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Ks. Arkadiusz W u w e r, Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania
spoecznego Kościoa. Katowice: Ksiegarnia św. Jacka 2011 ss. 384.
Publikacja ks. Arkadiusza Wuwra, profesora nauki spoecznej Kościoa na Uniwersytecie Ślaskim

w Katowicach, pt. Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania
spoecznego Kościoa, jest monografia prezentujac
 a jedna z kluczowych zasad zycia
spoecznego, o której Kompendium nauki spoecznej Kościoa stwierdza, iz „nalezy
do najbardziej trwaych i charakterystycznych wskazań nauki spoecznej Kościoa,
obecnych w nim juz od pierwszej wielkiej encykliki spoecznej” (nr 185). W aspekcie merytorycznym recenzowana publikacja analizuje subsydiarność (pomocniczość)
z jednej strony w szerokim kontekście historycznym, z drugiej zaś uwypukla jej
etyczny i praktyczny wymiar. W aspekcie formalnym monografia prezentuje zasade
pomocniczości w wymiarze wspólnototwórczym jako istotny element konstrukcji
relacji spoecznych poszerzajacych

przestrzeń socialitas.
Publikacja skada sie z pieciu rozdziaów.
Rozdzia I, prezentujacy
 pojecie i definicje subsydiarności, ma charakter wprowadzajacy
 do gównej tematyki badań. Omawia on semantyczne znaczenie pojecia
subsydiarności, a takze – odwoujac
 sie do rodzimych i obcojezycznych opracowań
etycznospoecznych – zwraca uwage na dystynkcje pomiedzy subsydiarnościa jako
idea spoeczna a subsydiarnościa rozumiana jako zasada spoeczna. W drugiej cześci
rozdziau przedmiotem analiz staa sie sama definicja subsydiarności. W celu uporzadkowania

wielości ujeć i sposobów określania subsydiarności autor wyrózni
definicje o charakterze narzedziowo-organizacyjnym, akcentujace
 wymiar instytucjonalno-aksjologiczny subsydiarności, widoczny wyraźnie chociazby w teorii i praktyce
Unii Europejskiej oraz definicje o charakterze moralno-kompetencyjnym, które z kolei wieksze znaczenie przypisuja elementom normatywnym subsydiarności. Wymiar
ten szczególnie wybrzmiewa w dokumentach nauczania spoecznego Kościoa.
Pogebionej historycznej interpretacji subsydiarności dokonuje rozdzia II. Autor
wyodrebni i przeanalizowa dwa nurty interpretacyjne subsydiarności: laicki i religijny, który mozna by precyzyjniej określić jako teologiczny. Spośród przedstawicieli
pierwszego nurtu szczegóowo omawia J. Althusiusa, T. Hobbesa, J. Locke’a, A. de
Tocqueville’a i P.-J. Proudhona, z drugiego zaś św. Tomasza z Akwinu, W. von
Kettelera oraz H. Pescha. Prezentacje obu historycznych nurtów interpretacji subsydiarności kończy omówienie wspóczesnych ich kontynuatorów.
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Rozdzia III od strony merytorycznej kontynuuje historyczna analize subsydiarności
w nurcie religijnym (teologicznym). Po wskazaniu na biblijne inspiracje subsydiarności,
szeroko zostaa zaprezentowana ewolucja jej rozumienia w nauczaniu spoecznym Kościoa, poczawszy

od Leona XIII, az na Benedykcie XVI skończywszy.
Interpretacja subsydiarności w kontekście wspóczesnych uwarunkowań spoecznokulturowych staa sie przedmiotem rozdziau IV. Uwarunkowania te zostay opisane
w postaci blasków i cieni. Te ostatnie przedstawiono jako symptomy spoeczeństwa
zdezorientowanego. Wieloaspektowy, nakreślony w postaci mozaiki, opis wielu czynników i zjawisk ukazuje kondycje wspóczesnego spoeczeństwa ogarnietego gebokim kryzysem. Z drugiej strony ostatnie dekady, jak zauwaza autor, przyniosy pojawienie sie i rozwój nowych fenomenów prowadzacych

do wzmocnienia wiezi spoecznych i uksztatowania sie spoeczeństwa obywatelskiego. Na tle interesujacych

analiz socjologiczno-politologicznych tego rozdziau, wartościowych samych w sobie,
dość niepozornie wypada sama interpretacja subsydiarności i jej roli – pozytywnej
i negatywnej (jako braku) – w opisanych procesach spoecznych.
Zagadnienie to w peni wybrzmiewa dopiero w ostatnim rozdziale ksiaz
 ki. Analizy w nim zawarte pokazuja subsydiarność jako faktor rekonstrukcji miedzyludzkich
relacji. Integralne spojrzenie na subsydiarność i interesujace
 jej powiazanie

z fundamentalnymi zasadami spoecznymi, bedacymi

zwornikami zycia spoecznego, pozwolio autorowi przekonywujaco
 pokazać, ze jest ona czymś wiecej niz tylko formalna
zasada podziau kompetencji. Zawiera ona bowiem w sobie caa konotacje treści
normatywnych i aksjologicznych niezbednych dla wspóczesnego spoeczeństwa
i porzadku

demokratycznego. W rozdziale tym umieszczono takze rozwazania na
temat subsydiarności we wspólnocie Kościoa oraz zwiazku

miedzy duchowościa
czowieka a ksztatem zycia spoecznego.
Z kolei krótkie zakończenie jest zwiezym zebraniem wybranych konkluzji, gównie o charakterze ontologicznym i etycznym, dotyczacych

