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SYNTETYZM SOCJOLOGICZNY LUIGIEGO STURZO

1. SOCJOLOG I POLITYK W SUTANNIE

Ósmego sierpnia 2009 minĊđa 50. rocznica Ğmierci Luigiego Sturzo, wđoskiego ksiĊdza, spođecznika, polityka i socjologa. Urodziđ siĊ 26 listopada
1871 roku w Caltagirone na Sycylii. Z zamiđowania i tradycji rodzinnych humanista, filozof, poeta, muzyk, koneser sztuki rozmiđowany w retoryce, grece
i đacinie. Podczas studiów doktoranckich w Rzymie wszedđ w Ğrodowisko zaangaĪowanych spođecznie katolików, zaprzyjaĨniđ siĊ z ksiĊdzem Murrim1
i rzuciđ w wir pracy na rzecz polepszenia warunków socjalnych wspóđziomków. Rozwijađ w nich poczucie odpowiedzialnoĞci za wđasny los, duĪo publikowađ, zakđadađ nowe czasopisma, organizowađ spóđdzielnie rzemieĞlnicze,
korporacje rolnicze oraz jedne z pierwszych kas chđopskich we Wđoszech.
Pomimo papieskiego non expedit zađoĪyđ ruch spođeczny, który w wyborach
lokalnych 1902 roku okazađ siĊ trzecią siđą polityczną w prowincji, a trzy lata
póĨniej do liczącej 40 miejsc Rady wprowadziđ wszystkich swoich 32 kandydatów. Sturzo zostađ wówczas burmistrzem i piastowađ ten urząd przez kolejnych 15 lat.
W styczniu 1919 roku powođađ do Īycia i stanąđ na czele Partito Popolare
Italiano – pierwszej wđoskiej demokratycznej „partii ludzi wolnych i odwaĪKs. dr MAREK JEĩOWSKI – adiunkt Katedry Socjologii Religii w Instytucie Socjologii KUL;
adres do korespondencji: Al. Racđawickie 14, 20-950 Lublin.
1
Romolo Murri (1870-1944), lider ChrzeĞcijaĔskiej Demokracji, suspendowany (16.04.1907)
i ekskomunikowany (22.03.1909) za dziađalnoĞü polityczną i poglądy modernistyczne. W poĞmiertnym wspomnieniu na đamach „Il Popolo” Sturzo wyznađ otwarcie: „To Murri pchnąđ mnie
ostatecznie w kierunku chrzeĞcijaĔskiej demokracji”. L. S t u r z o, Per la commemorazione di
Romolo Murri, w: Politica di questi anni. Consensi e critiche, t. I, Bologna 1954, s. 16.
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nych”, czyli niekonfesyjnej partii katolików2. Zaledwie 10 miesiĊcy póĨniej,
w pierwszych po wojnie wyborach politycznych, ugrupowanie to uzyskađo ponad 1/5 gđosów i 100 miejsc w parlamencie, stając siĊ trzecią siđą polityczną
w kraju, a dwa lata póĨniej umocniđo tĊ pozycjĊ o 7 kolejnych mandatów. Trudno odmówiü Sturzo racji, Īe po upadku kolejnych rządów Giolittiego, Bonomiego i Facty, minimum kultury politycznej nakazywađo powierzyü misjĊ sformowania nowego rządu wđaĞnie jemu. Stađo siĊ inaczej. Król przekazađ tekĊ
premiera Mussoliniemu, Sturzo zaĞ zostađ zmuszony do szukania schronienia
na emigracji. Znalazđszy siĊ w Londynie, kontynuowađ dziađalnoĞü spođeczno-polityczną i publicystyczną oraz wznowiđ zaniedbywaną dotąd dziađalnoĞü
badawczo-naukową. Przystąpienie Wđoch do dziađaĔ wojennych zmusiđo go do
szukania nowego schronienia w Ameryce. Malum nullum est sine aliquo bono:
w ciągu peđnego goryczy wygnania, trwającego ostatecznie 22 lata, powstađy
jego najwaĪniejsze dzieđa z dziedziny polityki i socjologii.
Sturzo jest autorem m.in. takich prac, jak: L’organizzazioni di classe e le
unioni professionali (Roma 1901), La lotta sociale legge di progresso (Roma
1903), Sintesi sociali (Roma 1906), Italy and fascism (London 1926), The international community and the right of war (London 1929), Essai de Sociologie
(Paris 1935), L’Eglise et l’Etat. Essai de sociologie historique (Paris 1937),
Politics and morality (London 1938), The True Life. Sociology of the Supernatural (Washington 1943), Nazionalismo e internazionalismo (Roma 1946),
Del metodo sociologico (Bergamo 1950)3.
Do ojczyzny wróciđ dopiero po referendum konstytucyjnym w 1946 roku.
Wielu widziađo w nim kandydata na prezydenta republiki, ale on usunąđ siĊ ze
sceny politycznej, postanawiając ograniczyü swą aktywnoĞü do dziađalnoĞci naukowej i publicystycznej. Jednak w 1952 roku przyjąđ prezydencką nominacjĊ
na doĪywotniego senatora, toteĪ w pamiĊci rodaków pozostađ przede wszystkim
politykiem w sutannie. BezkompromisowoĞü jego zaangaĪowania spođeczno-politycznego sprawiđa, Īe jeszcze za Īycia nazywano go moralnym sumieniem
narodu, zwđaszcza elit politycznych.

2

T e n Ī e, L’appello al paese (18.01.1919), w: t e n Ī e, I discorsi politici, Roma 1951, 3-5;
t e n Ī e, Il programma, s. 5-7.
3
WiĊcej informacji na ten temat w: M. J e Ī o w s k i, Socjologia historyczna Luigiego Sturzo, Lublin–Roma 2003, s. 47-90; tamĪe bibliografia Ĩródđowa, s. 431-443.
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2. STURCJAēSKI SYNTETYZM SOCJOLOGICZNY
– ZARYS PROBLEMATYKI

