kulturális jelenségek nem léteznetnek struktúra nélküli történelemben.
Válaszok ezek, melyet a latin-amerikai nép adott történelme folyamán azokra a
struktúrákra, melyeket rákényszerítettek és melyekkel szemben - gyakran csak
passzív rezisztenciája révén - igyekezett fenntartani tradicionális értékeit.

Másrészről nem létezhet a szociológia sem az antropológia nélkül, hiszen a
társadalom struktúráinak számot kell vetniük a kulturális tényezőkkel. Ezek
egyrészt a struktúrák termékei, de csak részben: függetlenek is egyben, és önálló
hatást gyakorolnak a strukturális átalakulásokra.

Kántor Gábor fordítása
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