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Luigi Sturzo wobec faszystowskiego 
i narodowosocjalistycznego totalitaryzmu

1. Państwo totalitarne

Luigi Sturzo uważał, że to faszyzm stworzył państwo totalitarne, defi niując je w na-
stępujący sposób: „Nic poza lub ponad państwem, nic przeciwko państwu; wszystko 
w państwie, wszystko dla państwa”1. Był również zdania, że mówienie o państwie tota-
litarnym nasuwało natychmiastowe skojarzenia z bolszewicką Rosją, z faszystowskimi 
Włochami i nazistowskimi Niemcami.

Określając państwo totalitarne, L. Sturzo sięgnął do historii państwa jako takiego, 
twierdząc, że idea państwa należy do historii współczesnej. Następnie poddał szczegó-
łowej analizie proces tworzenia się państwa w różnych krajach, sięgając aż do czasów 
średniowiecznych2.

Sturzo twierdził, że w państwie totalitarnym wszyscy obywatele muszą wierzyć 
w państwo i darzyć je podziwem. Tu nie ma miejsca na żaden głos sprzeciwu, na żad-
ną opozycję. Uważał, że w państwie totalitarnym, począwszy od szkoły podstawowej, 
aż po uniwersytet, nie wystarczy „praktykować” konformizm: tu trzeba również pełnej 
uległości intelektualnej i moralnej, entuzjazmu oraz takiego „mistycznego” zapału, jaki 
ma w sobie religia3. Czy to bolszewizm, czy faszyzm, czy też nazizm – według oceny 
L. Sturza – były i muszą być „religią”4. Aby stworzyć taki właśnie stan ducha, nie wy-
starczy sama szkoła: potrzeba środków „uzupełniających”, czyli państwowych książek, 
„upaństwowionej” i „standaryzowanej” prasy, kina, radia, sportu, organizacji szkolnych 
i pozaszkolnych – słowem wszystkiego. Wszystkiego, co – zdaniem Sturza – jest nie tyl-

1 L. Sturzo, Politica e morale, Zanichelli, Bologna 1972, s. 19 (pierwsze wydanie w roku 1938).
2 Ibidem, s. 20–26.
3 Ibidem, s. 32.
4 Ibidem, s. 33.
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ko kontrolowane, lecz także zorientowane na cel ostateczny: kult państwa totalitarnego, 
pod hasłem narodu, rasy lub klasy5.

Państwo totalitarne albo podporządkowuje własnym celom kapitał prywatny (jak to 
stało się w Niemczech), albo łączy go, by podtrzymać pewną „równowagę polityczną” 
między klasami (jak we Włoszech), lub też samo staje się kapitalistyczne (jak w Rosji)6.

Luigi Sturzo pisał, że państwo totalitarne nigdy nie pozostawia wolności ekonomicz-
nej – ani kapitalistom, ani nawet pracownikom. Wolne związki zawodowe żadnej grupy, 
według Sturza, nie są tolerowane. Istnieją bowiem wyłącznie związki zawodowe i kor-
poracje państwowe7, pozbawione wolności i swobody, kontrolowane, zorganizowane na 
całym terytorium państwa i służące jego potrzebom8.

1.1. Koncepcje państwa narodowego

Zdaniem Luigiego Sturza, w wieku XIX rozwinęły się dwa systemy dotyczące kon-
cepcji państwa narodowego: system liberalny i system autorytarny. Pierwszy z nich był 
systemem konserwatywnym lub demokratycznym, drugi natomiast – systemem abso-
lutystycznym lub paternalistycznym9. Oczywiście, takie kwalifi kacje – według Sturza 
– służyły jedynie do wskazania dominujących tendencji.

Interesujący wydaje się fakt, pisał Sturzo, że zarówno za maską demokracji w stylu 
francuskim, jak i za autorytaryzmem w stylu Bismarcka znajdowało się po prostu pań-
stwo narodowe. Imperium austro-węgierskie było jedynym, które z powodu tworzących 
je różnych narodowości nie mogło być uznane za prawdziwe państwo narodowe10.

Sturzo uważał, że pod każdą szerokością geografi czną charakter państwa narodowego 
jest taki sam: centralizm, militaryzm i nieustanne zbrojenia, szkoła państwowa jako instru-
ment tworzenia konformizmu narodowego (jedności moralno-narodowej). W przypadku 
Francji ten charakter był dziedzictwem rewolucji i imperium napoleońskiego. Dla Niemiec 
– dziedzictwem Prus Fryderyka Wielkiego. Z kolei dla Włoch – środkiem obrony jedności 
politycznej i naśladowania Francji. W przypadku zaś Hiszpanii – próbą zwyciężenia, z jed-
nej strony, partykularyzmu dynastycznego i autonomistycznego, a z drugiej – ograniczenia 
wpływu Kościoła. Dla Austrii – wymogiem domu Habsburgów i dominacji niemieckich 

05 Ibidem: ...il tutto non solo controllato, ma orientato verso un fi ne: il culto dello stato totalitario sotto 
l’insegna della nazione, della razza o della classe.

06 Ibidem, s. 34.
07 Szerzej na temat korporacji we włoskim państwie totalitarnym: Enciclopedia Italiana, t. XIV, Edizio-

ni G. Treccani, Roma 1932, s. 880–883; F. Chabod, Włochy współczesne 1918–1948, Czytelnik, Warszawa 
1966, s. 84–91; W. Kozub-Ciembroniewicz, Doktryny włoskiego faszyzmu i antyfaszyzmu w latach 1922–
–1939, Zeszyty Naukowe UJ, MLXVIII, z. 45, Kraków 1992, s. 46–49.

08 L. Sturzo, op.cit., s. 34.
09 Ibidem, s. 27.
10 Ibidem, s. 27–28; Luigi Sturzo nie wspomina przy tej okazji ani Rosji carskiej, ani imperium ottomań-

skiego, również składających się z wielu narodowości i jako takich nieuznawanych za „klasyczne” państwa 
narodowe.
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oraz węgierskich elit w państwie. Inne kraje europejskie, zdaniem don Sturza, żyły w po-
dobnej atmosferze, nawet jeśli nie miały podobnych potrzeb11.

W opinii L. Sturza Kościół, chociaż nie krył swych preferencji wobec państw auto-
rytarnych, z punktu widzenia religijnego nie przestawał walczyć przeciwko centralizacji 
politycznej, która ograniczała jego misję. Również przeciwko powszechnej służbie woj-
skowej i zbrojeniom stwarzającym realne zagrożenie wojną. Kościół, jak uważał Sturzo, 
nie ustawał w walce przeciwko państwowej szkole, która jawiła się jako monopolista, 
będący środkiem do zeświecczenia ludności – w imię państwa. To było powodem eska-
lacji walki Kościoła z liberalizmem. Walka „podstawowa” była skierowana przeciwko 
państwu narodowemu – jednak, jak uważał Sturzo, Kościół poniósł w niej porażkę12.

I wojna światowa była „próbą ognia” koncepcji i systemów politycznych wieku XIX. 
Jak pisał L. Sturzo, imperia upadały, zmieniały się formy rządów, ale pomimo wszyst-
kich kataklizmów wojny i okresu powojennego podstawowe czynniki stanowiące o pań-
stwie narodowym ocalały: centralizacja władzy, militaryzacja, szkoła państwowa i tary-
fy celne. Niemcy weimarskie zgodnie z zawartym traktatem pokojowym zredukowały 
swoją armię, jednakże – zdaniem Sturza – militaryzacja nadal się utrzymywała, choć 
nieofi cjalnie, rozwijając się aż do momentu, w którym w pełni się „zaprezentowała”13.

Szaleńcza militaryzacja opanowała wszystkich, od Bałtyku po Bałkany. Według Stu-
rza, nawet tam, gdzie nie istniała regularna armia, można było zaobserwować agitacje 
uzbrojonych oddziałów, zmilitaryzowanej młodzieży, rozruchy milicji politycznej czar-
nej, czerwonej, niebieskiej, żółtej i zielonej14.

Podsumowując swoje rozważania, Luigi Sturzo stwierdził, że jakiekolwiek były oko-
liczności „specjalne” w latach 1917–1933, Europa miała wiele bolesnych doświadczeń: 
Rosję bolszewicką, faszystowskie Włochy i nazistowskie Niemcy. Trzy wielkie państwa 
totalitarne o różnym charakterze, lecz wszystkie posiadające podobne cechy, które cha-
rakteryzują państwo narodowe: utworzone na bazie centralizacji administracyjnej i poli-
tycznej, na militaryzmie, na monopolu nauczania i „zamkniętej ekonomii”15.

1.2. Ekonomia

Zdaniem Luigiego Sturza, z każdym reżimem państwowym istniał mocno związany 
problem: który z dwóch systemów ekonomicznych, „ekonomia bezpośrednia” czy „sy-
stem zamknięty”16 byłby najkorzystniejszy. Bolszewizm – według Sturza – przedstawiał 

11 L. Sturzo, op.cit., s. 28; nie jest do końca jasne, czy taki pogląd L. Sturza nie wynikał z jego „uprze-
dzeń” w stosunku do liberalnego państwa, które doprowadziło do likwidacji państwa kościelnego na terenie 
Italii. Szerzej na temat konfl iktu między państwem kościelnym a państwem włoskim: J.A. Gierowski, op. cit., 
s. 412–423; G.B. Guerri, Gli italiani sotto la Chiesa, Mondadori, Milano 2003, s. 188–211; E. Duffy, La 
grande storia dei papi, Mondadori, Milano 2004, s. 336–373.

