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W ostatnich kilkunastu latach opublikowano 
wiele studiów porównawczych na temat przemian 
społeczno-politycznych i gospodarczych w krajach 
Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschod-
niej. Od czasów zorganizowania w roku 1990, 
przez Roberta Mroziewicza i Ryszarda Stemplow-
skiego, słynnej konferencji w Pułtusku1 i publika-
cji w 1991 roku szeroko komentowanej książki 
Adama Przeworskiego2 na temat reform poli-
tyczno-gospodarczych w obu regionach świata, 
temat ten stał się wręcz modny w całej Europie i 
obu Amerykach3. Również Centrum Studiów La-
tynoamerykańskich UW wniosło poważny wkład 
do tego rodzaju badań. Duży udział w tej między-
narodowej dyskusji mieli naukowcy pochodzący z 
Europy Środkowo-Wschodniej, którym znacznie 
łatwiej jest opanować języki iberyjskie niż Latyno-
amerykanom poznać przynajmniej jeden język 
słowiański. Również w Rosji, pogrążonej w głę-
bokim kryzysie za czasów Jelcyna, pojawiło się 
bardzo dużo prac porównujących jej nowe pro-
blemy do tych dobrze znanych z najnowszych 
dziejów Ameryki Łacińskiej. 

Ostatnią pracą z omawianej tu dziedziny jest 
recenzowana książka Ryszarda Żukowskiego, pro-
fesora ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, od 1980 roku - profesora na 
Wydziale Ekonomii meksykańskiego Uniwersytetu 
Ameryk w Puebla. Zainteresowania badawcze Ry-
szarda Żukowskiego obejmują zagadnienia trans-
formacji systemowych w krajach postkomuni-
stycznych Europy Środkowo-Wschodniej oraz re-
formy rynkowe i procesy demokratyzacji w Ame-
ryce Łacińskiej. Analizy porównawcze Żukow-
skiego wykraczają daleko poza wąski teren eko-
nomicznych wskaźników, choć liczne w jego 

książce tabele i wykresy, czynią wywody autora 
bardziej klarownymi.  

Autor skupia uwagę na modnej ostatnio pro-
blematyce kapitału społecznego. Ten wielo-
znaczny i dość nieuchwytny termin, wywodzący 
się z ekonomii, stał się ostatnio wszechobecny, 
jeszcze bardziej popularny niż dominujące do nie-
dawna hasło społeczeństwa obywatelskiego  

We wstępie autor stwierdza, że Ameryka Ła-
cińska jest szeroko znana z rozpowszechnionej ko-

rupcji, niedostatku demokracji i braku kapitału 
społecznego. Podobne bolączki występują w post-
komunistycznej Europie, gdzie prosto i woluntary-
stycznie pojmowany zamysł ″przejścia do gospo-
darki rynkowej i demokracji″ nie przyniósł rezul-
tatów w postaci wyraźnego zbliżenia się tej części 
Europy do zachodniej demokracji i gospodarki li-
beralnej.  

W pierwszych rozdziałach książki Żukowski 
przedstawia ciekawe rozważania ogólne na temat 
pojęcia kapitału społecznego, jego źródeł w Ame-
ryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej 
(z pominięciem specyficznej sytuacji Rosji, Ukra-
iny i Białorusi). Autor uwzględnia filozoficzno-
kulturowe i instytucjonalne aspekty kapitału spo-
łecznego. Żukowski omawia krytycznie różne 
koncepcje kapitału społecznego, jego związki z 
zaufaniem społecznym i z normami etyczno-
moralnymi. Badane są też rozmaite korelacje za-
chodzące między stopniem indywidualizmu i ko-
lektywizmu w mentalności ludzi, ich dystans w 
stosunku do władzy, jakość instytucji społeczno-
politycznych, zróżnicowanie etniczne i nierówno-
ści w dochodach.  

Dalsze rozdziały charakteryzują źródła kapi-
tału społecznego poszczególnych społeczeństw, 
jakie tkwią w dominującej kulturze, religii i mo-
ralności oraz jego związek z uczestnictwem w do-
browolnych stowarzyszeniach obywatelskich i z 
jakością formalnych instytucji w poszczególnych 
krajach. Autor rozpatruje kontrowersyjny problem 
wpływu społeczeństwa obywatelskiego na kapitał 
społeczny.  

