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KRZYSZTOF WARCHAèOWSKI

OCHRONA PRAWA DO WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ
W PRAWIE TRAKTATOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

Prawo pierwotne1 WspoÂlnot Europejskich zawarte w traktatach
zaøozÇycielskich, na ktoÂre skøada sieÎ m.in. Traktat Paryski z 1951 r.
o powoøaniu Europejskiej WspoÂlnoty WeÎgla i Stali, Traktaty Rzymskie z 1957 r. o powoøaniu Europejskiej WspoÂlnoty Gospodarczej
i Europejskiej WspoÂlnoty Energii Atomowej oraz Traktat o Fuzji Instytucji z 1965 r., nie formuøuje katalogu uprawnienÂ jednostki. Zajmuje sieÎ przede wszystkim sprawami gospodarczymi i administracyjnymi.
PoczaÎtkowo organy WspoÂlnot negowaøy mozÇliwosÂcÂ zajmowania sieÎ
prawami jednostki, poniewazÇ celem byøa integracja ekonomiczna i polityczna Europy Zachodniej. Sprawy kultury pozostawiono w gestii
panÂstw czøonkowskich w celu poszanowania ich pluralizmu2.
Rok 1977 miaø przeøomowe znaczenie. Parlament Europejski, Rada Europejska i Komisja Europejska wydaøy dwupunktowaÎ deklaracjeÎ, w ktoÂrej podkresÂliøy znaczenie praw podstawowych zawartych
w konstytucjach panÂstw czøonkowskich oraz Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci. Organy te
zobowiaÎzaøy sieÎ jednoczesÂnie do przestrzegania tych praw przy wykonywaniu swoich kompetencji i realizowaniu zamierzonych celoÂw. Jednak WspoÂlnota, nie beÎdaÎc panÂstwem, nie ma zdolnosÂci podpisywania
1
Szerzej na temat zÂroÂdeø europejskiego prawa wspoÂlnotowego zob.: C. M i k,
Europejskie prawo wspoÂlnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa 2000,
s. 479-526.
2
J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø a Unia Europejska, ¹Biuletyn Stowarzyszenia KanonistoÂw Polskichº, 16(2003), s. 34.
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Konwencji i nie podlega jurysdykcji organoÂw strasburskich3. Z biegiem czasu ± zwøaszcza na przeøomie lat 80. i 90. ± utworzony zostaø
katalog praw nalezÇnych jednostce oraz zasady ich ochrony w ramach
WspoÂlnot Europejskich, a nasteÎpnie Unii Europejskiej4. Do aktoÂw
Unii Europejskiej, ktoÂre zawierajaÎ gwarancje dotyczaÎce ochrony praw
czøowieka, w tym prawa do wolnosÂci religijnej, nalezÇaÎ deklaracje oraz
traktaty. Znaczenie tych ostatnich jest szczegoÂlne, poniewazÇ majaÎ charakter prawnie obowiaÎzujaÎcy. SaÎ to: Traktat UstanawiajaÎcy WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat Amsterdamski
oraz w przyszøosÂci Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej.
Â LNOTEÎ EUROPEJSKAÎ
1. TRAKTAT USTANAWIAJAÎCY WSPO

Dokument zostaø podpisany najpierw jako Traktat UstanawiajaÎcy EuropejskaÎ WspoÂlnoteÎ GospodarczaÎ w dniu 25 marca 1957 r.
w Rzymie. Akt ten, stanowiaÎcy jeden z podstawowych traktatoÂw
tworzaÎcych tzw. WspoÂlnoty Europejskie, zostaø nasteÎpnie zmodyfikowany Traktatem Amsterdamskim i po przeprowadzonej reformie
funkcjonuje jako Traktat UstanawiajaÎcy WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ5.
Traktat nie zawiera katalogu praw i wolnosÂci czøowieka. Tworzy
zobowiaÎzania panÂstw przede wszystkim w sferze stosunkoÂw gospodarczych. W ramach zmian dokonanych w przepisach ogoÂlnych dodany zostaø do Traktatu art. 13 (byøy art. 6a), w zakresie ktoÂrego, ¹nie
naruszajaÎc innych przepisoÂw niniejszego traktatu, w ramach kompetencji przeniesionych przez traktat na WspoÂlnoteÎ, Rada mozÇe jednogøosÂnie, na wniosek Komisji i po wysøuchaniu Parlamentu Europejskiego, podjaÎcÂ odpowiednie sÂrodki, by zwalczacÂ dyskryminacjeÎ
z przyczyn pøci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii lub sÂwiatopoglaÎdu, niepeønosprawnosÂci, wieku lub orientacji seksualnejº.
3