Przebywający na przymusowej emigracji Sturzo, po przejĊciu w Niemczech wđadzy przez Hitlera, zintensyfikowađ dziađalnoĞü demaskującą niebezpieczeĔstwo rządów totalitarnych, wspieranych bđĊdną doktryną o rzekomej
dychotomii miĊdzy jednostką a spođeczeĔstwem. Nie mogąc uczestniczyü
w obradach MiĊdzynarodowego Kongresu Filozoficznego w Pradze (1934),
przesđađ jego uczestnikom tekst swego wystąpienia, w którym stanowczo podkreĞliđ, Īe
fundament spođeczny znajduje siĊ nie gdzie indziej, jak tylko w jednostce ludzkiej, widzianej w jej konkretnej sytuacji, w jej zđoĪonoĞci, w jej oryginalnej nieupraszczalnoĞci
(irriducibilità). SpođeczeĔstwo nie jest istotą lub organizmem poza lub ponad jednostką. Czđowiek jest jednoczeĞnie indywidualny i spođeczny. Jest indywidualny do
tego stopnia, Īe bĊdąc niepodzielną osobowoĞcią nie uczestniczy w Īadnym innym Īyciu, jak tylko swoim; jednoczeĞnie jest tak bardzo spođeczny, Īe poza spođeczeĔstwem
nie mógđby istnieü: nie mógđby rozwinąü jakiejkolwiek zdolnoĞci, ani Īycia jako takiego. Zasada asocjacji znajduje siĊ wewnątrz czđowieka i jest komplementarna do jego
indywidualnej rzeczywistoĞci. SpođeczeĔstwo jest wypadkową (risultante) jednostek.
Konkretne urzeczywistnianie Īycia spođecznego nie róĪni siĊ od tego indywidualnego
inaczej jak tylko w sensie abstrakcyjnym, poprzez przypisanie im celów i znaczeĔ.
KaĪdy akt jednostki jest sam w sobie aktem asocjacyjnym, to znaczy zakđada relacje
interindywidualne. Prosty akt myĞlenia, nawet zanim zostanie wyraĪony na zewnątrz,
ma charakter spođeczny; nie moĪe istnieü komunikacja, a w konsekwencji spođeczeĔstwo, bez myĞli. SpođeczeĔstwo nie jest niczym innym jak komunikowaną i aktualizowaną myĞlą. W aktywnoĞci ludzkiej nie istnieje zatem nic co – aczkolwiek posiadając
indywidualną genezĊ – nie miađoby wartoĞci spođecznej; nie ma nic miĊdzy ludĨmi co
mogđoby zaistnieü bez koniecznoĞci pewnej formy jakiejkolwiek asocjacji4.

TĊ posiadającą zarówno antykolektywistyczne, jak i antynominalistyczne
akcenty teoriĊ5 Nicholas Timasheff okreĞla mianem syntetyzmu socjologicz4

