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The article deals with theoretical and methodological approaches with which help liberation theologians
analyze contemporary capitalism: dependency theory, world-system approach and criticism «undertheorizing»
capitalism. The author of the article shows that the left-radical christians not only refute the thesis that there is no
alternative system of global capitalism, but also offer ways of the decision of the social and economic problems,
conducting to the nomination of an alternative to modern capitalism.
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шэрагу даследаванняў, прысвечаных
аналізу ідэй сучасных леварадыкальных
тэолагаў краін трэцяга свету (у прыватнасці,
лацінаамерыканскіх тэолагаў вызвалення),
як правіла, сцвярджаецца, што першапачаткова ў працах гэтых тэолагаў, якія выпрабавалі
пэўны ўплыў тэорыі залежнасці, рабіўся акцэнт

на крытыцы капіталізму. У далейшым леварадыкальныя хрысціяне адыходзяць ад тэорыі
залежнасці і надаюць больш увагі традыцыйна
тэалагічным пытанням [1]. Аднак у працах саміх
леварадыкальных тэолагаў прыкметна дынаміка іх крытычнага аналізу капіталізму і звязаных з ім праблем. Таму можна вылучыць тры
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скага эканаміста Рауля Прэбіша і яго калег з
Эканамічнай камісіі ААН па Лацінскай Амерыцы
(Economic Commission on Latin America, ECLA),
у якіх упершыню была вылучана канцэпцыя
перыферыі. Р. Прэбіш крытыкаваў становішча,
згодна з якім кожная краіна павінна проста спе
цыялізавацца ў сваёй параўнальнай перавазе
[2]. Гіпотэза аб параўнальнай перавазе ляжыць
непасрэдна ў аснове класічнай і неакласічнай
эканамічных тэорыі, сэнс якой заключаецца ў
тым, што любая краіна павінна імкнуцца спе
цыялізавацца на прадукцыі, вытворчасць якой
дае лепшыя паказчыкі прадукцыйнасці або
фактараў вытворчасці. З гэтага вынікала зак
лючэнне, што лепшым шляхам да дабрабыту
нацыі з’яўляецца спецыялізацыя ў той пра
дукцыі, з якой яна лепш за ўсё можа канкуры
раваць на сусветных рынках. Гэтыя аргументы
пастаянна выкарыстоўваліся, каб адмаўляць
неабходнасць індустрыялізацыі перыферыйных
краін. Паводле тэорыі мадэрнізацыі, Лацінская
Амерыка павінна засяродзіцца на вытворчасці
і экспарце сыравінных і імпарце прамысловых
тавараў. У адказ на гэта становішча Р. Прэбіш
сцвярджаў, што ўпэўненасць у неабходнасці
вытворчасці першаснага сектара робіць краін
 ы,
якія развіваюцца, у кароткатэрміновым перы
ядзе ўразлівымі перад цэнавымі ваганнямі, а
ў доўгатэрміновым – вядзе да істотнага пагар
шэння суадносін імпартных і экспартных цэн
для гэтых краін (рост цэн на імпартныя тавары
і падзенне цэн на сыравінныя тавары). Таму
ECLA выступіла з падтрымкай дзяржаўных заха
даў, накіраваных на пераадоленне залежнасці
і правядзенне індустрыялізацыі лацінаамеры
канскіх краін з акцэнтам на вытворчасць пра
мысловых тавараў, гэта значыць правядзенне
індустрыялізацыі на аснове імпартазамяшчэння.
