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ROCZNIKI FILOZOFICZNE
Tom LXI, numer 4 – 2013

Zdzis>awa K o b y l i D s k a, Umoralni( *ycie publiczne. Luigiego Sturza doktryna spo;eczno-polityczna, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu WarmiDsko-Mazurskiego 2012, ss. 448, indeks osobowy. ISBN: 978-83-7299-783-8.
KsiTUka Zdzis>awy KobyliDskiej Umoralni( *ycie publiczne. Luigiego Sturza doktryna
spo;eczno-polityczna (2012) jest poZwi[cona poglTdom spo>eczno-etycznym Luigiego
Sturza († 1959), w>oskiego ksi[dza, polityka i pisarza politycznego, którego Konrad Adenauer nazwa> jednym „z najwaUniejszych zwyci[zców i propagatorów polityki chrzeZcijaDskiej i demokratycznej” (s. 33). Sturzo interesuje Autork[ prima facie nie jako ksiTdz
czy teolog, lecz myZliciel i dzia>acz spo>eczny, który usi>owa> k>aZc podstawy doktrynalne
pod chrzeZcijaDskT demokracj[.
PoniewaU nie zajmowa>em si[ nigdy systematycznie ani filozofiT spo>ecznT, ani katolickT naukT spo>ecznT, uwagi swe ograniczam do wymiaru metodologicznego ksiTUki,
g>ównie jej metody („rzemios>a naukowego”). Nie odnosz[ si[ wi[c ani do zasadnoZci tez
merytorycznych, przypisywanych Sturzo lub wypowiadanych na jego temat, ani nawet
w>asnych Autorki1, kiedy np. „dopowiadajTc” twierdzenia Sturza, powo>uje si[ na Sobór
WatykaDski II (s. 43).
O charakterze rozprawy i zamiarach (celach) Autorki informuje jasno Wst>p, omawiajTcy podejmowane zagadnienia i metod[ badawczT, stan wiedzy w zakresie tematu
badaD, fród>a, zawartoZc pracy oraz napotkane trudnoZci lingwistyczne. TreZc ksiTUki
przedstawia w sposób uporzTdkowany spis treZci, wymieniajTc nast[pujTce rozdzia>y:
I. Luigi Sturzo – Uycie i dzie>o; II. Autoteliczny charakter osoby ludzkiej a spo>eczeDstwo;
III. Interpretacja sturcjaDskiego dualizmu syntez spo>ecznych; IV. Unifikacja w odr[bnoZci; V. ChrzeZcijaDska kultura polityczno-spo>eczna; VI. iycie publiczne w wymiarze
kairologicznym.
1

Przyk>adowo Sturzo g>osi, Ue tylko moralnoZc chrzeZcijaDska „moUe byc nazwana prawdziwT
moralnoZciT” (s. 42) lub Ue „w oderwaniu od chrzeZcijaDstwa nie ma mowy o Uadnej demokracji,
poniewaU tylko chrzeZcijaDstwo, które szanuje kaUdego cz>owieka od pocz[cia do naturalnej Zmierci
[...] przeciwstawia si[ wszelkim formom nacjonalizmu, rasizmu, dyskryminacji, ksenofobii, szowinizmu” (s. 44).
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Przedmiotem zainteresowania Z. KobyliDskiej, jak napisa>em, sT poglTdy Sturza,
uwaUanego za jednego z ojców chrzeZcijaDskiej demokracji (Democrazia Cristiana)2;
pe>ni> m.in. doUywotnio funkcj[ Senatora Republiki W>oskiej, by> przywódcT i za>oUycielem Partii Ludowej oraz zdecydowanym przeciwnikiem Mussoliniego. Odznacza> si[
„niespotykanT erudycjT i swobodT poruszania si[ na obszarach wielu dziedzin: filozofii,
teologii, biblistyki, socjologii, prawa, historii powszechnej i historii KoZcio>a, politologii,
pedagogiki [...] Zwietna znajomoZc j[zyków, otwartoZc umys>u, zainteresowanie otaczajTcym Zwiatem, gdyU autor, niezaleUnie od okolicznoZci, w których Uy>, niestrudzenie
pisa>, i to w trzech j[zykach, publikowa>, studiowa>, korespondowa>. Sama jego spuZcizna
epistolarna to kilka tysi[cy listów wys>anych do brata Maria, rodziny, znajomych, ale teU
do polityków, europejskich m[Uów stanu czy duchownych” (s. 28)3.