subsydiarności. Zasadniczo
nie ustosunkowuje sie ono do gównej tezy monografii, która to waśnie w subsydiarności upatruje podstawowy faktor socialitas. Caość zamyka wykaz bibliografii z podziaem na dokumenty (źróda) i literature oraz streszczenie w jezyku angielskim,
niemieckim oraz francuskim. Nie doaczono

indeksów, które mogyby być bardzo
pomocnym narzedziem dla czytelnika.
Juz powyzsza ogólna prezentacja monografii pokazaa niektóre jej walory,
a szczególnie jej wielowatkowy

charakter. Ks. Wuwer nie tylko wszechstronnie opisa rózne aspekty poszczególnych zagadnień, ale potrafi takze odpowiednio rozozyć
akcenty oraz w sposób jasny dojść do konkretnych wniosków. To zadanie nie byo
zreszta atwe, albowiem w rozwoju myśli spoecznej, a takze w towarzyszacym

mu
dyskursie na temat subsydiarności pojawio sie wiele koncepcji, a takze ujawnio sie
bogactwo opinii.
Trzeba wyraźnie podkreślić wartość recenzowanej publikacji od strony źródowej.
Mocne osadzenie rozwazań dotyczacych

subsydiarności w kluczu analityczno-historycznym siegajacym

nie tylko poczatków

nowozytności, ale takze wcześniejszych
tropów (starozytność grecka, ukazany wymiar biblijno-teologiczny subsydiarności),
jest bardzo waznym osiagnie
  ciem autora. Czytelnik tej ksiaz
 ki moze zapoznać sie
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niejako bezpośrednio z wieloma konkretnymi tezami róznych myślicieli i wypowiedziami dokumentów nauczania spoecznego Kościoa.
Podkreślona kompetentna prezentacja semantyczno-analityczna pojecia subsydiarności, wskazujaca
 na bogactwo i znaczenie merytoryczne przedmiotu badań, ujawnia
z jednej strony teoretyczno-abstrakcyjny charakter subsydiarności, z drugiej zaś
wskazuje na jej praktyczno-aplikacyjny wymiar. Ten sposób ujmowania problemu
widoczny jest w caej publikacji. Powoduje to, ze ksiaz
 ka nie jest tylko spekulacja
intelektualna na wysokim stopniu uogólnienia, ale dobrze odpowiada naturze dyscypliny, w obrebie której jest usytuowana (teologia praktyczna, katolicka nauka spoeczna), a której nieobcy jest wymiar praxis. W tym konkretnym przypadku aczy

sie
to z wyeksponowaniem tych aspektów subsydiarności, które wzmacniaja przestrzeń
socialitas lub sa elementem wspókonstytuujacym

ad spoeczny.
Merytoryczne bogactwo refleksji dotyczacej
 subsydiarności zawartej w monografii
wskazuje na ciag
 a aktualność i potrzebe refleksji nad ta zasada zycia spoecznego.
Trzeba przyznać racje autorowi, który w prezentacji stanu badań nad subsydiarnościa
zawartej w wprowadzeniu zauwaza, ze pomimo istnienia ogromnej ilości opracowań
dotyczacych

subsydiarności odniesionej do rozmaitych dziedzin zycia czowieka czy
spoeczeństwa, brak jest studium, które z jednej strony zbieraoby bogactwo dotychczasowej refleksji nad subsydiarnościa odczytana w kluczu filozoficzno-historycznym
oraz jurydyczno-technicznym, z drugiej zaś ukazywao jej wymiar normatywno-aksjologiczny. Zadanie to jest tym pilniejsze, gdy postrzega sie subsydiarność jako „zasade mocna,
 zawierajac
 a w sobie zdolność do dojrzaego i penego uksztatowania
relacji spoecznych na wszystkich poziomach i paszczyznach” (s. 22).
W prezentacji interpretacji subsydiarności przez róznych autorów oraz w ukazaniu
jej rozwoju historycznego, a takze charakteryzujac
 wiele fenomenów spoecznych
publikacja ks. Wuwra zachowuje wierność i obiektywność, co nie zawsze jest atwe,
bowiem w publikacji pojawia sie wiele pogladów

z zakresu dyscyplin i nurtów ideologicznych odlegych od dziedziny waściwej autorowi. Nie zadowala sie on stwierdzeniami typu ogólnego i zawsze dochodzi do sedna sprawy, szukajac
 przy tym
gebszych źróde czy uzasadnień prezentowanych pogladów.

Za oryginalny i trafny
nalezy uznać takze klucz interpretacyjny caości wykadu subsydiarności, co nadaje
monografii wspomniana juz oryginalność na tle innych publikacji. Jest nim, co warto
raz jeszcze przypomnieć, spojrzenie na subsydiarność jako element wspólnototwórczy
i czynnik rekonstrukcji zanikajacych

relacji miedzyludzkich.
Na koniec nalezy podkreślić forme i styl publikacji. Zostaa ona napisana dobrym
jezykiem, poprawnym stylistycznie i pozwalajacym

na klarowne przedstawienie
pogladów.

Publikacja Ks. Wuwra jest rzetelnym studium , które moze stać sie impulsem do dyskusji nie tylko wśród przedstawicieli nauki spoecznej Kościoa, ale takze
wśród odpowiedzialnych za ksztat zycia spoecznego w Polsce.
Jerzy Gocko SDB
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