Згодна з гэтай эканамічнай мадэллю, нацыя
нальнае развіццё магчыма за кошт абмежа
вання імпарту і стварэння індустрыяльнай базы
для вытворчасці адпаведных тавараў. У ходзе
працэсу індустрыялізацыі, імпартазамяшчэння
ў канчатковым выніку з’явіцца новая прамысло
вая і камерцыйная буржуазія. Паколькі Р. Прэ
біш і ECLA ў большай ступені займаліся аналі
зам структурных «фактараў» дэвелапменталіс
цкай эканамічнай мадэлі, яны правялі галоўнае
адрозненне паміж краінамі ядра (цэнтра) і перы
ферыйнымі краінамі. Гэта адрозненне стане цэн
тральным момантам у тэорыі залежнасці. Гла
бальны капіталізм перастае выглядаць нейкай
гульнёй у прыбытак, дзякуючы якой усе аўтама
тычна набываюць выгаду.
Тэалогія вызвалення паўстала ў той самы
час, калі пад уплывам тэорыі залежнасці зна
ходзілася большасць лацінаамерыканскіх інтэ
лектуал
 аў. Сапраўднае значэнне тэорыі залеж
насці для разумення тэалогіі вызвалення сацы
яльна-эканамічных рэал
 ій цяжка перааца
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падыходы, з дапамогай якіх тэолагі вызвалення
аналізуюць капіталізм. Па-першае, як дакладна
адзначаецца ў даследаваннях па тэалогіі выз
валення, першы падыход гэтага напрамку сап
раўды ўключаў ідэі тэорыі залежнасці. Аднак
наступныя два – свет-сістэмны аналіз і кры
тыка сучасных неаліберальных канцэпцый (тэо
лагі вызвалення пазначылі абмежаванасць тэа
рэтычных пабудоў неалібералізму паняццем
«недатэар
 этызаванне капіталізму») – істотна
адрозніваюцца ад першага, хоць і ўзаемазвя
заны адзін з адным: тэорыя залежнасці аказвае
ўплыў на станаўленне свет-сістэмнага аналізу,
а з тэор
 ыі залежнасці і свет-сістэмнага пады
ходу выводзіцца крытыка тэолагамі вызвалення
так званага «недатэар
 этызавання капіталізму».
Пасля Другой сусветнай вайны адбыліся тры
важныя гістарычныя падзеі: ЗША ў пасляваен
ным свеце становяцца галоўнай звышдзяржавай,
адбываецца распаўсюджванне міжнароднага
камуністычнага руху і распад еўрапейскай кала
ніяльнай сістэмы ў Афрыцы, Азіі і Лацінскай Аме
рыцы. У дадзеным гістарычным кантэксце палі
тычная і эканамічная навукі ЗША імкнуліся падаць
маладым дзяржавам такія мадэлі грамадскай
прылады і развіцця, каб не дапусціць іх далу
чэння да камуністычнага блока. Так паўстала тэо
рыя мадэрнізацыі (або дэвелапменталізм).
У канцэпцыях дэвелапменталізму экана
мічная адсталасць разглядаецца як стан, які
калісьці прайшлі ўсе народы. Таму прагрэс
здзяйсняецца праз распаўсюджванне паўноч
наамерыканскіх і еўрапейскіх каштоўнасцей і
інстытутаў сярод слабаразвітых краін з трады
цыйным укладам эканомікі. Пераход ад тра
дыцыйнага да сучаснага грамадства, паводле
тэорыі мадэрнізацыі, паўстае як працэс, пад
час якога традыцыйныя грамадствы даганя
юць сучасны свет. Лацінская Амерыка стаіць
перад тымі ж самымі праблемамі, якія індустры
яльны свет прайшоў перад сваім эканамічным
узлётам: дэфіцыт капіталу, адсутнасць пера
давых тэхналогій і перспектыўных капіталістаў,
якія імкнуцца атрымліваць прыбытак з дапа
могай больш эфектыўнай вытворчасці. Лацін
ская Амерыка, такім чынам, павінна адмовіцца
ад веры ў традыцыйныя каштоўнасці і засяро
дзіцца на тым, каб павысіць узроўні эфектыў
насці і прадукцыйнасці. Кантакт паміж развітымі
індустрыяльнымі і краін
 амі, якія развіваюцца,
дапаможа паскорыць працэс мадэрнізацыі. Раз
вітыя краін
 ы маюць магчымасць прапанаваць
адсутнічаючыя звёны, неабходныя для экана
мічнага росту, у выніку прадастаўлення гумані
тарнай дапамогі, прамых інвестыцый, а таксама
тэхналогій і кіраўніцкіх кадраў.