Sociologia e storicismo, w: t e n Ī e, Del metodo sociologico. Studi e polemiche di sociologia, Bologna 1970, s. 152-153. Wszystkie tđumaczenia i wyróĪnienia kursywą w cytatach są
nasze.
5
Sturzo wielokrotnie podkreĞla, Īe „spođeczeĔstwo jako obiektywny byt nie istnieje w sobie, lecz w asocjujących siĊ jednostkach” (t e n Ī e, La società, sua natura e leggi. Sociologia
storicista, Bologna 1960, s. 7-8, 62; t e n Ī e, Del metodo sociologico, s. 28-29; t e n Ī e, Sociologia e storicismo, s. 153. Por. A. D i G i o v a n n i, La «concezione organica» come esigenza
politico-morale, w: Politica e sociologia in Luigi Sturzo, Milano 1981, s. 13-105, zwđ. s. 17,
43, 79; D. B u s o, Il diritto naturale nel pensiero di Luigi Sturzo, Padova 1970, s. 13) i jedno-
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nego, uwaĪając Sturzo za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tego
kierunku6. Syntetyzmu sturcjaĔskiego nie naleĪy jednak myliü z eklektyzmem:
czđowiek i spođeczeĔstwo nie są dwiema odrĊbnymi rzeczywistoĞciami skazanymi na wzajemną koegzystencjĊ, lecz jedną i tą samą rzeczywistoĞcią manifestującą siĊ na dwa róĪne sposoby. IndywidualnoĞü pojmowana sama w sobie
jako rzeczywistoĞü odrĊbna lub wrĊcz przeciwna spođecznoĞci jest tylko myĞlową abstrakcją, skonstruowaną w celu znalezienia fundamentalnych i konstytutywnych elementów tejĪe jednostki. Identyczna jest teĪ przyczyna posđugiwania siĊ logiczną abstrakcją spođeczeĔstwa samego w sobie jako czegoĞ
odrĊbnego albo nawet przeciwnego indywidualnoĞci7.
Przykđadem takiego abstrakcyjnego myĞlenia jest pytanie o pierwszeĔstwo,
o to czy jednostka jest przed spođeczeĔstwem, czy teĪ na odwrót. Sturzo odpowiada, Īe „jeĪeli «przed» i «po» ma okreĞlaü porządek chronologiczny, to
odpowiedĨ jest negatywna, jeĪeli zaĞ porządek logiczny, to najpierw jest jednostka, a potem spođeczeĔstwo, lecz naleĪy uwaĪaü, aby nie daü siĊ zwieĞü
tym abstrakcyjnym sformuđowaniom”8. Socjologowi musi zatem towarzyszyü
czeĞnie stanowczo stwierdza, Īe nie istnieje nic wewnĊtrznego, co by nie byđo spođeczne, ani
nic obiektywnego, co by nie byđo subiektywne (L. S t u r z o, La vera vita. Sociologia del soprannaturale, Bologna 1960, s. 37), a Īycie spođeczne obejmuje cađego czđowieka do tego
stopnia, Īe nawet jego znikniĊcie, jego Ğmierü jest czĊĞcią Īycia spođecznego (t e n Ī e, La sociologia come scienza, w: Del metodo sociologico, s. 270).
6
Por. N. S. T i m a s h e f f, La sociologia di Luigi Sturzo, Napoli 1966, s. 82.
7
S t u r z o, La società, sua natura e leggi, s. 5.
8
TamĪe, s. 28. Zastanawiająca jest interpretacja tej myĞli Sturzo podana przez Timasheffa:
„Teraz moĪna zadaü kluczowe pytanie: kto jest pierwszy, spođeczeĔstwo czy jednostka? «Mając na myĞli czas – mówi Sturzo – nie moĪna odpowiedzieü na to pytanie». WđaĞnie dlatego, Īe
spođeczeĔstwo i jednostka są dwoma sposobami widzenia tej samej rzeczywistoĞci. Ale «wedđug porządku logicznego jednostka jest najpierw, a potem spođeczeĔstwo». To jest bardzo
waĪna deklaracja, dająca jeszcze jeden argument za tym, Īe syntetyzm socjologiczny Sturzo
jest bliĪszy personalizmowi niĪ kolektywizmowi”. Jest to tđumaczenie wersji wđoskojĊzycznej:
„Ora si può porre la domanda cruciale: chi viene prima, la società o l’individuo? «Riguardo al
tempo – dice Sturzo – non si può rispondere a questa domanda». Proprio perché la società
e l’individuo sono due modi di osservare la stessa realtà. Ma «secondo l’ordine logico
l’individuo viene prima, e poi la società». Questa è una dichiarazione importante che offre un
motivo di più per considerare che il sintetismo sociologico di Sturzo è più vicino al
personalismo che al collettivismo” (La sociologia di Luigi Sturzo, s. 88). W oryginale
anglojĊzycznym czytamy: „Now a crucial question may be posed on the primacy of society or
of the individual. «In the order of time», says Sturzo, «the question... cannot be answered»,
just because society and the individual are two looks at the same reality. But «in the logical
order, the individual comes first and society afterward». This is an important statement offer-
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ĞwiadomoĞü, Īe pomimo powtarzającej siĊ czĊsto w jego badaniach metodologicznej koniecznoĞci rozróĪnienia miĊdzy Īyciem indywidualnym a spođecznym, w uprawianej przezeĔ dyscyplinie tak naprawdĊ nie ma róĪnicy miĊdzy
tym, co indywidualne, a tym, co spođeczne, miĊdzy tym, co obiektywne, a tym,
co subiektywne9.
PojĊcie syntetyzmu stađo siĊ modne pod koniec XIX wieku za sprawą Paula
Gauguina, zwđaszcza w malarstwie i architekturze, ale do socjologii przeszđo
z jĊzyka filozoficznego. Posđugiwađ siĊ nim niemiecki filozof Wilhelm Traugott Krug, w którego teorii koncepcja syntetyzmu transcendentalnego odgrywađa fundamentalne znaczenie. Gđosiđa ona, Īe zasadą naszej ĞwiadomoĞci jest
pierwotna i transcendentna synteza rzeczywistoĞci z ideađem. Przekonany
o tym, Īe bytu idealnego w Īaden sposób nie da siĊ wyprowadziü z realnego,
ani teĪ realnego z idealnego, Krug uwaĪađ, Īe pođączenie dwóch elementów,
bytu i ducha, zachodzi w duchu rozpatrywanym w jego pierwotnym Ĩródle,
tudzieĪ w ĞwiadomoĞci. Stwierdziwszy nierozdzielnoĞü absolutnej identycznoĞci, doszedđ do wnioski, Īe jednoĞü musi byü syntezą dualnoĞci.
Nieco póĨniej pojĊcie syntetyzmu pojawiđo siĊ w twórczoĞci wđoskiego
ksiĊdza i filozofa Antonio Rosminiego, którego poglądy przez póđtora wieku
wzbudzađy liczne kontrowersje. Stađy siĊ one, wraz z jego poglądami politycznymi, przedmiotem ostrej krytyki konserwatywnych przedstawicieli KoĞciođa, i to pomimo đączącej go z papieĪami przyjaĨni. Co wiĊcej, zostađy poing a second reason to consider that Sturzo’s sociological harmonism is closer to personalism
than to collectivism” (The Sociology of Luigi Sturzo, Baltimore–Dublin, 1962, s. 271). Tymczasem Sturzo nie napisađ „nie moĪna odpowiedzieü na to pytanie”, lecz Īe „odpowiedĨ jest
negatywna”, co moĪe, lecz nie musi, oznaczaü mniej wiĊcej to samo, a poza tym jest interpretacją, a nie cytatem myĞli, którą by moĪna wziąü w cudzysđów. Oryginađ Sturzo brzmi bowiem
nastĊpująco: „Si domanda se venga prima l’individuo e poi la società, prima la coscienza
individuale e poi la collettiva. Se con il prima e il poi si vuole indicare un ordine temporale, la
risposta sarà negativa: se si vuole indicare un ordine logico, in una causalità coesistente, la
risposta sarà che prima è l’individuo e poi la società. Ma bisogna non farsi deviare da queste
formule astratte”. Mając na uwadze fakt, iĪ Sturzo pyta o to, czy „jednostka poprzedza spođeczeĔstwo” – a nie odwrotnie, jak chce Timasheff – a nastĊpnie deklaruje, Īe „odpowiedĨ bĊdzie negatywna”, owa negacja dotyczyü moĪe zarówno samej moĪliwoĞci udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie, jak i treĞci odpowiedzi: jednostka nie poprzedza spođeczeĔstwa,
a wiĊc (byü moĪe) spođeczeĔstwo poprzedza jednostkĊ. Co na pewno chciađ powiedzieü
Sturzo? Prawdopodobnie to pierwsze; drugie przeczyđoby nastĊpnemu zdaniu. NajwaĪniejsza
w tym wszystkim wydaje siĊ wiĊc przestroga, aby nie daü siĊ zwieĞü podobnym abstrakcyjnym
rozwaĪaniom, podczas gdy Timasheff to wđaĞnie rozwaĪanie uwaĪa za kluczowe.
9
La vera vita, s. 37.
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tĊpione jako heretyckie zarówno przez Piusa IX (1849, 1864 – Syllabus), jak
i Leona XIII (1889). Doceniđ je dopiero Jan Paweđ II w encyklice Fides et
ratio (1998). Trzy lata póĨniej (2001) Rosmini zostađ ostatecznie zrehabilitowany, oficjalnie otwarto jego proces beatyfikacyjny i ostatecznie wyniesiono na ođtarze, juĪ za pontyfikatu Benedykta XVI (2007).
Syntetyzm Rosminiego, którego metafizykĊ charakteryzują trzy fundamentalne kategorie jednoĞci, dialektycznoĞci i róĪnorodnoĞci ontologicznej, polega
na korelacji wzajemnie siebie potrzebujących i porządkujących, a przy tym zachowujących swą odrĊbnoĞü bytów, lecz pod zasadniczym warunkiem, Īe stanowią one jednoĞü. Jest to, innymi sđowy, „prawo potrzebowania i odpowiadania”, gdzie kaĪdy byt jest relatywny w stosunku do drugiego, tworząc z nim
jednolity organizm. Syntetyzm rozminiaĔski aplikuje siĊ zarówno do natury
cielesnej (syntetyzm naturalny), jak i duchowej (syntetyzm ontologiczny).
Na przeđomie XIX i XX wieku rozwaĪania nad wđasnym neosyntetyzmem
podjąđ z zapađem Mario Sturzo, starszy brat Luigiego, filozof i od 1903 roku
biskup Piazza Armerina. Niestety, po wydaniu w 1928 roku ksiąĪki Il neosintetismo come contributo alla soluzione del problema della conoscenza i opublikowaniu w periodyku „Rivista di Autoformazione” kilku artykuđów o neosyntetyzmie, Stolica Apostolska zakazađa mu wszelkiej dziađalnoĞci publicystycznej. W latach 1929-1940 jego jedynym, ale za to bardzo wiernym interlokutorem w dziedzinie nauki i kultury pozostawađ przebywający na wygnaniu
brat Luigi. Wydaje siĊ, Īe wđaĞnie bogata korespondencja miĊdzy Mario i Luigim Sturzo wpđynĊđa ostatecznie na przekonanie mđodszego brata do koncepcji rozminiaĔskich, ugruntowađa poglądy dotyczące relacji jednostki do spođeczeĔstwa w jego teorii socjologicznej i wpđynĊđa na powstanie kluczowej w tej
teorii koncepcji ĞwiadomoĞci indywidualno-spođecznej. Z tezą tą zgadza siĊ
znawca socjologii sturcjaĔskiej Felice Battaglia, wedđug którego znaczenie
syntetyzmu zostađo zaakceptowane przez Sturzo wđaĞnie dziĊki poĞrednictwu
jego brata Mario, przy czym jego Ĩródeđ naleĪy szukaü bezpoĞrednio w filozofii
rozminiaĔskiej10.
Sturzo faktycznie znađ doskonale dzieđa Rosminiego. W latach seminaryjnych napisađ nawet pamflet poddający ostrej krytyce jego poglądy, ale juĪ
kilka lat póĨniej, na początku swej kariery naukowej, seminarzystom w Caltagirone wykđadađ wđaĞnie jego logikĊ. Mario D’Addio i Alfred Di Lascia, wybitni badacze spuĞcizny naukowej Luigiego Sturzo zauwaĪają, Īe typologia
i morfologia jego socjologii przesiąkniĊte siĊ filozoficzną myĞlą Rosmi10