12 L. Sturzo, op.cit., s. 28–29.
13 Ibidem, s. 29.
14 Ibidem.
15 Ibidem. Należy pamiętać, że L. Sturzo pisał te słowa w roku 1938. Sytuacja na arenie międzynarodo-

wej była w owym czasie bardzo skomplikowana. Szerzej na ten temat: J.A. Gierowski, op.cit., s. 535–540; 
G. Procacci, Historia Włochów, PWN, Warszawa 1983, s. 473–477.

16 Luigi Sturzo nie precyzuje dokładnie użytych przez siebie pojęć.
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się jako reżim komunistyczny z punktu widzenia ekonomicznego i totalitarny z punktu 
widzenia politycznego. Faszyzm natomiast postępował stopniowo i eksperymentował 
zarówno w polityce, jak i ekonomii bezpośredniej państwa, ukryty pod „płaszczykiem” 
złudnego korporacjonizmu. Niemcy – zdaniem Sturza – były w samym środku kryzysu 
fi nansowego, obciążone długami wprowadziły reżim totalitarny i socjalizm państwowy17.

Takie aspekty państwa totalitarnego – zdaniem Sturza – nakazywały zastanowić się 
i przemyśleć dwa podstawowe problemy. Pierwszy z nich dotyczył wolności rozumianej 
nie tylko jako zespół praw politycznych i udział obywateli w życiu państwa, lecz przede 
wszystkim jako wolność jednostki. Państwa totalitarne likwidują wolność polityczną 
i ograniczają wolność jednostki poprzez ingerencję państwową w tok myślenia obywa-
tela, poprzez „władzę” nad moralnością i religią. Drugi problem dotyczył supremacji 
duchowości nad doczesnością, celów etycznych nad politycznymi, a dla chrześcijan – 
celów religijnych nadprzyrodzonych nad „naturalnymi potrzebami” państwa18.

Rozwiązanie tego problemu zaproponował papież Pius XI w roku 1926, a następ-
nie rozwinął je w encyklice Non abbiamo bisogno z 29 czerwca 1931 roku oraz w Mit 
brennender Sorge, z 16 marca 1937 roku19, encyklice skierowanej przeciwko prześla-
dowaniom w Niemczech, a ostatecznie przeciwko totalitarnemu państwu. W trakcie 
konsystorza publicznie bowiem powiedział: „celem człowieka nie jest państwo, ale to 
człowiek jest celem państwa”20.

1.3. Kościół i państwo

Związki między Kościołem a państwem, w opinii L. Sturza, układały się różnie. We 
Włoszech zostały uregulowane konkordatem pomiędzy faszystowskim państwem a Sto-
licą Apostolską, podpisanym w dniu 11 lutego 1929 roku. W Niemczech pełne były nie-
porozumień i konfl iktów, pomimo podpisanego konkordatu w roku 1933. Biorąc nato-
miast pod uwagę Rosję, można stwierdzić, że stosunki pomiędzy państwem a Kościołem 
po prostu nie istniały21.

Niemożność porównania chrześcijaństwa z państwem totalitarnym22 była już, we-
dług Sturza, widoczna w historycznych postulatach dotyczących koncepcji państwa, 
które skłaniały się w stronę monizmu społeczno-politycznego ze szkodą dla jednostki. 
Ta nieporównywalność w opinii Sturza jest najbardziej oczywista, jeśli weźmiemy pod 
uwagę obietnice składane przez totalitarne państwo: charakter „absolutu” nadany klasie, 
narodowi bądź rasie23.

17 Ibidem.
18 Ibidem, s. 34–35.
19 Szerzej na temat papieskich encyklik: Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Księ-

garnia Św. Wojciecha, Poznań 1986, t. II, rozdz. XI, s. 84–135; K. Grzybowski, B. Sobolewska, Doktryna 
polityczna i społeczna papiestwa 1789–1968, PWN, Warszawa, s. 108–121; E. Duffy, op.cit., s. 389–442.

20 L. Sturzo, op.cit., s. 35; L. Sturzo nie komentuje w wyraźny sposób powyższych słów papieża.
21 Ibidem, s. 35.
22 Państwo totalitarne jest zaprzeczeniem idei chrześcijańskiego państwa, stąd wynika ich „nieporów-

nywalność”.
23 Ibidem.
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Luigi Sturzo twierdził, że taki stan rzeczy prowadzi do głębokiego wstrząsu cywili-
zacji chrześcijańskiej, ponieważ pozbawia zasadę sprawiedliwości fundamentu natural-
nej moralności; zamiast niego wprowadza „moralność rzeczywistą państwa” lub „etycz-
ność państwa”24.

Według tej ideologii, jak zauważył L. Sturzo, jednostki nie są postrzegane jako oby-
watele ani jako poddani, lecz wyłącznie jako „członkowie stada”, jako „jedność” kolek-
tywu, a ich akty moralne identyfi kują się z celami państwa. Jednostka ulega zagubieniu, 
zostaje wchłonięta przez kolektyw, a określona poprzez nazwy symboliczne: narodo-
wość, klasa czy też rasa25.

1.4. Rasa

Don Sturzo uważał, że bardzo poważnym problemem jest dyskryminacja rasowa26. 
Miał tu na myśli Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także sytuację czarnych 
mieszkańców USA.

Według niego, problemu dyskryminacji rasowej nie było tam, gdzie współistnienie 
wielu ras zostało osiągnięte jako fakt historyczny (Żydzi we Włoszech przed ofi cjalnym 
wprowadzeniem ustaw rasistowskich przez faszystowskie państwo w lipcu 1938 roku, 
we Francji, w Wielkiej Brytanii) lub też z powodu znikomej liczby osób reprezentują-
cych różne rasy (przykład ludności murzyńskiej w Europie)27.

Sturzo uważał, że zarówno Żydzi, jak i ludność murzyńska są takimi samymi obywa-
telami jak inni, więc tak jak wszyscy podlegają temu samemu prawu. Uważał, że środki 
podjęte przeciwko Żydom w Niemczech i w Austrii stanowią zaprzeczenie cywiliza-
cji i chrześcijaństwa. Krytykował nawet „ducha antysemityzmu”28, który pojawiał się 
i w innych krajach.

Don Sturzo był przeświadczony, że nigdy nie osiągnie się pokojowej współegzysten-
cji Żydów z innymi populacjami z powodu „praw wyjątkowych” i prześladowań, które 
dotykały ludność żydowską29.

Zgodne współistnienie z ludnością murzyńską w Ameryce jest natomiast kwestią 
edukacji moralnej i chrześcijańskiej wszystkich obywateli.

Tym, czego zazwyczaj brakuje – zdaniem Sturza – w związkach pomiędzy różnymi 
grupami etnicznymi, różnymi populacjami, jest zrozumienie, akceptacja i wzajemna mi-
łość. Walor etyczny związków międzyludzkich jest pokonany przez interes polityczny, 
przez wyzysk ekonomiczny, przez nienawiść, kłótnie na tle religijnym, przez dążenie do 
władzy i dominacji30. Nie można mówić ani o moralności ludzkiej, ani o chrześcijań-
skiej, jeśli – jak uważał Sturzo – jednostka nie zna wartości własnej odpowiedzialności 

24 Ibidem.
25 Ibidem, s. 35–36
26 Ibidem, s. 139: Non meno grave è il problema della razza.
27 Ibidem.
28 To znaczy przejawy wszelkiej dyskryminacji rasowej we wszystkich państwach, nie tylko na terenie 

Europy.
29 L. Sturzo, op.cit.: ...non si otterà mai la pacifi ca coabitazione degli ebrei con le altre popolazioni 

a colpi di leggi eccezionali, di persecuzioni e di lotte.
30 Ibidem, s. 140.
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i jeśli nie da się swobodnie realizować zasad prawa. Ideałem dla człowieka i chrześcija-
nina w Europie zamieszkanej przez różne ludy jest, według Sturza, utworzenie „rodzi-
ny” państw, federacji, która zbliżając do siebie mniejszości, łączyłaby je w pokojowej 
współpracy31.

2. Ocena nazizmu w Niemczech

Sturzo zaczął się żywiej interesować nazizmem we wrześniu 1930 roku, po wyborach 
politycznych, które przyniosły pierwszy duży sukces nazistom. W wyborach z 14 wrześ-
nia narodowi socjaliści zwiększyli liczbę mandatów z 12 do 10732. Zdołali oni bowiem 
przyciągnąć do siebie szerokie rzesze bezrobotnych, drobną i średnią burżuazję niemie-
cką, narodowo-patriotyczną, rozczarowaną działalnością partii demokratycznych, trak-
tującą ich poczynania nieomal jako zdradę i przyczynę wielkiej porażki oraz kryzysu 
ekonomicznego33.