Лацінская Амерыка прытрымлівалася гэтай
мадэлі развіцця на працягу першых паслява
енных дзесяцігоддзяў. Аднак адзін з яе аспек
таў стаў аб’ектам крытыкі ў працах аргенцін
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Франка. Разуменне залежнасці, якое сфарміра
валася ў леварадыкальных тэолагаў, – засяро
джанасць на глабальных абмежаваннях раз
віцця, перакананне ў тым, што эканамічная
адсталасць выклікана непасрэдна капіталіз
мам, і заява, што толькі сацыялістычная рэва
люцыя можа прывесці да развіцця, – можа быць
прасочана ва ўсіх асноўных працах родапачы
нальнікаў тэал
 огіі вызвалення. Напрыклад, у
сваёй рабоце «Справа багаслоўя ў рэвалюцый
най сітуац
 ыі» вядомы аргенцінскі тэолаг вызва
лення Х.М. Баніна, адхіляючы тэор
 ыю мадэр
нізацыі, лічыць, што ў цяперашні час багатыя
краін
 ы пабудавалі свой росквіт, карыстаючыся
рэсурсамі слабаразвітага свету. Капіталістыч
ная эксплуатацыя, з пункта гледжання лева
радыкальныя тэолага, не прадукт прыватных
асоб, яна з’яўляецца прадуктам сістэмы. Капіта
лізм і эксплуатацыя не могуць быць аддзелены
адзін ад аднаго: «Мы проста апынуліся перад
звычайнымі і непазбежнымі вынікамі асноўных
прынцыпаў капіталістычнай вытворчасці» [5,
p. 29]. Па гэтай прычыне Х. Баніна гаворыць аб
«лацінаамерыканскім сацыялістычным праекце
вызвалення» і неабходнасці знайсці «лацінаа
мерыканскі сапраўдны сацыялізм» [5, p. 39–40].
З яго пункта гледжання, рэфармаванне капіта
лізму не з’яўляецца жыццяздольным варыян
там развіцця краін Лацінскай Амерыкі.
У сваім класічным творы «Тэалогія вызва
лення» і іншых ранніх працах Г. Гуцьерэс раз
глядае сітуац
 ыю, якая складваецца ў свеце,
падобным чынам: «Эканамічная адсталасць
[бедных краін] – толькі пабочны прадукт раз
віцця заходніх краін і форм адносін, якія склад
ваюцца паміж багатымі і беднымі краін
 амі...
рухаючыя сілы капіталістычнай эканомікі фар
міруюць яе цэнтр і перыферыю, адначасова
ажыццяўляючы прагрэс і нарошчваючы багацце
для нямногіх і сацыяльную няўстойлівасць, нап
ружаныя палітычныя адносіны і беднасць для
многіх» [6, p. 26, 84]. Бразільскі тэолаг рашуча
выступае супраць рэфармісцкіх мер: «Такім
чынам, мы гаворым аб сацыяльнай рэвалюцыі,
а не аб рэформе, аб вызваленні, а не аб раз
віцці, аб сацыялізме, а не аб мадэрнізацыі існу
ючай сістэмы... Толькі пераадоленне грамад
ства, падзеленага на класы, толькі палітычная
ўлада на службе пераважнай большасці, толькі
ўхіленне прыватнага прысваення багацця,
вырабленага чалавечай працай, можа даць нам
падставы для больш справядлівага грамад
ства. Менавіта па гэтай прычыне распрацоў
шчыкі гістарычнага праекта стварэння новага
грамадства ў Лацінскай Амерыцы прытрымлі
ваюцца маршруту сацыялізму, але сацыялізму,
у якім не ігнаруюцца недахопы яго фактычнай
гістарычнай рэал
 ізацыі і для якога характэрна
імкненне, пазбягаючы прадузятых схем, творча
шукаць уласныя шляхі» [7, p. 20, 32–33].