Swymi poglTdami Sturzo inspirowa> takich polityków i myZlicieli, jak K. Adenauer
i J. Maritain. Autorka stwierdza: „Na podstawie prowadzonych badaD nad Sturzem, kaUdy, kto zainteresuje si[ jego dorobkiem, znajdzie pole do intelektualnych penetracji, które
jest implikacjT jego w>asnej dziedziny badawczej. I tak, socjolodzy widzT w nim znaczTcego reprezentanta socjologii historycznej, filozofowie podkreZlajT jego filozofowanie
secundum Thomas (choc Sturzo raczej pojmowa> tomizm ad mentem Thomae), politolodzy widzT w nim krytyka liberalizmu, budujTcego doktrynalne uzasadnienie dla kapitalistycznego status quo, a takUe zdecydowanego oponenta wobec marksizmu, a moraliZci
podkreZlajT w nim determinacj[ w fundowaniu polityki na solidnej bazie etycznej” (s. 34).
Celem Autorki by>o, jak pisze, „poznanie [poglTdów – A.B.] twórcy chrzeZcijaDskiej
demokracji we W>oszech” (s. 27), „usytuowanie Sturza na mapie dwudziestowiecznej
humanistyki” (s. 31) oraz uprzyst[pnienie jego poglTdów polskiemu czytelnikowi. Autorka nastawiona jest na maksymalnie wierne przedstawienie g>ównych tez filozofii politycznej4 Sturza, gdyU tu ch[tnie umieZci>bym jego poglTdy. Pozwala na to takUe m.in. sposób
charakteryzowania przez Autork[ zamiarów Sturza: „podstawowego pragnienia zaprowadzenia >adu moralnego w Uyciu spo>eczno-politycznym. W>aZciwie wszystkie rozwaUania
jakikolwiek mia>yby charakter teologiczny, socjologiczny, filozoficzny, historyczny, pedagogiczny, mia>y jeden cel na wskroZ praktyczny – scalic moralnoZc i polityk[ w jedno,
wyzwolic w ludziach zaangaUowanie polityczne, solidarnoZc dzia>aD spo>ecznotwórczych,
prze>amac indyferentyzm, inercj[ i egocentryzm, a takUe nauczyc spo>eczeDstwo odrzucac
«fa>szywych proroków», których postulaty jedynie mamiT, nie odnajdujTc swego rzeczywistego wype>nienia” (s. 28-29).
2
Autorka zauwaUa, Ue chociaU Sturzo jest jednym z ojców za>oUycieli Zjednoczonej Europy,
pozostaje niedoceniany „w sensie intelektualnym i duchowym” (s. 47).
3
Autorka okreZla Sturzo mianem „cz>owieka renesansu” (s. 28).
4
„Aufgabe und Gegenstand der politischen Philosophie ist die sozialwissenschaftlich orientierte, anthropologisch begründete und ethisch reflektierte normative Kritik der sozialen und politischen Verhältnisse von Gesellschaften. Als Teildisziplin der Philosophie ist sie in ihrem Verhältnis
zu den anderen Disziplinen der praktischen Philosophie zu bestimmen” (Politische Philosophie,
[w:] Metzler Lexikon – Philosophie, Stuttgart–Weimar: Verlag J.B. Metzler 2008 s. 468).
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Dok>adniej swe cele Autorka okreZla nast[pujTco: „Zagadnieniem badawczym niniejszego studium sta>a si[ prezentacja i analiza zasadniczych elementów, sk>adajTcych si[ na
wypracowanT przez Sturza doktryn[ spo>eczno-politycznT, która w jego zamierzeniu s>uUyc mia>a umoralnieniu Uycia publicznego” (s. 29). SzczególnT rol[ w pe>nieniu tej funkcji przypisywa> Sturzo (a za nim Autorka) jednoczTcej sile chrzeZcijaDstwa, >TczTcego
„róUne ludy i kultury ponad g>owami paDstw, które jakUe cz[sto nie mogT dojZc do
porozumienia, podczas gdy ich narody Zwietnie dogadujT si[, wspó>dzia>ajT, unifikujT na
p>aszczyfnie religijnej bez specjalnych zabiegów i umocowaD prawnych” (s. 41).