Prefazione, w: A. D i L a s c i a, Filosofia e storia in Luigi Sturzo, Roma 1981, s. XIX, XXI.
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niego11. DuĪe podobieĔstwo teorii sturcjaĔskiej do jego koncepcji filozoficznych podkreĞlają teĪ Felice Battaglia i Giuseppina Nirchio12.

3. UĩYTECZNA METAFORA
DUALIZMU FALOWO-KORPUSKULARNEGO

Zrozumienie sturcjaĔskiej tezy, mówiącej o tym, Īe czđowiek jest jednoczeĞnie indywidualny i spođeczny w kaĪdym najmniejszym przejawie Īycia
osobowego, Īe nie ma w nim nic indywidualnego, co by jednoczeĞnie nie byđo
spođeczne, tak jak w spođeczeĔstwie nie ma nic spođecznego, co by nie wypđywađo z istnienia konkretnego bytu ludzkiego13, uđatwiü moĪe metafora odwođująca siĊ do nauk przyrodniczych.
Sturzo, chociaĪ byđ zdeklarowanym antypozytywistą, nie unikađ zapoĪyczeĔ
z jĊzyka matematycznego i fizycznego (risoluzione, proiezione, riflesso)14.
BĊdąc antyabstrakcjonistą uprawiającym dialektyczno-historyczną socjologiĊ
spođeczeĔstwa in concreto (w konkretnej rzeczywistoĞci), podwaĪającym wartoĞü szczegóđowych socjologii analitycznych, przeprowadzađ – podobnie jak
Georg Simmel, chociaĪ niezaleĪnie od niego15 – abstrakcyjne analizy nie spođeczeĔstwa jako takiego, lecz form socjalnoĞci, szukając ich syntez i praw rządzących Īyciem spođecznym, które w istocie jest tym samym, co Īycie indywidualne. Tđumacząc jedną z fundamentalnych kategorii jego socjologii – ĞwiadomoĞü indywidualno-spođeczną, przez dđugi czas stosowađ pojĊcie „wzajemnej
refleksji” (odbicia), ale znalazđszy trafniejszą metaforĊ refrakcji (zađamanie
fal na granicy dwóch oĞrodków), zacząđ siĊ posđugiwaü „inter-refrakcją”. Gdyby nie to, Īe prawie na pewno nie znađ pism Ludwika Gumplowicza, moĪna by
sądziü, Īe koncepcjĊ tĊ przejąđ wprost od polskiego socjologa z Grazu16. Nie
11