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ніць. Як адзначае вядомы тэолаг вызвалення
Х.Л. Сегундо: «У цяперашні час вядома, што
тэалогія вызвалення паўстала як рэакцыя суп
раць дэвелапменталісцкіх тэорый і мадэлей,
сфармуляваных Злучанымі Штатамі для Лацін
скай Амерыкі ў шасцідзясятыя гады. Дэвелап
менталісцкая мадэль характарызуе той факт,
што яна хавала і працягвае хаваць узаем
 асу
вязь залежнасці і адсутнасці свабоды» [3, p. 37].
Асноўныя сцвярджэнні тэал
 огіі вызвалення
адносна тэорыі залежнасці былі прадстаў
лены ў артыкуле леварадыкальнага тэолага
Г. Аройя «Лацінаамерыканская думка аб экана
мічнай адсталасці і знешняй залежнасці». Гэты
артыкул быў апублікаваны ў зборніку дакумен
таў і тэзісаў выступленняў удзельнікаў канфе
рэнцыі Escorial у 1972 г., у якой прымалі ўдзел
такія вядомыя тэолагі вызвалення, як Г. Гуцьерэс, Х. Баніна, Э. Дзюсель, Х. Сканоне, У. Асман,
Х. Сегундо, Ж. Комблен і С. Галілеа [4]. У арты
куле Г. Аройя ў агульных рысах прадстаўлены
дзве пазіцыі. Першую ён называе пераважна
дэвелапменталісцкай мадэрнізацыяй – пер
спектыва ECLA. Як было адзначана вышэй,
згодна з гэтай пазіцыяй, дзяржаўнае плана
ванне разам з прыватнай ініцыятывай маглі б
прывесці да развіцця ў рамках капіталістычнай
сістэмы. Г. Аройя адхіляе гэту пазіцыю і прад
стаўляе ў агульных рысах канцэпцыю левара
дыкальных хрысціян адносна залежнасці і эка
намічнай адсталасці, якая ўключала тры галоў
ныя ідэі. Па-першае, упэўненасць у тым, што
сацыяльна-эканамічныя праблемы Лацінскай
Амерыкі павінны быць зразуметы ў кантэксце
глабальнай капіталістычнай сістэмы. Эканаміч
ная адсталасць не проста асобная праблема,
такая, напрыклад, як адсутнасць капіталу або
тэхналогій. У сувязі з гэтым былі адхілены тэо
рыі, у якіх сцвярджалася, што краіны, якія раз
віваюцца, павінны прытрымлівацца курсу эка
намічнага росту, узятага прамыслова развітымі
краінамі. Спрэчнымі былі таксама тэорыі, якія
разглядалі развіццё як працэс пераходу ад тра
дыцыйнай сацыяльнай структуры да сучаснай.
Па-другое, эканамічная адсталасць не з’яўля
ецца натуральным станам; развітыя цяпер кра
іны ніколі не былі адсталымі: слабаразвітасць –
вынік функцыянавання капіталістычнай сістэмы.
Рухаючай сілай глабальнага капіталізму з’яўля
ецца эксплуатацыя краінамі цэнтра перыферый
ных краін. Гэта прыводзіць да ўзбагачэння пер
шых і збяднення іншых. Нарэшце, улічваючы гэты
аналіз, аўтаномнае эканамічнае і сацыяльнае раз
віццё немагчыма ў рамках капіталізму, і адзінае
рашэнне, якое вядзе да вызвалення ад залеж
насці – вызваленне ад капіталізму [4, p. 305–322].