AutorkT kierujT wszakUe nie tylko cele czysto poznawcze, gdyU jest równieU nastawiona na propagowanie idei politycznych Sturza w Polsce. StTd pojawiajTce si[ od czasu
do czasu wTtki moralizatorskie i styl podnios>y5, kiedy np. sama domaga si[ (za Sturzem)
>Tczenia polityki z etykT. „Sturzo by> w tych rozlicznych swych rolach wielkim wychowawcT moralnym na polu kultury politycznej, podkreZlajTc w jej aktualnoZci wartoZci
trwa>e, nieprzemijajTce, które naleUy i trzeba prze>oUyc na j[zyk i warunki mu wspó>czesne (ale i przysz>e), aby Uycie spo>eczne i polityczne by>o jak najpe>niejszym manifestem humanizmu. I o tym jest ta ksiTUka” (s. 35)6. Dlatego, chcTc podkreZlic „zdumiewajTcT aktualnoZc myZli zawartych w [...] intelektualnym patrymonium (Sturza), polegajTcT na dostrzeganiu znaków czasu i odpowiadaniu na nie” (s. 364), Autorka przytacza
cz[sto paralelne wypowiedzi Magisterium KoZcio>a rzymskokatolickiego.
KsiTUk[ Z. KobyliDskiej zaliczam do dzie> z zakresu filozofii politycznej (czy lepiej:
filozofii polityki)7, inspirowanej doktrynT chrzeZcijaDskT, czyli dyscypliny filozoficznej,
chociaU równie ch[tnie uprawianej przez politologów, socjologów czy prawników. Pozwol[ sobie w tym miejscu na uwag[ ogólniejszT: w czasach panowania metodologii
nachylonej socjologicznie i antydemarkacjonistycznie oraz manierystycznego wr[cz podkreZlania potrzeby i zasadnoZci podejZcia interdyscyplinarnego jako „cnoty metodologicznej” straci> na wyrazistoZci i znaczeniu tradycyjny paradygmat demarkacjonizmu,
domagajTcy si[ ostrego wydzielania poszczególnych dyscyplin (specjalnoZci) i dziedzin
badawczych8. W myZl tej „nowej” metodologii o tym, gdzie zaliczyc dzie>o Z. KobyliDskiej, czy do prac z zakresu katolickiej nauki spo>ecznej, czy socjologii, czy filozofii
polityki, decydowa>aby po peircowsku rozumiana wspólnota naukowa (community of
inquirers), ustalajTca granice mi[dzy dyscyplinami naukowymi oraz stanowiTca obowiTzujTce standardy naukowoZci. Pytanie zatem brzmi, nie g d z i e umieZcic rozpraw[
5

Na przyk>ad ch[tne adresowanie Sturzo za pomocT terminu „kap>an”.
MoUe razic w ksiTUce naukowej nieco „eklezjalny” charakter ZakoGczenia: „Luigi Sturzo –
z powo>ania kap>an, z zami>owania polityk, z potrzeby naukowiec, z serca spo>ecznik, z t[sknoty za
Bogiem Zwi[ty” (s. 363).
7
Metodologicznie filozofii politycznej bliska jest takUe na przyk>ad, umieszczana w ramach
nauk spo>ecznych, filozofia spo>eczna: „Sozialphilosophie, thematisiert die normativen und begrifflichen Grundlagen sozialen Zusammenlebens” (Metzler Lexikon – Philosophie, s. 569).
8
Dla „tradycyjnych” metodologów przestrzeganie wypracowanych przez pewnT dyscyplin[
norm metodologicznych oznacza intelektualnT integralnoZc, natomiast interdyscyplinarnoZc rozumiejT jako synonim niedba>ych badaD nad fle postawionymi problemami.
6
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Z. KobyliDskiej, lecz c z y spe>nia ona okreZlone wymogi, stawiane tekstowi naukowemu,
a te (bynajmniej jednak nie uznaniowo – czysto konwencjonalnie) ustala kaUdorazowa
wspólnota naukowa, kierujTca si[ w>asnymi zasadami. Istotne jest to, czy oceniajTca
jednostka ma w swym sk>adzie osoby, zdolne stwierdzic naukowT (filozoficznT) wartoZc
przedstawionej do oceny rozprawy. Istotne oczywiZcie jest takUe to, czy autorka dysponuje odpowiednimi kompetencjami merytorycznymi do przeprowadzenia swych badaD
i czy przeprowadzi>a je zgodnie z oczekiwaniami i wymogami oceniajTcej wspólnoty
naukowej. To natomiast, czy badania te zaliczyc do filozofii spo>ecznej (filozofii polityki), czy teU dziedziny katolickiej nauki spo>ecznej, moUe byc dla takiej oceny wtórne.