Zob. M. D ’ A d d i o, Libertà e totalitarismo in Sturzo, w: Problemi sociologici, politici
e istituzionali in Luigi Sturzo, Roma 1987, s. 70; D i L a s c i a, Filosofia e storia in Luigi Sturzo,
s. 50.
12
F. B a t t a g l i a, Luigi Sturzo e il pensiero sociologico, „Sociologia” 3(1959), s. 375;
G. N i r c h i o, Il pensiero sociale di Luigi Sturzo, Palermo 1964, s. 50-61, 68.
13
S t u r z o, Sociologia e storicismo, s. 152; t e n Ī e, La società, sua natura e leggi, s. 6.
14
Odpowiednio: „rozwiązanie”, „projekcja”, „odbicie” (La società, sua natura e leggi,
s. 31, 40, 43; La vera vita, s. 145, 162, 165; Del metodo sociologico, s. 58, 70).
15
J e Ī o w s k i, Socjologia historyczna Luigiego Sturzo, s. 246-248.
16
Po raz pierwszy w roku 1953 roku, juĪ po napisaniu gđównych dzieđ socjologicznych,
w dodatku cađe 66 lat po Gumplowiczu, który pisađ: „W procesie powstania i tworzenia myĞli,
jednostka odgrywa tylko rolĊ pryzmatu odbierającego z zewnątrz promienie, đamiącego je
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mamy pewnoĞci, czy ta póĨna zmiana byđa podyktowana chĊcią unikniĊcia
zbieĪnoĞci fonetycznej terminów riflessione i riflesso (odpowiednio refleksja
jako myĞl, zastanowienie oraz refleks czyli odbicie), którym ponadto odpowiada ten sam czasownik riflettere (jako przechodni – odbijaü; jako nieprzechodni – myĞleü, rozwaĪaü), czy teĪ wynikađa ze znalezienia terminu, który
znaczenie lepiej oddaje koncepcjĊ autora. Odbita od powierzchni ciađa fizycznego fala nie przenika jego wnĊtrza, podczas gdy inter-refrakcja oznacza nie
tylko przenikanie, lecz równieĪ związaną z tym zmianĊ samej fali, na przykđad
skupienie, rozproszenie czy w koĔcu rozszczepienie Ğwiatđa, które pozwala na
analizĊ jego widma.
Wnikając w tok sturcjaĔskiego rozumowania i naĞladując sposób argumentacji wđoskiego socjologa wraz z jego tendencją do ilustrowania wypracowanych teorii metaforami zaczerpniĊtymi z nauk Ğcisđych, moĪna spróbowaü
rzuciü wiĊcej Ğwiatđa na koncepcjĊ jego syntetyzmu, odwođując siĊ do wspóđczesnej wiedzy o naturze Ğwiatđa i materii.
Dawno temu, w 1672 roku, mđodziutki Isaac Newton sformuđowađ korpuskularną (cząsteczkową) teoriĊ Ğwiatđa, na którą znacznie starszy Christian
Huygens odpowiedziađ dopiero po dwóch dekadach, publikując w roku 1690
konkurencyjną teoriĊ falową. Istota problemu tkwi w tym, Īe Ğwiatđo – w zaleĪnoĞci od punktu widzenia, a dokđadniej zastosowanych technik obserwacji
– raz jawi siĊ nam jako fala elektromagnetyczna, to znów jako strumieĔ cząsteczek. WđaĞciwoĞci falowe Ğwiatđa ujawniają siĊ w takich zjawiskach, jak
odbicie i zađamanie Ğwiatđa, dyfrakcja, interferencja czy polaryzacja, natomiast
wđaĞciwoĞci korpuskularne ujawniają siĊ m.in. w absorpcji Ğwiatđa powodującej luminescencjĊ, w zjawiskach fotoelektrycznych i jonizacji oraz w ciĞnieniu kinetycznym wywieranym przez Ğwiatđo.
Potrzebne byđy cađe dwa stulecia, aby obie te teorie zostađy ostatecznie
udowodnione i uzupeđnione przekonywującą argumentacją w odniesieniu do
materii, która przecieĪ w Īyciu codziennym jawi siĊ nam zawsze jako cząsteczki, podczas gdy w laboratoriach fizyków molekularnych i w obserwatoriach astronomicznych postrzegana jest równieĪ jako fala elektromagnetyczna.
Dopiero w 1900 roku mđody Max Planck sformuđowađ prawo rozkđadu energii
w widmie promieniowania ciađa doskonale czarnego. PiĊü lat póĨniej jeszcze
mđodszy Albert Einstein wysunąđ hipotezĊ istnienia fotonu (konsekwencja
szczególnej teoria wzglĊdnoĞci). W roku 1924 mđodziutki hrabia Louis de
w sobie i przepuszczającego nastĊpnie w innym kierunku” (System socjologii, w: Filozofia i myĞl
spođeczna w latach 1865-1895, red. A. Hochfeldowa, B. Skarga, t. I, Warszawa 1980, s. 613.
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Broglie przedstawiđ hipotezĊ fal materii (falowe wđaĞciwoĞci cząsteczek),
a trzy lata póĨniej najmđodszy z nich wszystkich Werner Heisenberg sformuđowađ sđynną zasadĊ nieoznaczonoĞci, która ostatecznie potwierdziđa teoriĊ dualizmu falowo-korpuskularnego, czyli wđaĞciwoĞci materii polegającej na tym,
Īe w pewnych zjawiskach ujawnia siĊ jej natura falowa, w innych zaĞ korpuskularna. Podwójna natura materii jest podstawą wspóđczesnej fizyki, zwđaszcza mechaniki kwantowej i kwantowej teorii pola.
Luigi Sturzo, który w teorii swojego historyzmu zakđadađ początek czasu,
notabene bardzo oryginalnie zdefiniowanego (ta odwaĪna hipoteza zostađa
udowodniona na gruncie nauk Ğcisđych przez Stephena Hawkinga i Roberta
Penrose’a dopiero w roku 1970) nie byđ fizykiem i w rzeczywistoĞci nie on
jest autorem prezentowanej teraz metafory Ğwiatđa. JesteĞmy jednak przekonani, Īe wiernie Ğledzi ona tok jego myĞlenia i moĪe dopomóc w zrozumieniu
jego syntetycznej koncepcji jednostki i spođeczeĔstwa.
OtóĪ jednostka i spođeczeĔstwo są (wđaĞciwie: jest) jak Ğwiatđo i materia,
postrzegane jako takie w zaleĪnoĞci od punktu widzenia, jednak w rzeczywistoĞci bĊdące jednym i tym samym bytem. Obserwując tĊ rzeczywistoĞü postrzegamy ją czasem w wymiarze kolektywnym (jako spođeczeĔstwo), czasem
jednostkowym (jako osoby). Faktycznie istnieje jednak tylko jedna rzeczywistoĞü, jeden proces, jedno dziađanie: zawsze indywidualno-spođeczne (albo
jednostkowo-spođeczne). Jakkolwiek stosunkowo đatwo potrafimy uchwyciü
intuicjĊ Newtona i Huygensa, Īe Ğwiatđo ma naturĊ korpuskularno-falową, to
jednak znacznie trudniej przychodzi nam zrozumieü korpuskularno-falową
naturĊ materii (sugeruje nam to racjonalna logika, ale zdecydowanie mniej
empiryczne doĞwiadczenie). Podobnie teĪ, jakkolwiek nie bez zastrzeĪeĔ,
jesteĞmy w stanie zaakceptowaü tezĊ, Īe dziađania jednostki są zawsze indywidualno-spođeczne, znacznie trudniej przychodzi nam zgodziü siĊ z tym, Īe
chociaĪ podmiot dziađaĔ indywidualno-spođecznych jawi siĊ nam raz jako
jednostka, to znów jako spođeczeĔstwo, to faktycznie istnieje tylko jedna rzeczywistoĞü.
Ze wzglĊdu na charakter tej metafory, odwođującej siĊ do wđaĞciwoĞci materii, naleĪy zachowaü szczególną ostroĪnoĞü, by nie ulec pokusie pomieszania
dualizmu indywidualno-spođecznego (jednostkowo-spođecznego) z dualizmem
materialno-duchowym. Pytanie o relacjĊ czđowieka do spođeczeĔstwa nie jest
pytaniem o dualizm w porządku materii i ducha – byt materialny posiada tylko
czđowiek, nie zaĞ spođeczeĔstwo, i tego nie podwaĪa Īaden socjolog – ale
w porządku jednostki i spođeczeĔstwa (pojmowanego jako coĞ ponadjednostkowego).
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CóĪ zatem istnieje: Ğwiatđo czy materia? MoĪna odpowiedzieü, Īe jedno
i drugie, ale tylko z zastrzeĪeniem, Īe tak naprawdĊ okreĞlamy w ten sposób
róĪne przejawy jednej i tej samej rzeczywistoĞci. To, Īe Ğwiatđo jest zarazem
falą i materią, jeszcze jakoĞ do nas przemawia, ale juĪ druga strona tego samego medalu – Īe materia jest jednoczeĞnie falą (Ğwiatđem), wydaje siĊ przeczyü naszemu doĞwiadczeniu. Nad udowodnieniem tej prawdy uczeni pracowali dwa i póđ wieku.
Czy istnieje jednostka czy spođeczeĔstwo? MoĪna odpowiedzieü, Īe jedno
i drugie, pamiĊtając wszakĪe, Īe są to róĪne przejawy jednej i tej samej rzeczywistoĞci. Zazwyczaj dostrzegamy tylko czđowieka. Historia odnotowuje
tylko jego dziađania, a my staramy siĊ je „materializowaü” – z przyzwyczajenia, sentymentu, albo praktycznej niemoĪnoĞci innego sposobu odtworzenia
minionych faktów. PrzyzwyczailiĞmy siĊ tak robiü, a nawyk ten grozi niebezpiecznym pomieszaniem rozwaĪanych dualizmów. ĩycie czđowieka i kaĪde
jego dziađanie jest zawsze dziađaniem indywidualno-spođecznym. „Materializując” je w naszym umyĞle, dostrzegamy jego podmiot czasem jako czđowieka, czasem jako spođeczeĔstwo. Jest to jednak tylko poznawcza analiza,
bardziej lub mniej metodologicznie uzasadniona abstrakcja. Stąd juĪ tylko
krok do bđĊdnego przyznania spođeczeĔstwu bytu sui generis... materialnego.
Krok tym đatwiejszy, Īe w rzeczywistoĞci nie istnieją oddzielnie: materialna
jednostka i ponadjednostkowe realne spođeczeĔstwo (ani tym bardziej jedno
bez drugiego), lecz jedna rzeczywistoĞü przejawiająca dualizm jednostkowospođeczny, podobnie jak w Ğwiecie przyrody dualizm korpuskularno-falowy
decyduje o tym, Īe w ostatecznym rachunku fala jest materią, a materia falą.
W tych rozwaĪaniach moĪna by pójĞü jeszcze dalej, stawiając pytanie, którego jednak Sturzo nie odwaĪyđ siĊ juĪ postawiü. OtóĪ dyskusjĊ nad dualizmem korpuskularno-falowym moĪna spróbowaü zamknąü konkluzją, Īe w ostatecznym rachunku fala i materia są po prostu energią. Czym zatem, per analogiam, jest synteza naszej indywidualno-spođecznej natury? Czy przypadkiem
Platon i Augustyn z Hippony nie byli bliĪsi prawdy od Arystotelesa i Tomasza
z Akwinu? Niestety w pismach Luigiego Sturzo, który nigdy nie pađađ entuzjazmem do tomizmu, a nawet otwarcie krytykowađ tomistów (nie Tomasza,
lecz jego interpretatorów) i ulegađ raczej wpđywowi niezaleĪnej myĞli Giambattisty Vico, Antonio Rosminiego i Maurice Blondela, nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie.