Трэба адзначыць, што ў сваіх тэар
 этычных
пабудовах і крытычным аналізе леварадыкаль
ныя тэолагі прытрымліваліся больш радыкаль
най версіі тэорыі залежнасці Андрэ Гундэра
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кальныя хрысціяне звяртаюць увагу на ўтры
манне ключавых паняццяў і крытэрыяў, якія
выкарыстоўваюцца ў тэорыі і практыцы неалі
бералізму. Адным з яркіх прыкладаў гэтай кры
тыкі можа служыць творчасць Ф. Хінкеламерта,
які ў апошні час працуе ў Коста-Рыцы прафе
сарам эканомікі Дэпартамента экуменістычных
даследаванняў (DEI).
У кнізе «Аголены нігілізм: Часы глабаліза
цыі» (2001 г.) Ф. Хінкеламерт пачынае свой ана
ліз з паняцця канкурэнтаздольнасці, якая па-ра
нейшаму лічыцца ў працах ліберальных экана
містаў адной з галоўных каштоўнасцей у сферы
чалавечай дзейнасці і цэнтральным крытэрыем
эканамічнага развіцця. Ён адзначае, што канку
рэнцыя спрыяе таму, што заўсёды ёсць той, хто
мае поспех, і той, хто губляе. Для тых, хто прайграе, гэты пройгрыш прыраўноўваецца да смя
ротнага прысуду. Рынак прыводзіць гэты пры
суд у выкананне. Канкурэнцыя – від вайны, а
рынак – не проста гульня, а стан вайны. Пры
чым гэта вайна з усімі наступствамі, якія адпавя
даюць любой вайне. Таму сацыяльна-эканаміч
нае развіццё магчыма толькі шляхам умяшання
ў рынкі так, каб тыя, хто прайграў у канкурэнцыі,
не былі асуджаны на смерць [9, с. 20]. Прайграў
шыя ў канкурэнцыі павінны мець сацыяльную
абароненасць, гэта значыць сацыяльныя пра
вы. Але гэтыя правы не павінны быць фармаль
нымі. З эканамічнага пункта погляду, мэтазгодна,
каб яны былі дзейснымі. Будучы выключанымі з
канкурэнтнага асяроддзя, прайграўшыя губля
юць значна больш (страта працы, а такім чынам,
і крыніцы даходу ў выніку знішчэння неканкурэн
тнай вытворчасці), чым атрымліваюць. Зыхо
дзячы з яе станоўчых эфектаў – гэта наяўнасць
таннейшых, больш якасных тавараў, паколькі
губляецца іх пакупніцкая здольнасць.
Сёння ва ўмовах глабалізацыі існаванне
большасці насельніцтва зямнога шара, з пун
кта гледжання Ф. Хінкеламерта, магчыма толькі
ў тым выпадку, калі выжыве неканкурэнтная
вытворчасць. Усё менш канкурэнтаздольнасць
і належны рост эканомікі могуць гарантаваць
уключэнне ўсіх у эканамічны працэс. Яны не
здольны забяспечыць большасць насельніцтва
працай, дастатковым даходам і сацыяльным
страхаваннем. Чым больш павялічваецца тэх
налагічная перавага ў краінах, якія лідзіруюць,
тым больш выключаецца магчымасць эканомі
кам, якія спазняюцца, дасягнуць гэтага ўзроўню
развіцця тэхналогіі. Пры гэтым усё ў большай
ступені стан навакольнага асяроддзя абмяжоў
вае магчымасць удзелу ў гонцы эканамічнага
росту. «Неаліберальная эканоміка, – адзна
чае Ф. Хінкеламерт, – разбурае чалавечае жыц
цё і прыроду. Яна не лічыцца з тым, што праца,
якая вырабляе, не-канкурэнтаздольна, працяг
вае быць працай, і прадукт, створаны ва ўмовах
не-канкурэнтнай дзейнасці, працягвае мець спа
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Свет-сістэмны аналіз служыць другой прыз
май, праз якую тэал
 огія вызвалення разглядае
капіталізм. Паколькі тэорыя залежнасці ака
зала ўплыў на развіццё свет-сістэмнага ана
лізу, то гэтыя канцэпцыі маюць шмат агульнага.