D. v. Belgium and the European Communities, Re the European School in
Brussels (1987) 2 CMLR.
4
I. M a l i n o w s k a, Prawa czøowieka i ich ochrona mieÎdzynarodowa, Warszawa
1996, s. 52-53; D. L a s o k, Zarys prawa Unii Europejskiej, TorunÂ 1995, s. 190.
5
Szerzej na ten temat: E. W o j t a s z e k - M i k, C. M i k, Traktaty Europejskie,
KrakoÂw 2000, wsteÎp oraz s. 72-260.
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PowyzÇszy przepis nie zawiera prawnomaterialnej regulacji, lecz
jedynie przyznanie Radzie pewnych kompetencji do przyjeÎcia odpowiednich sÂrodkoÂw przeciwko naruszeniu okresÂlonych elementoÂw zasady roÂwnosÂci6.
ChociazÇ w zakresie przedmiotowym wysteÎpujaÎcego tu zakazu
dyskryminacji znajduje sieÎ ¹religiaº, to zakaz ten nie odnosi sieÎ do
spraw religii sensu stricto, religia bowiem znajduje sieÎ poza zakresem
prawa wspoÂlnotowego. MozÇe jednak znalezÂcÂ sieÎ w zakresie dziaøania
WspoÂlnoty, gdy w jakisÂ sposoÂb beÎdzie wiaÎzaøa sieÎ z dziaøalnosÂciaÎ
gospodarczaÎ, czemu daø wyraz Europejski Trybunaø SprawiedliwosÂci:
¹uczestnictwo we wspoÂlnocie opartej na religii lub innej formie przekonanÂ wchodzi w zakres prawa wspoÂlnotowego jedynie w takim zakresie, w jakim mozÇe bycÂ uznana za dziaøalnosÂcÂ gospodarczaÎ w rozumieniu art. 2 Traktatuº7.
W tym tezÇ konteksÂcie nalezÇy postrzegacÂ art. 13 (b. 6a), ktoÂry
dotyczy zasady niedyskryminacji m.in. w odniesieniu do religii, a wypowiedzÂ Trybunaøu SprawiedliwosÂci mozÇna ekstrapolowacÂ na ogoÂlny
zakres stosowania religii w prawie wspoÂlnotowym, co oznacza, zÇe
wolnosÂcÂ religijna nie jest chroniona w Unii Europejskiej generalnie,
lecz jedynie w okresÂlonym zakresie8.
2. TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

Traktat o Unii Europejskiej podpisany zostaø w Maastricht w dniu
7 lutego 1992 r., wszedø w zÇycie 1 listopada 1993 r.9 Traktat organi6

S. H a m b u r a, M. M u s z y nÂ s k i, Traktat UstanawiajaÎcy WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ z komentarzem, Bielsko-Biaøa 2002, s. 212; zob. J. P l a n a v o v a-La t a n o w i c z,
Trybunaø SprawiedliwosÂci WspoÂlnot Europejskich i ochrona praw podstawowych,
Warszawa 2000, s. 17-19.
7
U. Staymann v. Staatssecretaris van Justice, 5 pazÂdziernika 1988, 196/87, ECR
1988, s. 6159.
8
C. M i k, Czynniki religijny i etyczny w prawie i praktyce Unii Europejskiej, w:
Kultura i prawo, red. J. Krukowski, O. Theisen, t. 3: Religia i wolnosÂcÂ religijna w Unii
Europejskiej, Lublin 2003, s. 142-143.
9
Traktat o Unii Europejskiej, Bielsko-Biaøa: Wydawnictwo ¹Stoº 2001.
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zuje na nowo WspoÂlnoty Europejskie, wøaÎczajaÎc je w nowaÎ struktureÎ
organizacyjnaÎ ± UnieÎ EuropejskaÎ. Dotyczy przede wszystkim zaciesÂnienia stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwami czøonkowskimi, ale okresÂla tezÇ
blizÇej pozycje praw czøowieka w prawie WspoÂlnot10.
Traktat z Maastricht nie zawiera peønego katalogu podstawowych praw i wolnosÂci czøowieka. W art. 6 (byøy art. F) przedstawia
jednak stanowisko Unii w sprawie poszanowania tych praw:
¹1. Unia opiera sieÎ na zasadach wolnosÂci, demokracji oraz poszanowania praw czøowieka i podstawowych wolnosÂci i praworzaÎdnosÂci; te zasady saÎ wspoÂlne dla wszystkich panÂstw czøonkowskich.
2. Unia szanuje prawa podstawowe, jakie zagwarantowane saÎ
w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci, podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 r., oraz prawa
wynikajaÎce ze wspoÂlnych tradycji konstytucyjnych PanÂstw Czøonkowskich, stanowiaÎce ogoÂlne zasady prawa wspoÂlnoty.
3. Unia respektuje tozÇsamosÂcÂ narodowaÎ swoich PanÂstw Czøonkowskichº11.
Przepis zawarty w ust. 1 podkresÂla zasady prawa stanowiaÎce istoteÎ Unii przez powoøanie zasad wspoÂlnych dla wszystkich panÂstw
czøonkowskich. Dwie z nich, wolnosÂcÂ i demokracjeÎ, przepis jedynie
wymienia, trzeciaÎ ± poszanowanie praw czøowieka ± konkretyzuje
w ust. 212. Tym samym Traktat Unii podnosi prawa czøowieka do
rangi zasad ogoÂlnych prawa WspoÂlnoty13.
Zgodnie z ust. 2 art. 6 (F) Traktat o Unii Europejskiej zapewnia
poszanowanie podstawowych praw i wolnosÂci jednostki, zagwarantowanych w konstytucjach panÂstw czøonkowskich i Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci
(traktat odwoøuje sieÎ do Konwencji Europejskiej, a nie do paktoÂw
NarodoÂw Zjednoczonych), wskazujaÎc jednoczesÂnie, zÇe podstawowy
10