SYNTETYZM SOCJOLOGICZNY LUIGIEGO STURZO

113

4. PRAKTYCZNA APLIKACJA DO MORALNOĝCI

Syntetyzm socjologiczny podwaĪa racjĊ bytu wielu utartych, lecz zdaniem
Sturzo bezzasadnych podziađów na indywidualne i spođeczne: moralnoĞci, grzechów, religijnoĞci, wiary itd. Z naciskiem podkreĞla on, Īe „moralnoĞü jest jedna i jest zawsze jednoczeĞnie indywidualna i spođeczna, personalna i kolektywna, tak jak czđowiek jest w tym samym czasie indywidualny i spođeczny, i na
tyle spođeczny, na ile indywidualny, i vice versa”17. Dzielenie przez moralistów
uprawianej przez nich dyscypliny na moralnoĞü indywidualną i spođeczną nie
tylko uwaĪa za bardzo niepoprawne18, ale potrafi teĪ wskazaü mechanizm
powstania tego bđĊdu.
Ci, którzy przypisują sđowu moralnoĞü znaczenie neutralne – pisze Sturzo – rozumieją
przez moralnoĞü pewne dane abstrakcyjne, jak kierowanie woli do aktów wolnych; kierowanie, które moĪe byü dobre lub zđe. JeĪeli siĊ przyjmie takie jej znaczenie, zabraknie tam miejsca na fundamentalną ideĊ zwyczaju. Z przyzwyczajenia lub ze wzglĊdu na
metodĊ czysto dydaktyczną, wielu czyni rozróĪnienie miĊdzy moralnoĞcią indywidualną a moralnoĞcią spođeczną,

tymczasem czđowiek in concreto nie jest ani indywidualny, ani spođeczny, lecz
zawsze indywidualno-spođeczny: naruszając, chociaĪby tylko w myĞli, jakiĞ
nakaz moralny, narusza jednoczeĞnie moralnoĞü indywidualną i spođeczną19.
Sturzo identyfikuje i obala róĪne bđĊdne zađoĪenia, które skđaniają moralistów do odróĪniania moralnoĞci spođecznej od indywidualnej. Jedno z nich
polega na utoĪsamianiu moralnoĞci indywidualnej z moralnoĞcią wewnĊtrzną,
a spođecznej z moralnoĞcią zewnĊtrzną. Tymczasem moralnoĞü, bĊdąca zgodnoĞcią dziađania ludzkiego z prawym sposobem myĞlenia, zawsze jest wewnĊtrzna. Nie istnieje coĞ takiego, jak moralnoĞü zewnĊtrzna. Problem sprowadza siĊ do pytania o to, czy istnieje taka moralnoĞü, która nie byđaby moralnoĞcią spođeczną. Tutaj zaĞ odpowiedĨ wđoskiego socjologa jest jednoznaczna: nie istnieje20. Bywa, Īe podziađ na moralnoĞü indywidualną i spođeczną jest próbą ochrony tego obszaru dziađalnoĞci prywatnej, w który nigdy
17