Таму не дзіўна, што тэолагі вызвалення ўклю
чылі свет-сістэмны падыход у свае сацыяльнааналітычныя канцэпцыі. Галоўны ўклад у фар
міраванне свет-сістэмнага аналізу ўнёс адзін з
заснавальнікаў тэор
 ыі залежнасці нямецкі эка
наміст і сацыёл
 аг Андрэ Гундэр Франк. У дадзе
ным выпадку з разважанняў А.Г. Франка мож
на вылучыць два галоўныя адметныя моманты,
якія азначаюць пераход ад тэор
 ыі залежнасці
да свет-сістэмнага падыходу: замена адзінкі
аналізу (на месца нацыянальных дзяржаўных і
рэгіянальных эканамічных сістэм ставіцца капі
талістычная свет-сістэма) і адхіленне нацыя
нальнага сацыялізму як альтэрнатыўнага спо
сабу эканамічнай і грамадскай арганізацыі. У
тэорыі залежнасці нацыянальны сацыялізм
быў рашэннем праблемы; у свет-сістэмнай кан
цэпцыі рэальны сацыялізм у асобных краін
 ах
сам з’яўляецца праблемай. У рамках тэор
 ыі
залежнасці нацыянальнае рашэнне эканаміч
най адсталасці лічылася магчымым; у свет-сіс
тэмным падыходзе гэта рашэнне разглядаецца
як неэфектыўнае, улічваючы велізарны ўплыў
транснацыянальнага капіталу ў свет-эканоміцы.
Для тэор
 ыі залежнасці нацыянальныя сацыя
лістычныя праекты з’яўляюцца шляхам да выз
валення. Для свет-сістэмнага падыходу ства
рэнне новага праекта магчыма толькі на аснове
альтэрнатыў міжнароднага маштабу. Так, нап
рыклад, вядомы эканаміст, філосаф і тэолаг
вызвалення Франц Хінкеламерт сцвярджае,
што ў сучасным глабальным кантэксце «мы
апынаемся не толькі перад крызісам капіта
лізму, але і крызісам фундаментальнай асновы
сучаснасці... Крызіс капіталізму трансфарма
ваўся ў крызіс непасрэдна заходняй цывіліза
цыі... Зараз замест адной палярызацыі капіта
лізм/сацыялізм узнікае іншая – капіталізм/жыц
цё, капіталізм/выжыванне чалавецтва. У цяпе
рашні час паняцце капіталізму валодае больш
шырокім сэнсам... Ён азначае заходнюю цыві
лізацыю, сучаснасць і веру ва ўніверсальныя
інстытуцыйныя сістэмы, якія могуць гамагені
заваць усе чалавечыя адносіны. Такім чынам,
крызіс характэрны і для сацыялізму, як пака
зала гісторыя сацыялістычных грамадстваў
савецкага перыяду» [8, p. 14].
Асобныя палажэнні, вылучаныя ў выніку
развіцця свет-сістэмнага падыходу, паслужылі
штуршком да крытыкі тэолагамі вызвалення
абмежаванасці наяўнай сацыяльнай тэор
 ыі,
якая прэтэндуе на ўніверсалізм. На гэтым этапе
сваіх разважанняў аб капіталістычнай сістэме
(умоўна можна назваць выяўленнем і крытыкай
«недатэар
 этызавання капіталізму») леварады
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водзіць да крытыкі і аспрэчвання вынікаў рынку,
лічацца апрыёр
 ы несправядлівымі. На нігіліс
тычнай мове ліберальнай эканамічнай тэор
 ыі
яны фіксуюцца як «утапічныя». Такім чынам,
пра любую альтэрнатыву капіталістычнаму гра
мадству татальнага рынку можна сказаць, што
яна нязбытная і яе ажыццяўленне нерэальна.