Słaba republika weimarska w ich mniemaniu nie dawała odpowiednich gwarancji. 
Zdaniem Luigiego Sturza, pokój podpisany w Wersalu przez zwycięskie strony34 tkwił 
u podstaw poważnej sytuacji duchowej i socjalnej w Niemczech. „Nieczułość” sił zwy-
cięskich nie pozwalała na osiągnięcie realnego i trwałego pokoju, tylko na zwykły ro-
zejm. Pisał: „rozejm krótszy bądź dłuższy pomiędzy dwoma wojnami”35. 

Nawet jeśli w początkowym okresie don Sturzo nie zdawał sobie w pełni sprawy 
z podstaw fenomenu nazizmu i korzeni ideologicznych, z których wyrastał, szybko do-
strzegł „współpracę” między Hitlerem a „pieniądzem wyższych klas przemysłowych 
i rolniczych”, co nadawało nazizmowi pozycję analogiczną jak faszyzmowi36.

Na łamach barcelońskiego dziennika „El Matì” z 3 października 1930 roku Sturzo 
pisał, że jak w początkowym okresie faszyzmu włoskiego, tak i u nazistów niemieckich 
można z łatwością dostrzec mieszaninę haseł socjalno-demagogicznych o charakterze 
antykapitalistycznym oraz nacjonalistycznym. Twierdził, że to właśnie przyciąga, z jed-
nej strony, niespokojne i niezadowolone rzesze bezrobotnych, a z drugiej – nowe poko-
lenie, które nie uczestniczyło w wojnie37.

Sturzo uważał, że zarówno faszyzm włoski, jak i niemiecki nazizm stanowią za-
grożenie dla całej Europy. Niektóre europejskie gazety nie podzielały zdania Sturza, 

31 Ibidem; można śmiało zaryzykować twierdzenie, że Luigi Sturzo jeszcze przed wybuchem II wojny 
światowej przewidział utworzenie i istnienie Unii Europejskiej.

32 F. Piva, F. Malgeri, Vita di Luigi Sturzo, Istituto Luigi Sturzo-Roma, Editrice Mediterranea-Palermo 
2001, s. 320.

33 Ibidem.
34 Traktat pokojowy podpisany po zakończeniu I wojny światowej.
35 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 321. Por. L. Sturzo, Miscellanea londinese, vol. III, Bologna 1970, s. 144.
36 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 321.
37 Ibidem. Por. L. Sturzo, Miscellanea..., vol. I , s. 283–284.
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nieomal zachęcając do rozwiązań o charakterze autorytarnym w Niemczech, czego przy-
kładem był angielski dziennik „Daily Mail”38.

W ten sposób tworzyła się międzynarodowa opinia publiczna, która nie dziwiła się 
ani nie przeciwstawiała rozwiązaniom podejmowanym przez Mussoliniego i Hitlera, po-
nieważ: „poprzez gazetę kontrolowaną przez wielkie amerykańskie i angielskie koncer-
ny, poprzez gazety francuskie zarówno prawicowe jak i z centrum” regularnie wychwa-
lano „reżim siły, dyktaturę, nacjonalizmy, wysokie podatki, reakcje antyparlamentarne, 
zbrojenia”39.

Jednakże zagrożenia, jakie widział Sturzo, były bardzo konkretne i realne. Faszyzm 
i nazizm szukały możliwości przeniknięcia także na teren Anglii, gdzie działał z niewiel-
kim sukcesem niejaki Oswald Mosley, który założył Brytyjski Związek Faszystowski40. 
W październiku 1933 roku pięć tysięcy brytyjskich faszystów przemaszerowało ulicami 
Manchesteru. Na zebraniu w Bellevue Hall O. Mosley stwierdził o Mussolinim, że to 
„jeden z największych umysłów współczesnej epoki”41.

Zresztą sam Duce nie zapominał o tworzeniu własnego kultu i idei międzynarodowego 
faszyzmu. W apelu z 28 października 1933 roku mówił o faszyzmie jako „porządku i na-
dziei świata”42; faszyzm był przedstawiany jako remedium na wszelkie zło w Europie43.

Problem fi lofaszyzmu europejskiego pojawiał się nie tylko na poziomie organizacji 
politycznej, lecz także na poziomie mniej dostrzegalnym, choć jednakowo niebezpiecz-
nym, a mianowicie w opinii publicznej, która wydawała się fascynować obrazem Mus-
soliniego i jego reżimu, umiejętnie autokreowanym przez Duce. Problem ten był dla 
Sturza ewidentny44.

Zagrożenia, jakie niósł z sobą faszyzm, obnażał także Wickham Steed45. Jego poglą-
dy stanęły u podstaw stowarzyszenia, któremu przewodniczył były deputowany laburzy-
stowski, Rennie Smith. Nazywało się ono „Przyjaciele Europy”46, a jego członkami byli 
również, oprócz W. Steeda, Austin Chamberlain, Albert Einstein i James Louis Garvin 
z „Observer”47.

Organizacją o podobnym charakterze była „Obrona Pokoju i Wolności”48, którą po-
pierał L. Sturzo, a promował W. Steed, z udziałem sir Waltera Citrine i Winstona Chur-
chilla49.

Wraz z upływem miesięcy coraz bardziej się uwidaczniał prawdziwy charakter na-
zizmu. 30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler otrzymał nominację na kanclerza III Rzeszy. 

38 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 321.
39 Ibidem. Por. L. Sturzo, Miscellanea..., vol. I , s. 283–284. Także C. Rosselli podzielał zdanie L. Sturza, 

czemu dał wyraz w liście z Paryża, z 13 lipca 1932 roku (Archivio Luigi Sturzo, f. 41 A, n. 32).
40 Unione fascista britannica. Por. F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 322.
41 Ibidem: ...uno dei più grandi ingegni dell’epoca moderna.
42 Ibidem: ...parola d’ordine e speranza del mondo. Por. L. Salvarorelli, G. Mira, Storia d’Italia nel pe-

riodo fascista, Milano 1969, vol. II, s. 202–205.
43 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 322: più che mai come il rimedio supremo, il toccasana per i mali euro-

pei.... Por. L. Salvatorelli, G. Mira, s. 202.
44 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 322.
45 Ibidem.
46 Ibidem, s. 323.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem. Por. L. Sturzo, Miscellanea..., vol. III, s. 285–288.
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Przejął pełnię władz w Reichstagu 23 marca tego samego roku, a już kilka dni później, 
1 kwietnia, rozpoczął politykę rasistowską i antyżydowską, rozpętując kampanię syste-
matycznego bojkotu wszystkich niemieckich kupców i przedstawicieli innych zawodów 
pochodzenia żydowskiego50.

Po raz kolejny Sturzo próbował zaalarmować europejską opinię publiczną. Przewi-
dywał bowiem zagrożenia, jakie niosły z sobą systemy totalitarne. Uważał, że „polo-
wanie na Żydów” skierowało Niemcy na bardzo niebezpieczne tory. Twierdził, że: „po-
trzeba wielu lat i mądrej polityki, której Hitler nie zapewni, aby spowodować upadek 
antysemityzmu w Niemczech”51.

Poglądy don Sturza na temat Hitlera i narodowego socjalizmu zawierały jawną kry-
tykę i potępienie. Na łamach „El Matì” z 11 lipca 1933 roku Sturzo pisał, że Hitler nie 
jest dżentelmanem, a jego rząd nie jest obywatelski. Twierdził, że tak jak Hitler może 
podburzać do prześladowań Żydów, tak może również łamać wszelkie prawa i kłamać 
przed całym światem. Uważał także, iż dla Hitlera wszystkie środki są dozwolone, a roz-
różnienie między dobrem a złem w ogóle nie istnieje52.

Zabójstwa socjalisty Kurta Eisnera, katolików Matthiasa Erzbergera i Ericha Klause-
nera oraz byłego ministra spraw zagranicznych Walthera Rathenau powinny być ostro 
skrytykowane. Również zbrodnie systematycznie popełniane w więzieniach, obozach 
koncentracyjnych, a także masakry i wyprawy karne, aż do zbrodni E. Dollfussa53, oraz 
aneksja Austrii powinny być, zdaniem Sturza, zdecydowanie potępione przez chrześci-
jański świat, począwszy od katolików niemieckich. Nie mogą oni bowiem pozostawać 
obojętni na sytuację panującą w ich kraju pod pretekstem racji stanu54.

Bardzo bolała go obojętność świata katolickiego. Ciągle szukał sposobności tworze-
nia ośrodków oporu. Musiał sobie zdawać sprawę ze swoistego stanu ducha katolików 
europejskich, którzy wydawali się uwalniać Hitlera i Mussoliniego „z każdego grze-
chu przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu” tylko dlatego, że podpisali porozumienie 
z Watykanem55.

Zdaniem don Sturza, katolicy nie powinni uznawać żadnych okoliczności łagodzą-
cych wobec systematycznego łamania praw moralnych przez faszyzm i nazizm. Na ła-
mach „The Catholic Herald” z 7 października 1933 roku Sturzo napisał, że pragnie, aby 
chrześcijaństwo stawiło opór wszelkim nieprawościom społecznym, prześladowaniom 
rasowym i dyktaturze klas56.