Il problema di una concezione morale della politica, w: t e n Ī e, Politica e morale.
Coscienza e politica, Bologna 1972, s. 268.
18
T e n Ī e, La società, sua natura e leggi, s. 195.
19
TamĪe, s. 195. W innym miejscu Sturzo precyzuje, Īe dzieje siĊ tak wtedy, gdy siĊ zapomina, Īe „Īycie moralne pochodzi od ĞwiadomoĞci, a jego celem na tym Ğwiecie są stosunki
miĊdzyludzkie” (Il problema di una concezione morale della politica, s. 269).
20
La società, sua natura e leggi, s. 195-197.
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i pod Īadnym pozorem nie powinna ingerowaü wđadza polityczna (na przykđad
narzucając obyczaje i karząc za ich nieprzestrzeganie). W tym przypadku bđąd
polega na niewđaĞciwym okreĞleniu dziedziny samego zagadnienia: problem
nie dotyczy moralnoĞci, ale stosunku wđadzy do wolnoĞci21. Niektórzy dokonują jeszcze innego podziađu, rozwaĪając moralnoĞü indywidualną jako subiektywną, a spođeczną jako obiektywną. Pierwsza zmierza u nich do przyjĊcia
formy absolutnie obowiązującej normy – obowiązku, podczas gdy konkretyzacja drugiej zaleĪy od potrzeb danej zbiorowoĞci. W takim przypadku zaĪegnywanie permanentnego kontrastu polega na ciągđym poszukiwaniu kompromisów22.
Nie pozostawiając cienia wątpliwoĞci co do wniosków pđynących z analizy
rzeczywistoĞci spođecznej, wbrew utartym opiniom, lecz w perfekcyjnej zgodzie
z wđasną teorią czđowieka w spođeczeĔstwie, Sturzo deklaruje z naciskiem:
Dla nas moralnoĞü jest jedna, indywidualno-spođeczna, z tego powodu, Īe nie istnieje
jakiekolwiek spođeczeĔstwo ekstra-indywidualne ani jednostka ekstra-spođeczna. Kto
akceptuje naszą tezĊ o naturze spođeczeĔstwa i jego konkretyzacji, nie moĪe dzieliü
moralnoĞci na indywidualną i spođeczną. MoralnoĞü jest zawsze indywidualna, poniewaĪ wszystkie czyny ludzkie pochodzą od jednostki, i jest zawsze spođeczna, poniewaĪ
wszystkie czyny ludzkie uzewnĊtrzniają siĊ w spođeczeĔstwie23.

Sturzo wychodziđ z generalnego zađoĪenia, Īe „cađa dziađalnoĞü ludzka, na ile
racjonalna, [na tyle] przenikniĊta jest etycznoĞcią; jest w sobie i dla siebie moralnoĞcią, poniewaĪ moralnoĞü nie jest niczym innym jak racjonalnoĞcią ludzkiego dziađania; tylko pseudoracjonalnoĞü i irracjonalnoĞü, przenikające do
ludzkich czynów, powodują dewiacje, których skutkiem jest zagubienie celu
i etycznej charakterystyki ludzkiego dziađania”24. Dlatego „etyka stymuluje, moĪna powiedzieü, prostą motywacjĊ moralną dziađania, jest związana z kaĪdym
zachowaniem ludzkim i przejawia siĊ w kaĪdym fakcie spođecznym”25.
PowyĪszym obserwacjom nie przeczy teza Alfreda Di Lascia, który zauwaĪywszy podczas analizy korespondencji Luigiego Sturzo do jego brata Mario
zbieĪnoĞü koncepcji wđoskiego socjologa odnoĞnie do moralnoĞci z poglądami

21

TamĪe, s. 195.
TamĪe, s. 198.
23
TamĪe, s. 195.
24
Eticità delle leggi economiche, w: Del metodo sociologico, s. 283.
25
L’influenza dei fatti sociali sulle concezioni etiche, w: Del metodo sociologico, s. 203.
22
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Henri Bergsona26, za najbardziej ewidentne uznađ podobieĔstwo podziađu
moralnoĞci na zamkniĊtą i otwartą. Pierwsza miađaby byü pochodną zewnĊtrznej presji spođecznej, podczas gdy druga owocem poruszenia lub zapađu pđynącego z miđoĞci27. RozróĪnienie to pozostaje bowiem w cađkowitej harmonii
z koncepcją jednoĞci moralnoĞci spođeczno-indywidualnej.
Wiele wskazuje na to, Īe w sturcjaĔskiej socjologii jednoĞü moralnoĞci indywidualno-spođecznej ma charakter bardziej historyczny niĪ ontologiczny28.
MoĪna to zauwaĪyü zestawiając dwa teksty powstađe przed i po drugiej wojnie
Ğwiatowej. „MoralnoĞü pochodzi od mos, tak jak etyka od ethos; dwa sđowa,
đaciĔskie i greckie, oznaczają: pierwsze zwyczaj, drugie ducha wspólnoty”29
oraz: „Dzisiaj sđowo etyka i moralnoĞü są synonimami i oznaczają moralnoĞü
czynów indywidualnych wynikających z postulatów ĞwiadomoĞci, kolektywizowanych przez wspólne przekonanie w pewnej koncepcji duchowej”30.
BezpoĞrednie Ğwiadectwo takiego stanowiska znajdujemy tymczasem na stronach Chiesa e stato. W pierwszym tomie tego dzieđa Sturzo zauwaĪa, Īe „hierarchizacja doprowadziđa KoĞcióđ do autonomicznej i niezaleĪnej od wđadzy
Ğwieckiej organizacji, podczas gdy uznanie wolnej woli i koniecznoĞci dobrych uczynków (oprócz wiary) dla wiecznego zbawienia spoiđo związek miĊdzy moralnoĞcią indywidualną a wewnĊtrzną oraz moralnoĞcią publiczną a spođeczną, tak iĪ powstađa z nich tylko jedyna”31. ToteĪ w drugim tomie Sturzo
pozwala sobie nawet na stwierdzenie, Īe „nie ma moralnoĞci ludzkiej, która by
nie byđa domyĞlnie chrzeĞcijaĔska”32.
OczywiĞcie socjolog z Caltagirone zdaje sobie doskonale sprawĊ z tego,
Īe jeĞli w konkretnym przypadku dana osoba nie strzeĪe wđasnej wartoĞci, nie
realizuje wđasnej odpowiedzialnoĞci lub teĪ zostaje pozbawiona wolnoĞci koniecznej do Ğwiadomego zaakceptowania norm moralnych i przepisów prawa,