Калі ў грамадстве, якое адмаўляе альтэр
натывы, гаворыцца аб эфектыўнасці, на думку
Ф. Хінкеламерта, то на самай справе за гэтым
хаваюцца розныя паняцці эфектыўнасці. У
змесце паняцця «эканамічная эфектыўнасць»
ліберальнай тэор
 ыяй не адлюстраваны выні
ковы стан крыніц багацця. Таму вузкасць і адна
баковасць гэтага зместу Ф. Хінкеламерт пазна
чае паняццем фрагментарнай эфектыўнасці.
Дапоўніць яго можа паняцце ўзнаўленчай эфек
тыўнасці, у змесце якога цэнтральнымі будуць
крыніцы багацця. Але ацэнка эканамічнай дзей
насці, праведзеная з ужываннем гэтых двух кры
тэрыяў, уяўляецца супярэчлівай. Тое, што эфек
тыўна ў рамках першага паняцця, можа быць
неэф
 ектыўна ў рамках другога, і наадварот.
Вытворчасць багацця можа быць эфектыў
най, з пункта гледжання Ф. Хінкеламерта, пры
ўмове, што крыніцы багацця – чалавек і пры
рода – будуць захоўвацца, узнаўляцца і разві
вацца разам з вырабляем
 ым багаццем. Без кры
тэрыю ўзнаўленчай эфектыўнасці фрагментар
ная эфектыўнасць рынку дае аднабаковае ўяў
ленне аб выніках эканамічнай дзейнасці і вядзе
да разбурэння крыніц багацця. Таму паняцце
ўзнаўленчай эфектыўнасці, якое патрабуе
далейшага ўдакладнення і развіцця, неабходна
для абмежавання прымусовай сістэмы рынку.
Разглядаючы пытанне аб магчымых аль
тэрнатывах, Ф. Хінкеламерт сцвярджае, што
гэтыя альтэрнатывы павінны насіць дыскусійны
характар, а іх эфектыўная выканальнасць можа
выяўляцца ў выніку эмпірычнай аргументацыі.
Адны могуць стацца невыканальнымі і павінны
быць заменены іншымі. Крытэрый, што слу
жыць для прыняцця рашэння пры выбары аль
тэрнатыў, як сцвярджае Ф. Хінкеламерт, не
можа быць абстрактным. Аднак у патэнцыяль
ных альтэрнатыў ёсць сінтэтычны і канкрэтны
крытэрыі, якія спрыяюць адбору, крытэрыі маг
чымасці жыцця ўсіх чалавечых істот. Маецца
на ўвазе і жыццё прыроды як сродку ўсяго жыц
ця на Зямлі. Нельга замяняць яго абстрактнымі
прынцыпамі: тэмпамі росту або працэнтамі
прыбытку. Гэта канкрэтны крытэрый універ
сальнасці чалавечай істоты, які супрацьстаіць
абстрактным універсалізмам: рынк у або гене
ральнаму плану. У сваю чаргу, любое фармаль
на-рацыянальнае рашэнне становіцца сутнас
на-рацыянальным толькі тады, калі яно стварае
ўмовы чалавечага выжывання.
Такім чынам, прадстаўнікі леварадыкаль
нага напрамку сучаснага хрысціянства ўно
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жывецкую каштоўнасць. Пшаніца, вырабленая
не-канкурэнтна, – пажыўная, і не-канкурэнтнае
паліто сагравае. Калі больш немагчыма выраб
ляць ва ўмовах канкурэнцыі, трэба вырабляць у
не-канкурэнтных умовах. Альтэрнатыва павінна
быць знойдзена на гэтым шляху» [9, с. 22].