Fakt, Ue ktoZ zajmuje si[ autorem, wypowiadajTcym swe poglTdy w obszarze katolickiej nauki spo>ecznej, bynajmniej nie sytuuje go automatycznie w jej ramach. O takim
usytuowaniu decyduje bowiem punkt widzenia i przyj[te metody badawcze. Nie ulega
wTtpliwoZci, Ue chrzeZcijaDska myZl spo>eczna uchodzi za powaUnT i dyskutowanT
teoretyczno-praktycznT propozycj[ „urzTdzenia” Zwiata spo>ecznego. Afiliacja instytucjonalna – jak pokazuje praktyka – nie przesTdza o metodologicznej charakterystyce katolickiej nauki spo>ecznej, która obok partii rozwaUaD ZciZle teologicznych, zawiera rozwaUania filozoficzne, antropologiczne, socjologiczne lub psychologiczne. MoUe zatem
byc (i bywa) uprawiana na wydziale teologii jako jej cz[Zc w>aZciwa, ale równie dobrze
na wydziale nauk spo>ecznych9 lub wydziale filozofii (jako filozofia spo>eczna).
W przypadku monografii Z. KobyliDskiej mamy do czynienia z tekstem naukowym.
To, Ue jej przedmiotem sT poglTdy duchownego, takUe niczego nie przesTdza. Niejeden
filozof pe>ni> funkcje religijne we w>asnej wspólnocie religijnej. JeUeli dzisiaj antydemarkacjonistycznie nastawieni badacze swobodnie przekraczajT granice macierzystych
dyscyplin oraz unisono niemal (deklaratywnie) podkreZlajT potrzeb[ badaD interdyscyplinarnych10, sprawa zaliczenia dzie>a Z. KobyliDskiej do tej lub innej dziedziny okazuje si[
sprawT przyj[tej konwencji (instytucjonalnej).
WaUne jest to, Ue Z. KobyliDska stawia sobie cele poznawcze oraz realizuje je Zrodkami
w>aZciwymi dla przyj[tej przez siebie metodologii. Za>oUony przez niT sposób post[powania
uchodzi za uznany w tego typu przedsi[wzi[ciach: „metoda analizy tekstów fród>owych,
a takUe próba rekonstrukcji i scalenia, a wi[c syntezy poruszanych przez niego zagadnieD
w obszarze […] wielu dyscyplin w jednej spójnej koncepcji, która […] antycypowa>a
w kilku kwestiach spo>ecznT nauk[ KoZcio>a” (s. 29). Wspomniane podejZcie interdyscyplinarne Sturza11 musia>o, co zrozumia>e, sprawiac Autorce trudnoZci interpretacyjne12, gdyU
9

Tak np. jest w przypadku KUL.
RównieU przyj[tT przez Sturza metod[ badawczT okreZla Autorka jako interdyscyplinarnT:
„WszakUe, aby poznac rzeczywistoZc spo>ecznT, politycznT, gospodarczT, ekonomicznT, trzeba wykorzystac inne dyscypliny naukowe i tak robi> to Sturzo, si[gajTc do teologii, filozofii, socjologii,
historii, pedagogiki, politologii, ekonomii. teologii biblijnej” (s. 29).
11
Sturzo „w zaleUnoZci od momentu Uyciowego i okolicznoZci, definiowa> siebie jako socjologa,
filozofa, teologa, moralist[, edukatora, historyka, politologa” (s. 31).