Krótko mówiąc, dla Luigiego Sturza braterstwo ludzkie powinno zyskać nowy wy-
miar, „ten, który pochodzi od Boga Ojca poprzez Jezusa Chrystusa, Jego Syna i naszego 

50 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 323. Por. L. Sturzo, Miscellanea..., vol. II, s. 190.
51 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 323: Ci vorranno ben lunghi anni e una politica saggia, che non potrà 

fare Hitler, per riparare allo scatenamento dell’antisemitismo in Germania. Por. L. Sturzo, Miscellanea..., 
vol. II, s. 190.

52 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 323: ...Come Hitler può scatenare una persecuzione contro i giudei, può 
violare i leggi più sacre, può anche mentire di fronte al mondo...

53 Ibidem, s. 323–324.
54 Ibidem, s. 324: In nome della morale, in nome del cristianeismo, noi facciamo appello a tutti i buoni 

cristiani tedeschi (cattolici e protestanti) e diciamo loro che facciano uno sforzo per opporsi a un così ter-
ribile scatenamento di odi politici e di razza, a così terribile pervertimento del senso morale della nazione.

55 Ibidem.
56 Ibidem.
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Brata” powinno „wejść na nowy franciszkański szlak, jak ten z XIII wieku, ponieważ 
głos prawdziwych braci w Chrystusie ponownie potężnie rozbrzmiewa poprzez całą Eu-
ropę, w miastach i wsiach”57.

Powyższe słowa sędziwego kapłana świadczą o tym, że dla niego nazizm i faszyzm 
stanowiły zaprzeczenie chrześcijaństwa. W jego oczach zachodnie demokracje jawiły 
się całkowicie bezradne wobec systematycznych zbrodni nazizmu. Nie potrafi ły prze-
ciwstawiać się gwałtom, brakowało im wiary we własne ideały, były wyniszczone przez 
władzę58.

„Nie robi się propagandy bez wiary” – takie słowa Sturza zamieścił dziennik 
„L’Aube” 29 czerwca 1934 roku. Według włoskiego kapłana, jedyną możliwością izo-
lacji reżimów totalitarnych było odwoływanie się do moralności59, o które apelował 
nieustannie przez następne lata. W roku 1938 opublikował dzieło zatytułowane Politi-
que et morale60, w którym dokonał analizy związków między polityką a moralnością, 
przyznając prymat moralności nie jako zasady narzuconej polityce z zewnątrz, ale jako 
potrzeby życiowej61.

Tym, na co Sturzo kładł szczególny nacisk, była absolutna konieczność, by katolicki 
świat nie uznał i nie zaakceptował istnienia dwóch moralności – publicznej i prywatnej62.

Pisząc z Paryża do byłego członka PPI, Gustavo Colonnettiego, 9 stycznia 1939 roku 
Sturzo potwierdził swój pogląd tymi słowami: „Nie można dopuścić, aby istniały dwie 
moralności: jedna dla siebie, druga dla innych; ani dwie moralności w nas samych, jedna 
dotycząca życia prywatnego, druga życia publicznego”63.

Sturzo konsekwentnie oskarżał demokracje europejskie o słabość, o znikome poczu-
cie moralności chrześcijańskiej. Niepokoił go fakt, że systemy demokratyczne manife-
stują sympatie dla działań autorytarnych i militarnych, jakie podejmowano we Włoszech 
i w Niemczech64.

Były lider PPI ówczesną sytuację postrzegał jako zdominowaną przez frontalną wal-
kę pomiędzy demokracją i totalitaryzmem. Po jednej stronie znajdowały się siły za-
chodnie: Anglia, Francja i Stany Zjednoczone, ze swymi ograniczeniami i wahaniami, 
a po drugiej – systemy totalitarne: faszyzm, nazizm, bolszewizm, które plasował na tym 
samym poziomie65.

57 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 324. Por. L. Sturzo, Miscellanea..., vol. II, s. 272.
58 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 325.
59 Ibidem: occorre negare il fascismo e il nazismo in nome della moralità; occorre portare la lotta sul 

terreno morale... Por. L. Sturzo, Miscellanea..., vol. III, s. 53.
60 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 325. Pierwsze wydanie tego dzieła: L. Sturzo, Politique et morale, „Ca-

hiers de la Nouvelle Journée”, nr 40, Bloud et Gay, Paris 1938. Zob. także: L. Sturzo, Politica e morale, 
Zanichelli, Bologna 1972.

61 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 325: L’opera tendeva a stabilire il primato della morale non come regola 
imposta dall’esterno alla politica, ma come esigenza vitale e primaria della stessa poltica, in quanto questa 
non può mai dimenticare che è nata dalla ragione umana ed ha ricevuto il battesimo cristiano.

62 Ibidem.
63 Ibidem, s. 325–326: Non è possibile ammettere che si abbiano due moralità: una per sé una per gli 

altri; né due moralità in noi stessi, una per la vita privata e l’altra per la vita pubblica.
64 Ibidem, s. 326.
65 Ibidem.
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20 kwietnia 1935 roku Sturzo otrzymał długi list od Giuseppe Stragliatiego, w któ-
rym przedstawiona była smutna rzeczywistość w łonie demokracji europejskich66. Stra-
gliati pisał między innymi, że słowo dyktatura jest brzydkie i ciężko brzmi w uszach 
każdego, kto wierzył w tryumf demokracji67. Choć wiedział, że nie spodoba się to Lu-
igiemu, dodawał niżej, że: „jeśli ludzkość chce żyć i posuwać się naprzód w sensie 
sprawiedliwości, musi przyglądać się Rosji, gdzie nowy stan rzeczy zniósł przywileje 
należne nielicznym...”68.

Sturzo nie odżegnywał się od Stragliatiego w odniesieniu do negatywnych aspek-
tów systemu kapitalistycznego. Uważał, że wyzysk ekonomiczny może doprowadzić do 
swoistego niewolnictwa, potępionego przez chrześcijaństwo69.

W rzeczywistości problem wyzysku społecznego w systemach kapitalistycznych kra-
jów demokratycznych był ówcześnie tylko częściowo zgłębiany przez Sturza. Dla niego 
przede wszystkim liczyło się zagrożenie, jakie dla Europy niosły systemy totalitarne, 
a w szczególności nazizm70.

Sturzo kładł nacisk na konieczność izolacji Hitlera w całej Europie. Od roku 1935 
sam zadawał sobie pytanie, co by się stało, gdyby wobec popełnianych zbrodni i polityki 
Hitlera podniósł się jawny protest ze strony parlamentów europejskich i amerykańskich. 
I dodawał:

A jeśli w trakcie przyjmowania od korpusu dyplomatycznego hołdów składanych nowemu szefowi 
państwa [Hitlerowi – przyp. A.L.] nie stawiliby się ambasadorowie ani nuncjusze, aż do momentu, 
w którym Hitler publicznie nie umyłby rąk czerwonych od krwi, co stałoby się?...71.

Sturzo zarzucał przede wszystkim Anglikom i Amerykanom prowadzenie polityki 
wait and see72, czyli biernego przyglądania się wydarzeniom sceny politycznej. Była to, 
według niego, polityka w wysokim stopniu niebezpieczna, szczególnie wobec często za-
wieranych przymierzy bilateralnych i wobec ponownych zbrojeń w Europie. Już w roku 
1935 Sturzo przewidywał zbliżającą się nieuchronnie wojnę73.

Idee nacjonalistyczne, prymat państwa nad społeczeństwem były dla Sturza podsta-
wą kryzysu moralnego i politycznego, który szerzył się w Europie. Państwo powstałe 
w wyniku walk narodowych spowodowało przymusowe zjednoczenie społeczeństwa, 
przekreślając przy tym osobowość ludzką i przekształcając się w koncepcję „pantei-
styczną” i „totalitarną”74.

66 Ibidem.
67 Ibidem.
68 Ibidem, s. 327–328: Se l’umanità vuol vivere e progredire nel senso della giustizia deve guardare la 

Russia dove il nuovo stato di cose ha abolito i privilegi di pochi gaudenti...
69 Ibidem, s. 328.
70 Ibidem.
71 Ibidem, s. 329.
72 Ibidem.
73 Ibidem. Por. L. Sturzo, Miscellanea..., vol. III, s. 150.
74 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 329: Lo Stato nato dalle lotte nazionali aveva provocato una unifi cazione 

forzata della società, aveva nullifi cato la personalità umana...
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Społeczeństwo, które wyraża swoje życzenia, jest rodzajem wspólnoty ludów, któ-
ra odnajduje w chrześcijaństwie własną bazę duchową i element jednoczący75. Sturzo 
pisał, że:

…baza ideowa zjednoczenia bierze swój początek z braterstwa ludzkiego, a to może realizować 
się wyłącznie poprzez trudno osiągalną jedność religijną. Ogromną trudnością było i nadal jest dla 
wielu milionów ludzi wprowadzenie zasady braterstwa w ich życie rodzinne i polityczne76.