Але стратэгія, якая арыентуецца на пад
трымку неканкурэнтнай вытворчасці, як далей
сцвярджае Ф. Хінкеламерт, будзе няздзейсная,
калі адначасова не правесці рэструктурыза
цыю эканомікі росту, крытэрыем якога заста
ецца назапашванне капіталу. І самым актуаль
ным пытаннем, з яго пункта гледжання, з’яўля
ецца праблема абмежавання росту спекулятыў
нага (не-прадукцыйнага) капіталу ў сусветнай
супольнасці. Ёсць вялікае багацце капіталу-гро
шай, але адначасова ёсць недахоп магчымас
цей для яго інвесціравання. Уся ўлада капіталу
выкарыстоўваецца, каб гарантаваць новыя
высока прыбытковыя магчымасці і сферы для
яго размяшчэння. Таму недастатковым аказва
ецца не капітал, як мяркуе ў духу неакласіцызму
дамінуючая сёння эканамічная тэор
 ыя, а маг
чымасць яго выкарыстання. Паколькі капітал не
знаходзіць магчымасцей для інвестыцый у выт
ворчасць, ён накіроўваецца ў сферу спекулятыў
ных аперацый, якія прыносяць хуткі фінансавы
прыбытак, у выніку чаго колькасць капіталу-гро
шай нарастае дастаткова хуткімі тэмпамі. Пры
ватызацыя ж толькі стымулюе працэс назапаш
вання спекулятыўнага капіталу, павялічваючы
хуткасць яго росту. І ў выніку сёння мы з’яўля
емся сведкамі фінансава-эканамічнага крызісу.
У сваю чаргу, крытэрыем, з дапамогай яко
га ацэньваюцца розныя віды дзейнасці ў капі
талістычнай свет-сістэме, з’яўляецца эканаміч
ная эфектыўнасць. І гэты крытэрый рыначнай
эканомікі, з пункта гледжання Ф. Хінкеламерта,
разглядаецца як галоўны з усіх каштоўнасцей, а
такім чынам, і правоў чалавека. Пры гэтым сам
гэты крытэрый не падлягае ацэнцы, але кіруе
ўсім светам каштоўнасцей. Да гэтага вядзе ўся
так званая каштоўнасная нейтральнасць лібе
ральнай навукі. Аднак у гэтым выпадку суп
рацьпастаўляюцца
фармальная
эфектыў
насць і правы чалавека. Кожнае з гэтых правоў
або набывае рэальную сілу (права на прыват
ную ўласнасць), станоўча ацэньваючы з дапа
могай крытэрыю фармальнай эфектыўнасці, ці
не знаходзіць яе (права на працу і неабходныя
сродкі да існавання), не атрымаўшы належнай
ацэнкі. Калі дадзены крытэрый дамінуе над усі
мі каштоўнасцямі, то стаўленне да каштоўнас
цей становіцца нігілістычным [9, с. 33].
У адпаведнасці з гэтай пазіцыяй ёсць толькі
адно права – права на тое, каб мець эканоміку
рынку, такім чынам, грамадскія адносіны, улас
цівыя капіталізму. Паколькі рынак эфектыўны,
такім чынам, справядлівы, то справядлівыя і яго
вынікі. Сацыяльныя правы, парушэнне якіх пры
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Summary
The article deals with theoretical and methodological approaches with which help liberation theologians
analyze contemporary capitalism: dependency theory,
world-system approach and criticism «undertheorizing»
capitalism. The author of the article shows that the leftradical christians not only refute the thesis that there is
no alternative system of global capitalism, but also offer
ways of the decision of the social and economic problems, conducting to the nomination of an alternative to
modern capitalism.
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БГ
П
У

сяць каштоўны ўклад у крытычнае абмеркаванне сацыяльна-эканамічных праблем краін трэцяга свету ў кантэксце глабальнай капіталістычнай сістэмы. Яны не толькі абвяргаюць
тэзіс аб тым, што няма ніякай альтэрнатывы сістэме глабальнага капіталізму, але і прапануюць
шляхі вырашэння сацыяльна-эканамічных праблем, што вядуць да вылучэння альтэрнатывы
сучаснаму капіталізму.
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