Dopiero rozdział piąty zawiera szczegółow-
szą analizę porównawczą podobieństw i różnic hi-
storycznego rozwoju oraz dziedzictwa kulturowe-
go Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-

Wschodniej, a zwłaszcza analizę tych elementów, 
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które mogą wpływać decydująco na określone za-
soby kapitału społecznego. Autor zwraca uwagę 
na wspólny niedorozwój gospodarczy, peryferyjną 
pozycję, nieliberalną demokrację, na nieskuteczne 
i dość staroświeckie instytucje oraz na generalnie 
ułomny kapitalizm, w Polsce zwany kapitalizmem 
politycznym, a w pozaeuropejskich krajach tzw. 
Trzeciego Świata, określany jako kapitalizm pery-
feryjny. Jest oczywiste, że szczególna uwaga jest 
skierowana na te kraje, które autor zna najlepiej, 

tj. na zróżnicowany geograficznie (dynamicznie 
rozwijająca się północ i biedne południe indiań-
skie), rasowo i kulturowo Meksyk i na usytuowaną 
między Wschodem a Zachodem Polskę. Żukowski 
stwierdza historyczną trwałość zróżnicowania we-
wnętrznego poszczególnych rejonów, generalnie 
niski poziom zaufania i kapitału społecznego oraz 
wysoki poziom korupcji w obu krajach. Mimo wy-
raźnych różnic w ich składzie etnicznym, obydwa 
silnie katolickie kraje należą do średnio rozwinię-
tych i mają podobny dochód na głowę mieszkańca.  

Autor podkreśla, że przed dzisiejszą Ame-
ryką Łacińską stoją poważne trudności i wyzwa-
nia, które składają się na niski poziom kapitału 
społecznego w jej poszczególnych krajach, gospo-
darcze zacofanie, rozległe strefy nędzy, marginali-
zacji i polaryzacji społecznej. Zatem Ameryka Ła-
cińska wkracza w XXI wiek z kruchą demokracją 
polityczną, z przednowoczesną biurokracją pań-
stwową i ze słabym społeczeństwem obywatel-
skim. Mimo dość regularnie odbywanych wybo-
rów parlamentarnych, powszechnie naruszane są 
podstawowe prawa człowieka i zasady liberalnej 
demokracji. Podobnie kraje Europy Środkowo-
Wschodniej dzielą z Latynoameryką niskie poczu-
cie zaufania społecznego, bardzo niskie wskaźniki 
tolerancji, aktywności obywatelskiej i subiektyw-
nego poczucia dobrobytu. Wyraźne różnice mię-
dzy porównawanymi regionami świata zaznaczają 
się tylko w widocznej ekspansji demograficznej 
ludności latynoamerykańskiej i w katastrofie de-
mograficznej Europy Środkowo-Wschodniej (i 
Rosji, ale tylko jej ludności słowiańskiej).  

Sądzę, iż zakres i nowatorstwo podejmowa-
nych tematów sprawiają, iż omawiana praca może 
zainteresować szersze grono przedstawicieli nauk 
społecznych, nie tylko profesjonalnych ekonomi-

stów, wnosi ona bowiem nowe elementy, dotych-
czas nie poruszane w badaniach porównawczych. 

W konkluzji autor recenzowanej pracy do-
strzega liczne niebezpieczeństwa, jakie grożą oby-
dwu omawianym regionom świata (takie jak np. 
relatywizm i permisywizm). Żukowski uważa, iż 
wszyscy obywatele powinni podzielać wspólny 
system wartości i podobną wizję dobra wspólnego. 
Wolność moralna w dążeniu do emancypacji nie 
powinna zatem służyć wyzwalaniu się spod wszel-
kich powinności etycznych w imię wielokulturo-
wości.  

Drugim niebezpieczeństwem ma być rze-
komo niebezpieczna ekspansja zasad demokracji 
na takie dziedziny, jak Kościół, rodzina, edukacja i 
wojsko, które zawsze powinny pozostawać trady-
cyjne i autorytarne. Poglądy autora tej cennej pra-
cy pozostają kontrowersyjne w niektórych spra-
wach, widać w nich jednak autentyczną troskę o 
dalsze losy bliskich mu regionów świata i głęboki 
niepokój spowodowany silnym oddziaływaniem 
destrukcyjnych elementów współczesnej cywiliza-
cji technicznej.  

 
Eugeniusz Górski 
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