Kilka lat później w swym najważniejszym dziele socjologicznym77 mówił o koniecz-
ności tworzenia wokół państwa odczuć wyższych niż strach, niż przywiązanie lub intere-
sy materialne. Myślał o okresie feudalnym średniowiecza, gdzie: „wolność i uczciwość 
były osobowe: przysięga łączyła wasali i panów, ludy i króla we wzajemne zobowiąza-
nia moralne honoru, który był podstawą systemu’78.

Kiedy „Times” i inne gazety europejskie pisały, że Niemcy hitlerowskie były powro-
tem do czasów średniowiecznych, Sturzo głośno zaprotestował, mówiąc, że:

…to nie średniowiecze powróciło do Niemiec, to barbarzyństwo bez światła cywilizacji i reli-
gijności; barbarzyństwo powstałe z cynicznego egoizmu, z zepsucia moralnego, z prześladowań 
rasowych i ze zbrodni, w imię krwawej boskości, która niesprawiedliwie zwana jest narodem79.

Sturzo poparł utworzenie w Londynie Society for the Defence of Christianity80, w ra-
mach dążeń do powrotu chrześcijaństwa jako podstawy życia społecznego. Inicjatorem 
tego przedsięwzięcia była także Barbara Barclay Carter81.

3. Krytyka wojny w Etiopii

Od kwietnia 1935 roku, po kongresie w Stresie, który wydawał się krokiem po-
czynionym w kierunku rozbrojenia i pokoju, można było przypuszczać, iż Mussolini 
– umacniając porozumienie z Francją i Anglią – chciał zachować pokój w Europie82.

Sturzo nie wierzył w rzeczywiste istnienie tych porozumień o nieagresji, w tajne 
intencje, w konferencje międzynarodowe, spotkania, ofi cjalne wizyty. W jego oczach 

75 Ibidem.
76 Ibidem, s. 330: La base ideale della unifi cazione è data solo dal principio di fratellanza umana 

e questa può realizzarsi solo attraverso l’alto e arduro ideale di unità religiosa. Por. L.Sturzo, La comunità 
internazionale e il diritto di guerra, Bologna 1954, s. 27–28.

77 L. Sturzo, La società, sua natura e leggi, Bergamo 1949.
78 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 330. Por. L. Sturzo, La società..., s. 304–305.
79 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 330 : Non è il medioevo che è tornato in Germania, è una barbaria senza 

lume di civiltà e di religiosità; barbarie fatta di cinismo egoistico, di fango morale, di persecuzione di razza 
e di ssasini, in nome di una divinità sanguinaria che si chiama ingiustamente la nazione. Por. L. Sturzo, 
Miscellanea..., vol. III, s. 62.

80 Stowarzyszenie Obrony Chrześcijaństwa.
81 B. Barclay Carter była tłumaczką dzieła L. Sturzo Italy and fascism. F. Piva, F. Malgeri, Vita..., 

s. 331.
82 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 331.



174 Agnieszka Latosińska

te wszystkie gesty oraz częściowe i ograniczone inicjatywy, bez wyraźnie zaznaczonej 
pozycji przeciwko zbrojeniom, zwłaszcza niemieckim, wyglądały: „jak dziecięca gra; 
dzieci, które kręcą się i kręcą wokół zapalonego ognia, nigdy nie stawiając czoła niebez-
pieczeństwu – aby go zgasić”83.

Nie minęło wiele czasu od kongresu w Stresie, kiedy rozgorzała kwestia włoskiej 
agresji na Etiopię, jako ostatniego przedsięwzięcia kolonialnego Italii. Wobec całej Eu-
ropy ujawniła się postawa Mussoliniego, który – z jednej strony – deklarował się jako 
obrońca pokoju i wielki mediator, z drugiej zaś – w tym samym czasie, przygotowywał 
atak na Etiopię, pod pretekstem zapewnienia „miejsca na słońcu”84.

Również i w tym wypadku Sturzo oskarżał siły zachodnie o słabość i niemoc w sto-
sunku do systemów totalitarnych oraz ganił Anglię i Francję, wkrótce po wydarzeniu 
w Ual-Ual, za chęć uniknięcia sporu w łonie Ligi Narodów poprzez porzucenie roz-
wiązania negocjacji bilateralnych w obawie, by i Włochy, jak Niemcy w roku 1933, nie 
opuściły stołu rokowań w Genewie85.

Sturza w odniesieniu do wojny w Etiopii interesowała nie tylko polityka międzyna-
rodowa, lecz przede wszystkim stanowisko, jakie reprezentowały duchowieństwo i epi-
skopat włoski w zaistniałych okolicznościach, postawa Kościoła, która sprowokowała 
wiele niekorzystnych reakcji w środowisku antyfaszystów włoskich na Zachodzie86.

W tych latach współpraca Sturza z radykalną gazetą francuską, „L’Aube”, o inspiracji 
demokratyczno-chrześcijańskiej, stała się bardziej ożywiona. Sturzo określał „L’Aube” 
mianem „głosu, który chce, by go słuchali zarówno przyjaciele, jak i adwersarze; sztan-
darem demokratów o inspiracji chrześcijańskiej, otwartym na powiew wiatru i wysta-
wionym do walki”87.

Szefem gazety był Francisque Gay, przyjaciel Marca Sangniera, który nadawał 
dziennikowi jasną demokratyczną pozycję, usiłując przy tym wyzwolić katolicyzm fran-
cuski ze starych przymierzy partyjnych i interesów oraz poszukując drogi do osiągnięcia 
pokoju. Współpracowali z „L’Aube” tacy ludzie, jak: Marcel Prelot, Louis Terrenoire, 
Jean Lacroix i Georges Bidault88.

Głos potępienia w sprawie wojny etiopskiej i uważna analiza wojny domowej w Hi-
szpanii były tematami często poruszanymi na łamach „L’Aube”. Właśnie w tych oko-
licznościach F. Gay poprosił o współpracę Luigiego Sturza.

Wydaje się nawet, że artykuły, które zamieszczał w tej gazecie były lider PPI, nie 
podobały się w Rzymie. Według świadectwa F. Gaya, napisali do niego kardynałowie, iż 
nie bez irytacji patrzyli na stałą współpracę polityka na wygnaniu, który z tego właśnie 
powodu, że przebywał na obczyźnie, nie mógł we właściwy sposób przedstawiać opinii 
pozostających we Włoszech ludzi ze swej partii89. Takie głosy, w sposób bardziej lub 
mniej bezpośredni, były także kierowane do Sturza.

83 Ibidem: ...l’aria di un gioco di fanciulli che girano, girano attorno al fuoco acceso, senza mai affron-
tarlo direttamente per spegnerlo.

84 Ibidem, s. 331: ...attacco all’Etiopia, sotto il pretesto del „posto al sole”.
85 Ibidem.
86 Ibidem, s. 332.
87 Ibidem: ...una voce che vuol farsi ascoltare da amici e da avversari; una bandiera di demokratici ad 

inspirazione cristiana aperta al. Vento ed esposta alle lotte.
88 Ibidem.
89 Ibidem, s. 332.
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W swoich artykułach Sturzo próbował wytłumaczyć zakres uzgodnień świata kato-
lickiego z faszystowską polityką kolonialną90. Usiłował uwypuklić jakikolwiek, choćby 
słaby, akcent krytyczny Piusa XI, dotyczący wojny etiopskiej. Towarzyszyły mu obawa 
i strach, gdy widział papieża i Kościół zbyt skompromitowanych współpracą z reżimem, 
aprobujących politykę imperialną Italii91.

Fakt, że „L’Osservatore Romano” nie opowiedział się przeciwko tej wojnie, napeł-
niał don Sturza smutkiem. „Cisza nie może trwać” – tak napisał do o. E. Rosy z gazety 
„Civiltà Cattolica”, organu prasowego jezuitów, zwracając uwagę na ryzyko, które na 
polu polityki międzynarodowej niosła z sobą jawnie przychylna postawa Watykanu wo-
bec imperialnej polityki Mussoliniego92.

Sturzo pisał do o. Rosy:

Propaganda przeciwko Watykanowi rozpęta się we Francji, jeśli chodzi o postawę [Stolicy Apo-
stolskiej – przyp. A.L.] wobec możliwej wojny Włoch z Abisynią; argumentem oskarżenia między 
innymi jest to, iż kardynał R. Merry del Val, a poprzez niego Pius X, w lipcu 1914 roku zaapro-
bował wojnę Austrii przeciwko Serbii (...) Polemika, w kronikach przemówień biskupów i księży, 
popierająca przygotowywaną wojnę, czyni wiele złego w tych dobrych duszach, które zasługują na 
uchronienie od antykatolickiej i antypapieskiej propagandy93.

Emigracyjne włoskie siły antyfaszystowskie, a przede wszystkim ludzie z „Giustizia 
e Libertà” otwarcie atakowali Kościół i duchowieństwo z powodu milczącej zgody z re-
żimem. Jednakże polemika nabrała żywszych i mocniejszych akcentów po opublikowa-
niu w „Giustizia e Libertà” artykułu, w którym utrzymywano, że papież nie powiedział 
ani jednego słowa przeciwko wojnie94.