26

Les deux sources de la morale et de la réligion, ParyĪ 1932 (Dwa Ĩródđa moralnoĞci
i religii, tđum. P. Kostyđđo i K. Skorulski, Kraków 1993).
27
Filosofia e storia in Luigi Sturzo, s. 155, nota 121.
28
Zwracanie uwagi na filozoficzny fundament tych rozwaĪaĔ wđaĞciwe jest autorom ograniczającym siĊ do analizy jednego, wybranego dzieđa Sturzo, bez uwzglĊdniania pozostađych
jego publikacji. Por. D i G i o v a n n i, La «concezione organica» come esigenza politico-morale, s. 93-98.
29
S t u r z o, La società, sua natura e leggi, s. 194.
30
T e n Ī e, Politica e morale. Coscienza e politica, s. 60.
31
Chiesa e Stato. Studio sociologico storico, t. I, Bologna 1958-1959, s. 210.
32
TamĪe, t. II, s. 272.
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to nie moĪna mówiü o moralnoĞci ani ludzkiej, ani chrzeĞcijaĔskiej33. ĩycie
moralne zakđada bowiem istnienie etycznego porządku. Jednak nie istnieje
jeden porządek, jeden model, jeden doskonađy system etyczny. Przeciwnie,
historia ludzkoĞci dowodzi, Īe kaĪda kultura i kaĪda cywilizacja posiada odrĊbny, wđasny system moralny34. KaĪdy z nich, aby zasđugiwaü na to miano,
musi bazowaü na szacunku do osoby ludzkiej35.
WeĨmy na przykđad mniej „indywidualną” od moralnoĞci, grzechu, religijnoĞci czy wiary, bardzo „spođeczną” kategoriĊ prawa36. Sturzo rozumie koniecznoĞü rozróĪnienia prawa przedmiotowego i podmiotowego, które wraz
z ideą racjonalnego porządku legđy u podstaw koncepcji prawa naturalnego,
zwracając przy tym uwagĊ na to, Īe prawnicy odróĪniają prawo natury (legge
di natura) od prawa naturalnego (diritto naturale), które utoĪsamiane jest
z prawem moralnym, a dokđadniej z jego szczególnym przypadkiem w odniesieniu do porządku prawnego. Zatem w istocie nie chodzi tu o nic innego, jak
o „racjonalnoĞü porządku prawnego”. Dla prawników bowiem moralnoĞü naturalna, rozwaĪana sama w sobie, jest tym samym co prawo sumienia; widziana zaĞ jako wartoĞü spođeczna nazywana jest po prostu prawem. Ze swej
strony, mówiąc o prawie naturalnym, Sturzo woli posđugiwaü siĊ nie podmiotowym diritto (đac. ius), lecz przedmiotowym legge (đac. lex), które w znaczeniu Ğcisđym wskazuje na pewien sposób wyraĪania wđadzy politycznej, ale
w jĊzyku powszechnym stosowane jest równieĪ na okreĞlenie porządku zakđadającego jednoczeĞnie autorytet wđadzy oraz đad spođeczny37.
Zdaniem Sturzo, dla którego wđaĞnie „moralnoĞü jest fundamentem prawa”38,
a które ze swej strony „moĪe byü uwaĪane za organiczno-spođeczny wyraz
moralnoĞci”39, naleĪy pamiĊtaü o tym, Īe chociaĪ „kaĪdy pozytywny porządek
prawny zakđada istnienie porządku moralnego, który byđby dla niego oparciem”, to jednak „nie kaĪdy pozytywny porządek prawny odpowiada do33
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kđadnie moralnoĞci naturalnej”, a istnienie na tym polu dewiacji jest niezaprzeczalnym faktem historycznym40. ToteĪ w rzeczywistoĞci prawo wypeđnia
swoją regulującą funkcjĊ jedynie wtedy, gdy wyraĪa oĪywiającego je ducha,
czyli moralnoĞü danego spođeczeĔstwa; w przypadku odđączenia siĊ ducha od
litery prawo powoli, lecz nieuchronnie staje siĊ jedynie pustą formuđą41. Co
wiĊcej, porządek prawny i etyczny in concreto, podobnie jak racjonalnoĞü
spođeczeĔstwa w ogóle, jest w istocie porządkiem relatywnym, w permanentnej formacji i ruchu, bardziej tendencją lub aspiracją idealnego porządku niĪ
nim samym, w rzeczywistoĞci nigdy w peđni nieosiągalnym42. JednakĪe
„prawo, które nie byđoby moralne, nie istnieje – podkreĞla Sturzo z cađą stanowczoĞcią – prawo niemoralne jest niewyobraĪalne, poniewaĪ od chwili,
w której prawo stađoby siĊ niemoralne, przestađoby byü prawem”43. Ten bardzo kategoryczny imperatyw chyba najlepiej wyraĪa sturcjaĔską koncepcjĊ syntezy prawa i moralnoĞci, bĊdącą jedną z dróg realizacji racjonalnoĞci w Īyciu
spođecznym i – jak zauwaĪa Rino Calligaris – odpowiedzią na kontrast miĊdzy
dynamiczną tendencją moralnoĞci a statycznym charakterem prawa44.
Trudno nie dostrzec daleko idących konsekwencji tego stanowiska, ale
jeszcze trudniej zanegowaü trafnoĞü takiego wđaĞnie ujĊcia naszej jednostkowo-spođecznej rzeczywistoĞci.
LUIGI STURZO’S
SOCIOLOGICAL SYNTHETISM
Summary
The article presents the conception worked out by Luigi Sturzo, the Italian priest, community
worker, politician and sociologist. His theory, having both anti-collectivist and anti-nominalistic
features, is defined as sociological synthetism. Sturzo’s synthetism, however, should not be mistaken for eclecticism: man and society are not two separate realities doomed to mutual coexistence,
but it is one reality manifesting itself in two different ways. Hence a sociologist has to be aware that
although there is the necessity to distinguish between individual and social life, which is often repeated in his studies, in his research discipline there is really no difference between what is individ40
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ual and social, between what is objective and subjective. Sociological synthetism undermines the
raison d’Ӌtre of many widely-held, but according to Sturzo groundless divisions into individual and
social: those of morality, sins, religiousness, faith, etc. On the other hand Sturzo stresses that “there
is one morality, at the same time individual and social, personal and collective, just like a man is
individual and social at the same time”.
Sđowa kluczowe: Luigi Sturzo, syntetyzm socjologiczny, moralnoĞü, ontologia spođeczna.
Key words: Luigi Sturzo, sociological synthetism, morality, social ontology.