12
„Zetkni[cie si[ z takim bogactwem dyscyp1in wymaga przede wszystkim przestrzegania zasad poziomu myZlenia, a takUe prawide> j[zyka odpowiadajTcego kaUdej z tych dyscyplin oraz sys10
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wymaga>o wiedzy z zakresu wielu dyscyplin13. PowaUnT trudnoZc sprawia> zakres materia>u:
na temat Sturza „napisano w j[zyku w>oskim dziesiTtki ksiTUek i setki artyku>ów14. PoZwi[cono mu takUe wiele konferencji naukowych” (s. 29-30). TrudnoZci sprawia> takUe
„fizyczny” dost[p do jego dzie>, które ukazywa>y si[ w ma>ych nak>adach bez wznowieD
i stTd osiTgalne sT tylko we w>oskich archiwach. Wykorzystanie ca>ej dost[pnej literatury
„na temat osoby i myZli Sturza, która pojawi>a si[ na przestrzeni prawie stu lat, czyli od roku
1920 roku aU do ostatnich publikacji na jego temat w 2012 roku” (s. 35) musi imponowac15.
UwaUam, Ue Z. KobyliDskiej dobrze uda>o si[ zrealizowac swe cele. Czytelnik polski
otrzymuje rzetelnie zredagowanT publikacj[, która wszechstronnie informuje o poglTdach
politycznych i etycznych bohatera. Autorka odznacza si[ ZwiadomoZciT i sprawnoZciT
metodologicznT oraz krytycyzmem (nie pisze z „pozycji wyznawcy”). Zredagowana
troskliwie od strony edytorskiej ksiTUka jest wyposaUona w przypisy i zróUnicowanT
bibliografi[16, dobrze informujTce o odnoZnych pozycjach, a rozbudowany indeks osobowy pozwala >atwo zlokalizowac poszczególnych myZlicieli.
Trudno mi sobie wyobrazic kogoZ lepiej przygotowanego do podj[cia zaprojektowanego zadania17. Na podkreZlenie zas>ugujT naukowe kompetencje badawcze Z. KobyliDskiej, uzyskane poprzez stypendia naukowe we W>oszech, studia w watykaDskiej
Scuola di Biblioteconomia, doktorat na Gregorianie, powtarzane pobyty na papieskim
Uniwersytecie LateraDskim, zajmujTcym si[ badaniem i rozpowszechnianiem poglTdów
Sturza, liczne kwerendy w archiwach w>oskich, rozmowy z w>oskimi znawcami poglTdów
Sturza. Praca jest w swym rozmiarze pionierska18, chociaU juU wczeZniej Autorka wyda>a
dwie inne ksiTUki, poZwi[cone myZli politycznej Sturza (pierwsza zawiera jego biografi[),
jednT po polsku (L. S t u r z o, Wybór myIli o polityce, przek>ad i opracowanie Z. KobyliDska, Olsztyn: Lux Mundi 1997), drugT po w>osku (Politica come servizio. Considerazioni sul pensiero politico-sociale di Luigi Sturzo, Olsztyn: Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji. Wydzia> Nauk Spo>ecznych. Uniwersytet WarmiDsko-Mazurski 2011)19.
Andrzej Bronk SVD
temu zasad i dyrektyw metodologicznych” (s. 29).
13
Sturzo, stwierdza Autorka, „nieustannie wymyka si[ tak poUTdanym przez biografistów i naukowców segmentacjom” (s. 32).
14
Przedstawiona przez Z. KobyliDskT bibliografia zbiera „wszystkie pozycje na temat Uycia
i dzie>a [Sturzo], poczTwszy od 1920 roku” do roku 2012 (s. 30). Osobne miejsce zajmujT wykorzystywane przez Autork[ Dokumenty KoIcio;a (s. 433-434).
15
„J[zykiem fróde>, z których korzysta>am, by> g>ównie j[zyk w>oski. W pracy opiera>am si[
przede wszystkim na w>asnych przek>adach” (s. 37).
16
Bibliografia nie wymienia oficyn wydawniczych, co dzisiaj uchodzi za standard.
17
„Przez kilka lat uda>o mi si[ zebrac obszerny material fród>owy, ale takUe i pomocniczy, który pos>uUy> mi do napisania niniejszej pracy” (s. 28).
18
„W latach dziewi[cdziesiTtych ubieg>ego wieku na podstawie publikacji polskich niewiele
moUna by>o dowiedziec si[ na temat postaci ksi[dza z Caltagirone” (s. 28).
19
Nie znajTc w>oskiego, mog>em tylko powierzchownie stwierdzic pewnT zbieUnoZc tematycznT
obu publikacji przy zasadniczej ich róUnicy m.in. pod wzgl[dem obj[toZci.