Luigi Sturzo wziął w obronę Stolicę Apostolską i papieża Piusa XI, przypominając 
jego przemówienie bożonarodzeniowe z 24 grudnia 1934 roku, w którym papież cyto-
wał słowa psalmu 67: Dissipa gentes quae bella volunt95.

Możliwe, że był to niesprecyzowany dokładnie przez papieża apel o pokój; Sturzo 
pisał: „nikt nie może nam zabronić myśleć, iż papież czynił aluzję do możliwej wojny 
włosko-abisyńskiej”96.

Według don Sturza, trzeba wyraźnie rozdzielić stanowisko Kościoła od pozycji, którą 
zajmowały duchowieństwo i episkopat włoski w swym własnym imieniu, a nie instytu-
cji, którą reprezentowali97.

90 Ibidem, s. 333.
91 Ibidem.
92 Ibidem.
93 Ibidem, s. 333: Una non indifferente propaganda (...) contro il Vaticano si va facendo in Francia 

e altrove a proposito del suo atteggiamento sulla probabile guerra dell’Italia all’Abissinia, e tra gli altri 
argomenti è ripresa l’accusa che il card. Merry del Val e per esso Pio X, nel luglio 1914, approvarono la 
guerra dell’Austria alla Serbia (...) Questa polemica, aggiunta alle cronache di discorsi di vescovi e di preti 
a favore della guerra (...) fanno molto male presso tante anime buone che pur meritano di essere illuminate 
e preservate da ulteriori avvelenamenti di propaganda anticattolica e antipapale.

94 Ibidem, s. 333–334.
95 Ibidem, s. 334: Dissipa gentes quae bella volunt.
96 Ibidem.
97 Ibidem.
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Na taki pogląd L. Sturzo odpowiedział G. Salveminiemu, pisząc do niego 5 lipca 1935 
roku, iż nie należy łączyć Watykanu i hierarchów kościelnych z Kościołem katolickim, do 
którego należą także obywatele, którzy nie chcą nic słyszeć o wojnie z Abisynią98.

Zachował się list don Sturza do Carlo Rosselliego z 23 czerwca 1935 roku, w którym 
objaśnia on granice polemiki prowadzonej z „Giustizia e Libertà”, a w szczególności kła-
dzie nacisk na niemożność przesunięcia dyskusji z poziomu politycznego na religijny99.

Większe zrozumienie dla postawy Sturza miał Mario Einaudi, który w liście 
z 11 sierpnia 1935 roku pisał do niego, że ma niewątpliwie rację w punktach zasadni-
czych; działalność biskupów włoskich nie oznacza akceptacji przez Stolicę Apostolską 
wojny abisyńskiej100.

Sturzo bardzo mocno przeżywał problem wojny abisyńskiej, co widoczne jest 
w jego prywatnych listach. Do Phijllis Newman tak pisał 10 stycznia 1936 roku: „spra-
wia mi wielki ból nierozsądne i bezpodstawne zachowanie wielu katolików, którzy nie 
zauważają niesprawiedliwości wojny zdobywczej i którzy zapominają, że ofi arami są 
Etiopczycy...”101. Ten sam temat poruszył, pisząc pod pseudonimem Magis Amica Veri-
tas do redaktora Acta Diurna z „L’Osservatore Romano”.

Były lider PPI, zwracając się do E.I. Watkin 25 lipca 1935 roku wyznał, że codzien-
nie modli się „aby papież uczynił swój głos wyraźniejszym”102, twierdząc, że oprócz 
wersetu z psalmu 67, Pius XI wyraził się „ze wskazaniem konkretnego przypadku”103.

Według don Sturza, głos papieża był pożądany jak nigdy dotąd, błagał więc adresata 
listu, aby został inicjatorem petycji katolików angielskich skierowanej do papieża104.

W dotychczasowej polityczno-dziennikarskiej działalności Sturza nie było takiej pre-
sji na Stolicę Apostolską. W listach do przyjaciół największe niezadowolenie wzbudzały 
niektóre postawy Watykanu i duchowieństwa włoskiego105.

Uwagę Sturza przyciągała również włoska sytuacja wewnętrzna; wraz z wyprawą 
etiopską dojrzały w nim ponowne przemyślenia na temat wojny. Sturzo – niegdyś zwo-
lennik interwencjonizmu, Sturzo – popierający wyprawę libijską z roku 1911, w sto-
sunku do kolonialnej wojny Mussoliniego zweryfi kował swe poglądy. Faszyzm obudził 
bowiem w nim poczucie negatywnego charakteru wojny i kolonializmu106.

W czasie wyprawy libijskiej duchowieństwo włoskie nie błogosławiło żołnierzom 
wyjeżdżającym do Trypolisu – być może odwołując się do wspomnień o krucjatach. 
W tym czasie nie mówiło się jeszcze o „miejscu pod słońcem”, o znalezieniu pracy dla 
bezrobotnych; wyprawa kolonialna nie była również postrzegana jako wojna proletaria-
tu przeciwko bogatym mocarstwom kolonialnym107.

98 Ibidem, s. 334.
99 L. Sturzo do C. Rosselli [w:] L. Sturzo, Scritti inediti 1924–1940, vol. II, list 189, s. 391.
100 Ibidem.
101 Ibidem, s. 336.
102 Ibidem.
103 Ibidem. Mowa o głosie papieża w sprawie wojny abisyńskiej.
104 Ibidem, s. 336.
105 Ibidem, s. 337.
106 Ibidem.
107 Ibidem.
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W oczach don Sturza wojna jawiła się jako: „symbol zła, grzechu, kary i śmierci”108. 
Na łamach barcelońskiego dziennika „El Matì” z 19 grudnia 1935 roku pisał, że:

…kraj, który powiększył się wraz z wybuchem wojny kosztem cierpień niesłusznie innym zada-
nych, jak i sobie samemu, nigdy nie odnajdzie radości życia ludzkiego i chrześcijańskiego, bez 
uprzedniego wyznania winy. Jest Nemezis historii109.

Liga Narodów z siedzibą w Genewie pokazała swą niezdolność do przywrócenia 
porządku międzynarodowego, opartego na prawie, nie udało się jej także uniknąć kon-
fl iktów zbrojnych. Sturzo krytykował szczególnie Francję i Anglię, zwłaszcza Pierre’a 
Lavala i Samuela Hoare’a za ich politykę uwarunkowaną obawą przed drażnieniem Mus-
soliniego, przez co zaprzepaścili oni możliwość jakiegokolwiek porozumienia110.

Mussolini, według osądu don Sturza, widząc niepewność działań P. Lavala, zrozumiał, 
że Liga Narodów nie ma dość sił, by go powstrzymać; mógł się przygotowywać do wojny, 
wyczekując bardziej sprzyjającego momentu – aby urzeczywistnić militarny atak111.

Uchodźcy włoscy, występując przeciwko wojnie w Etiopii prowadzonej przez rząd 
Mussoliniego, szukali równocześnie możliwości połączenia się w zorganizowaną grupę, 
tak aby zjednoczyć różne opcje polityczne w walce przeciwko faszystowskiej polityce 
kolonialnej. Wielu wydawało się, że był to dobry moment do odłożenia na bok różnic 
ideologicznych i do znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia w antyfaszystow-
skiej walce. Luigi Sturzo był jednak niechętny wobec takiej propozycji112.

W marcu 1936 roku Romano Cocchi złożył Luigiemu wizytę w Londynie. Był 
to dawny członek popolarów, który w roku 1920 odszedł z PPI, aby założyć wraz 
z G. Speranzinim Chrześcijańską Partię Pracy. Po dojściu do władzy faszyzmu dobro-
wolnie wyemigrował i na obczyźnie zasilił szeregi partii komunistycznej113.

Zachowały się dwie wersje rozmowy, jaką z sobą przeprowadzili Sturzo i Cocchi. Jed-
na to wersja samego Cocchiego, która ukazała się na łamach „Grido del popolo” 28 marca 
1936, oraz druga, don Sturza, opublikowana w „L’Aube” 2 kwietnia 1936 roku114.

Według Cocchiego, Sturzo podzielał pogląd na temat koalicji ludowej, utrzymując, 
że: „obalenie faszyzmu może przywdziać wyłącznie taki sztandar: pokoju, wolności, 
chleba”115.

Jednakże Sturzo nie przyjmował do wiadomości interpretacji rozmowy przedstawio-
nej przez Cocchiego w „Grido del popolo”, co jednoznacznie wynika z jego odpowiedzi 
zamieszczonej na łamach „L’Aube”116. Stwierdził w niej bowiem, że „bynajmniej nie 
chciał uchodzić za będącego na usługach Moskwy”117. Zdementował również i to, że 

108 Ibidem, s. 338.
109 Ibidem.
110 Ibidem.
111 Ibidem.
112 Ibidem.
113 Ibidem, s. 339.
114 Ibidem.
115 Ibidem.
116 Ibidem.
117 Ibidem, s. 340: ...affatto passare per essere al rimorchio di Mosca.
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zadeklarował chęć „pozostawienia na boku różnic programowych, aby zjednoczyć się 
w prostą opozycję przeciwko faszyzmowi”118.

Nie jest wykluczone, że to Cocchi nagiął interpretację rozmowy przeprowadzonej 
ze Sturzem, w celu zbliżenia katolików i komunistów. Nie można również wykluczyć 
hipotezy, że Sturzo – nie zdając sobie sprawy, iż ta rozmowa była w rzeczywistości wy-
wiadem – pozwolił sobie na zbyt osobiste wynurzenia119.

Niewiele ponad miesiąc po opublikowaniu odpowiedzi przeczącej wersji Cocchiego, 
papież Pius XI w przemówieniu z 11 maja 1936 roku zachęcił katolików do wystrze-
gania się „przebiegłości” i „oszustw, których dokonują komuniści, aby przyciągnąć do 
siebie ludzi dobrej wiary”120.

Luigi Sturzo obawiał się nade wszystko bycia nazwanym „buntowniczym księdzem”. 
Było to jego nieustannym zmartwieniem; nie zapomniał przecież swego doświadczenia 
z Murrim121, które pozostawiło w nim trwały ślad. Niemało katolików, doświadczonych 
w trudnym klimacie wielu lat „rządów” Piusa X, odczuwało tego skutki. Don Sturzo 
jako ksiądz czuł się związany posłuszeństwem wobec papieża i Kościoła; uważał, że 
jego pozycja nakłada na niego obowiązek unikania sensacyjnych gestów i postaw bun-
towniczych122.

Pomimo wielu rozczarowań, jakich doznał, widząc postawę hierarchów kościelnych, 
pomimo konkordatu, wojny w Etiopii i późniejszej wojny domowej w Hiszpanii, Luigi 
Sturzo głęboko wierzył w Kościół, w ten Kościół, który sam reprezentował, nie zważa-
jąc ani na zalety, ani na wady ludzi, którzy wespół z nim Kościół tworzyli, pomagając 
wielu osobom zbliżyć się do Boga123.

4. Stanowisko wobec hiszpańskiej wojny domowej

Wiele uwagi poświęcił Sturzo wydarzeniom hiszpańskiego życia publicznego, od 
republiki począwszy aż do ogłoszenia wojny domowej, czego dowodem była jego stała 
współpraca z dziennikiem „El Matì” z Barcelony, kierowanym przez José Marię Ruiza 
Manenta, oraz osobiste więzi przyjaźni, jakie go łączyły z wieloma postaciami hiszpań-
skiego życia publicznego, takimi jak: Alfredo Mendizabal, don Severino Aznar, Angel 
Ossorio y Gallardo, Alberto de Onaindia124.

118 Ibidem: ...lasciare da parte i programmi divergenti, per unirci in una semplice opposizione al fascismo.
119 Ibidem.
120 Ibidem.
121 Współpraca L. Sturza z ks. R. Murrim stała się wręcz niemożliwa po ekskomunikowaniu Murriego 

przez papieża Piusa X. Por. P. Łyżwa, Geneza chrześcijańskiej demokracji we Włoszech [w:] Chrześcijańska 
demokracja we współczesnym świecie, red. K. Krzywicka, E. Olszewski, UMCS, Lublin 1999, s. 79–100.

122 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 340.
123 Ibidem, s. 342–343: Nonostante le delusioni che spesso suscitano in lui gli atteggiamenti della ge-

rarchia ecclesiastica, nonostante il Concordato, la guerra d’Etiopia e poi la guerra di Spagna, Sturzo crede 
nella Chiesa, per quello che essa rappresenta, al di sopra dei meriti o dei demeriti di coloro che ne fanno 
parte (...) Il fi ne ultimo di Sturzo sembra essere quello di aiutare gli uomini ad avvicinarsi a Dio.

124 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 345.
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W liście do A. Mendizabala z 13 marca 1934 roku Sturzo wyraził przekonanie, że ka-
tolicy hiszpańscy powinni jasno opowiedzieć się za republiką. Były to bowiem miesią-
ce, w których hiszpańskie życie publiczne zaczynało się psuć. Katolicy, przedstawiciele 
Hiszpańskiego Zrzeszenia Niezależnej Prawicy125, pod przewodnictwem José Marii Gila 
Roblesa, po otrzymaniu większości w wyborach z roku 1933 zaczęli wykazywać tenden-
cje korporatywistyczne i autokratyczne, co stało się przyczyną jawnego niezadowolenia 
lewicy126. Rozwiązanie zaistniałej, mocno napiętej sytuacji nastąpiło w listopadzie 1934 
roku, w tak zwanej „hiszpańskiej rewolucji październikowej”127.

Po zwycięstwie Frontu Ludowego w roku 1936 były lider PPI ze zwiększoną uwagą 
przyglądał się poczynaniom nowego hiszpańskiego prezydenta, Manuela Azafi a, który 
reprezentował republikańską lewicę.

Sturzo bardzo się obawiał reakcji prawicy, a zwłaszcza tego, że mogła ona zyskać 
aprobatę Kościoła128.

Niewiele ponad miesiąc później, 17 lipca 1936 roku, generał F. Franco rozpoczął 
rewoltę wojskową w Maroku. W szybkim tempie przeniosła się ona na teren Hiszpanii. 
Wybuchła wojna domowa129.

Raz jeszcze Sturzo zwrócił się do katolików europejskich. Ostrzegał ich, aby nie 
ulegali pokusie i nie zajmowali stanowiska popierającego powstańców frankistowskich 
oraz nie traktowali ich antyrepublikańskich działań jako swoistego rodzaju katolickiej 
krucjaty130.

Zabójstwa księży i zakonników, ataki na kościoły głęboko raniły świadomość kato-
lików oraz instynktownie podsycały pomysł „świętej” wojny, w myśl której całe dobro 
było wyłącznie po jednej stronie, natomiast całe zło – po drugiej.

Sturzo zaproponował europejskim katolikom, aby uważnie śledzili sytuację i do-
strzegli również ekscesy popełniane przez siły frankistowskie, a mianowicie: robotnicy 
„przeszyci na wylot mieczem”131, represje w Badajos, ekscesy marokańskich grup, zwer-
bowanych przez gen. Franco, zakładnicy skazywani na śmierć132.

Don Sturzo potępiał w jednakowym stopniu zarówno zbrodnie republikańskie, jak 
i te popełniane przez frankistów133. 

Nawiązał kontakt z hiszpańskimi politykami, swoimi przyjaciółmi, między którymi 
był także Angel Ossorio, emigrant z Genewy. Właśnie oni 25 września 1936 roku skie-
rowali do Sturza długi list. Wyrazili w nim swe poglądy dotyczące konfl iktu hiszpań-

125 Ibidem: Hiszpańskie Zrzeszenie Niezależnej Prawicy – Confederaciòn Española de Derechas 
Autònomas (CEDA).

126 Ibidem.
127 Ibidem. Por. L. Sturzo, Miscellanea..., s. 92–93.
128 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 346.
129 Ibidem. Por. H. Thomas, Storia della guerra civile spagnola, Torino 1963.
130 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 346.
131 Ibidem.
132 Ibidem, s. 346–347: Sturzo invita i cattolici europei a guardare, e stigmatizzare anche gli eccessi 

commessi dalle forze franchiste.
133 Ibidem, s. 347: La sua condanna colpisce le violenze dei repubblicani sullo stesso piano di quelle 

commesse dai franchisti.
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skiego, energicznie odpowiadając don Sturzowi na jego słowa o własnej niemożności 
usprawiedliwienia masakry zakonników i księży – jako formy „odwetu”134.

List Ossorio jest precyzyjnym aktem oskarżenia wymierzonym przeciwko hiszpań-
skiemu Kościołowi, który nie potępił zbrodni dokonywanych przez siły frankistowskie135. 
Sturzo podzielał zdanie A. Ossorio w jego kompleksowej ocenie wojny domowej. Jego 
wysiłek koncentrował się przede wszystkim na oddzieleniu Kościoła od sprawy franki-
stów. Tak jak to było w przypadku wojny w Etiopii, Sturzo życzył sobie i oczekiwał jed-
noznacznego stanowiska papieża w gazecie katolickiej, szczególnie w „L’Osservatore 
Romano”. Nawet i w takiej sytuacji próbował oddzielić postawę, którą reprezentowało 
duchowieństwo hiszpańskie, od Kościoła katolickiego136.

W liście do A. Mendizabala z 18 września 1936 roku Sturzo pisał, że w Rzymie 
fakty dotyczące sytuacji w Hiszpanii nie są dobrze znane137. Jednakże część europejskie-
go świata katolickiego była Luigiemu Sturzo przeciwna. Na łamach „Catholic Herald” 
o. Alphonso de Zelueta otwarcie go skrytykował, określając jego postawę jako skażoną 
„obsesją faszyzmu”138. O. de Zelueta uznał wojnę domową za prawdziwą „krucjatę”, 
nadając tym samym siłom antyrządowym znaczenie ruchu „narodowo-patriotycznego”, 
wspomaganego przez wojsko. Do polemiki po stronie o. A. Zeluety włączyli się także 
o. M. Northcote i o. Webb139.

Don Sturzo odpowiedział natychmiast, cytując wiele dokumentów papieskich, 
w szczególności zaś przemówienie z 14 września 1936 roku, w którym papież okreś-
lił prawo do obrony w ograniczonych warunkach140. Zachęcił o. Webba do uważnego 
studiowania encykliki Piusa XI Non abbiamo bisogno z 29 czerwca 1931 roku. Zachę-
cił także i o. Zeluetę do „pochylenia” się nad encykliką Leona XIII Quod apostolici 
z 28 grudnia 1878 roku, w której papież nauczał, że „kiedy ekscesy doszły do punktu, 
w którym nie ma już nadziei na ratunek, wyrozumiałość chrześcijańska winna poszuki-
wać lekarstwa w sednie sprawy i w nieustannych modlitwach do Boga”141.

Sturzo obawiał się o przyszłość Kościoła w Hiszpanii; w liście do J.M. Ruiza Ma-
nenta z 12 października 1936 roku pisał, że ci katolicy, którzy podburzali, inspirowali, 
wspierali (także księża, jezuici i biskupi) rewoltę militarną, postąpili wbrew moralności 
katolickiej142. Jego obawy ciągle wzrastały:

W całej Europie, na całym świecie, hiszpańska wojna domowa będzie wypominana katolikom jak 
noc św. Bartłomieja i jak represje księcia Alby we Flandrii. Już dość mieliśmy inkwizycji w Hi-
szpanii, aby i dziś mówić o „krucjacie” hiszpańskiej przeciwko ludności, która została duchowo 
i socjalnie zaniedbana przez arystokrację i pozostawiona na pastwę socjalizmu i syndykalizmu, 
a dziś również i komunizmu143.

134 Ibidem, s. 348.
135 Ibidem.
136 Ibidem.
137 Ibidem, s. 349.
138 Ibidem.
139 Ibidem.
140 Ibidem.
141 Ibidem.
142 Ibidem, s. 350.
143 Ibidem: In tutta Europa, in tutto il mondo, la guerra civile spagnola sarà rinfacciata ai cattolici 

come la notte di San Bartolomeo e come la repressione del duca d’Alba nelle Fiandre. Ne abbiamo avuta 
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Don Sturzo codziennie odprawiał mszę św. w intencji Hiszpanii. Czuł jednak wyraź-
nie, że niewielu katolików podzielało jego poglądy144.

J.M. Ruiz Manent, odpowiadając L. Sturzowi listem z dnia 20 października, nie ukry-
wał swych sympatii dla gen. Franco: „Uważam, że Franco ocalił nas przed tym samym, 
co zdarzyło się w Rosji, i dlatego sądzę, iż trzeba mu pomóc”145.

Kilka dni później, 3 listopada 1936 roku, Sturzo ponownie napisał list do Ruiza Ma-
nenta, w którym przedstawił własny pogląd na temat roli Kościoła; stwierdził w nim, 
że Kościół broni się nie uzbrojeniem ziemskim, lecz duchowym. Zwracał się również 
z prośbą, by jego hiszpańscy przyjaciele dyskutowali o swym kraju, o partii, do któ-
rej należą, o interesach politycznych i ekonomicznych, których zbrojnie bronią, ale nie 
o Kościele. Podkreślił przy tym, że jest to jego jedyny punkt widzenia146.

Kościoły, które akceptują wojny, zarówno we własnym imieniu, jak i w celach reli-
gijnych, zniżają się, według don Sturzo, do poziomu „ludzko-światowego”. Zawężają 
one swą misję do obszaru narodowo-partyjnego, tracąc przy tym swój wymiar uniwer-
salny, podobnie jak Kościół średniowieczny walczący przeciwko islamowi147.

Troska Sturza o Kościół hiszpański wynikała z jego głębokiego uczucia, jakie żywił 
do tego kraju, nawet jeśli później napisał, że w wieku XVII jego przodek, Tommaso 
Sturzo, przewodził rewolcie na Sycylii przeciwko dominacji hiszpańskiej148.

Don Sturzo pisał również w tej sprawie do Enrique Moreno. W liście z 5 października 
1936 roku stwierdził

…problem katolików broniących legalnego rządu w Hiszpanii jest jednym z najbardziej delikat-
nych [...] to co mnie gnębi, jest to uwolnienie Kościoła katolickiego jako takiego i papiestwa od 
solidarności z powstaniem149.

W marcu 1937 roku Sturzo znalazł się w Paryżu, gdzie spotkał się z A. Mendizabalem; 
wspólnie omawiali hiszpańską sytuację. Nawiązał również kontakty z innymi przedsta-
wicielami hiszpańskiego życia politycznego i kulturalnego, między innymi z profesorem 
Ramonem Sugranyes de Franch z Instytutu Florimont z Genewy, który podzielał pogląd 
Sturza, iż odpowiednie siły powinny zająć się mediacją pokojową w Hiszpanii150.

Według L. Sturza, mediacja taka powinna być poprzedzona przygotowaniem od-
powiedniego klimatu pokojowego w Europie, co byłoby możliwe poprzez utworzenie 
specjalnych komitetów w większości państw europejskich151. Natychmiast zabrał się do 
pracy, aby zrealizować swój zamysł. Pomógł w powołaniu dwóch komitetów w Paryżu, 

troppa dell’Inquisizione di Spagna [...] per avere oggi i crociati spagnoli contro un popolo che è stato in fi n 
dei conti abbandonato spiritualmente e socialmente e lasciato preda al socialismo e sindacalismo, ed oggi 
al comunismo.

144 Ibidem.
145 Ibidem: Io credo che Franco ci ha salvato di divenire come nella Russia e per questo credo che bi-

sogna aiutarlo.
146 Ibidem, s. 351.
147 Ibidem.
148 Ibidem.
149 Ibidem, s. 352.
150 Ibidem.
151 Ibidem, s. 353.
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pour la paix civile et religieuse en Espagne152. Pierwszy złożony był wyłącznie z Hi-
szpanów i kierowany przez A. Mendizabala. Należeli do niego także Joan B. Roca oraz 
Victor Montserrat. Do drugiego należeli Francuzi, kierowani przez Jacques’a Maritaina 
i Beaupina153.

W Londynie Sturzo utworzył wespół z grupą przyjaciół „British Commitee for civil 
and religious peace in Spain”154, 11 stycznia 1938 roku, pod przewodnictwem Wickhama 
Steeda, z Barbarą Barclay Carter jako sekretarzem155.

Sturzo wytrwale, nawet jeżeli go nie słuchano, kontynuował apele o pokój i porozu-
mienie między braćmi. Ciągle odwoływał się do myśli Benedykta XV, do konieczności 
zakończenia „niepotrzebnej rzezi”156.

Na łamach „L’Aube” pisał 3 lipca 1938 roku: „nie można zniszczyć połowy Hiszpa-
nii, aby mogła wygrać ta druga połowa”157.

Jednakże koalicja frankistowsko-nazistowsko-faszystowska miała już jasno wyzna-
czony cel – stworzenia autorytarnego reżimu o inspiracji faszystowskiej, także w Hi-
szpanii. Dławił on każdy wolny głos, jak choćby katolickiej ludności baskijskiej, który 
znalazł w osobie Sturza gorącego zwolennika. Widział on bowiem w baskijskich tenden-
cjach separatystycznych dążenie do autonomii i wolności. W tych dążeniach odnajdy-
wał swe osobiste wspomnienia z młodzieńczej działalności polityczno-administracyjnej 
przeciwko tendencjom centralistycznym państwa włoskiego158.

Niemal idealnie temu poglądowi przeciwstawiała się interwencja siły i dominacji 
wielkich nacjonalizmów włoskich oraz niemieckich nad zdecydowanym oporem Ba-
sków, którzy domagali się tylko „autonomii i wolności”159.

Wojna w Hiszpanii dostarczyła włoskiemu kapłanowi również innych spostrzeżeń. 
Niemieckie bombardowanie Guerniki z 7 sierpnia 1937 roku całkowicie go załamało. 
Począwszy od bombardowania Cortù w roku 1923, „usprawiedliwionego”, ponieważ 
„Mussolini uratował Italię... przed bolszewizmem”160, przez masakrę w Adis Abebie z 19 
lutego 1937 roku, której głośno nie krytykowano, ponieważ Mussolini „miał dobre sto-
sunki z Watykanem”161, aż do bombardowania w Guernica, były lider popolarów, Luigi 
Sturzo, widział wiele zdarzeń, które nieuchronnie prowadziły ludzkość do „zapomnienia 
o piątym przykazaniu: nie zabijaj”162.

152 „Dla pokoju cywilnego i religijnego w Hiszpanii” [przeł. A.L.].
153 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 353. Nie udało się ustalić imienia Beaupina.
154 „Brytyjski komitet dla pokoju cywilnego i religijnego w Hiszpanii” [przeł. A.L.].
155 F. Piva, F. Malgeri, Vita..., s. 353.
156 Ibidem.
157 Ibidem.
158 Ibidem, s. 354.
159 Ibidem.
160 Ibidem: Mussolini aveva salvato l’Italia.., dal bolscevismo.
161 Ibidem: [Mussolini era] in buoni rapporti con il Vaticano.
162 Ibidem: ...a dimenticare il quinto comandamento: „non ammazzare”.
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