I. M a l i n o w s k a, Prawa czøowieka, s. 55.
Traktat o Unii Europejskiej, s. 31.
12
S. H a m b u r a, M. M u s z y nÂ s k i, Traktat o Unii Europejskiej z komentarzem,
Bielsko-Biaøa 2001, s. 95-96.
13
D. L a s o k, Zarys prawa, s. 190; T. J a s u d o w i c z, O uznanie i poszanowanie
pozycji religii i KosÂcioøa w jednoczaÎcej sieÎ Europie, w: Polska w Unii Europejskiej.
Perspektywy, warunki, szanse i zagrozÇenia, red. C. Mik, TorunÂ 1997, s. 288.
11
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dla nich kierunek wykøadni wynika z tradycji konstytucyjnych wspoÂlnych dla panÂstw czøonkowskich. To wskazuje, zÇe w jednoczaÎcej sieÎ
Europie powstaje jeden standard zasad prawnych. ZnaczaÎcaÎ roleÎ
w tym procesie odgrywa orzecznictwo europejskie. Z tak sformuøowanego ust. 2 art. 6 (F) wynika, zÇe Unia respektuje prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, jakie wpisane zostaøo do art. 9 Konwencji Europejskiej oraz art. 2 Pierwszego Protokoøu Dodatkowego,
dotyczaÎcego wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w ramach edukacji szkolnej. SaÎ to wieÎc gwarancje wolnosÂci religijnej w wymiarze indywidualnym14.
W traktacie brak jest gwarancji ochrony wolnosÂci religijnej w wymiarze instytucjonalnym. Problem ten powstaje szczegoÂlnie w zwiaÎzku z ust. 3 art. 6 (F). Z przepisu tego wynika, zÇe Unia respektuje
tozÇsamosÂci narodowe panÂstw czøonkowskich. PojeÎcie ¹tozÇsamosÂcÂ narodowaº nie jest do konÂca jednoznaczne. W pewnym uproszczeniu
mozÇemy je kojarzycÂ ze zbiorowaÎ sÂwiadomosÂciaÎ wspoÂlnoty, ktoÂra tkwi
w narodzie. NaroÂd natomiast mozÇe bycÂ ujmowany na trzy sposoby ±
grupa etniczna, wspoÂlnota polityczna i byt kulturowy15.
Z przytoczonych rozwazÇanÂ wynika, zÇe religia i wolnosÂcÂ religijna
w wymiarze wspoÂlnotowym zawiera sieÎ w pojeÎciu ¹tozÇsamosÂcÂ narodowaº, co przy zapisie, izÇ Unia respektuje tozÇsamosÂci narodowe oznacza, zÇe regulacja relacji mieÎdzy panÂstwami i wspoÂlnotami religijnymi (panÂstwo±KosÂcioÂø) nie mozÇe nalezÇecÂ do bezposÂredniej kompetencji WspoÂlnoty.
Powstaje pytanie, czy KosÂcioÂø i inne wspoÂlnoty religijne majaÎ bycÂ
traktowane wyøaÎcznie jako czynnik tozÇsamosÂci narodowej poszczegoÂlnych panÂstw czøonkowskich, a tym samym jako element zewneÎtrzny porzaÎdku wspoÂlnotowego, skoro kategoria ¹tozÇsamosÂci narodowejº nie wchodzi w obreÎb tego porzaÎdku w charakterze jego zasad
ogoÂlnych16. Brak odniesienia w Traktacie do dziaøalnosÂci KosÂcioøoÂw
i wspoÂlnot religijnych jako podmiotoÂw samodzielnych i autonomicz14
J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø i PanÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2003,
s. 224. Szerzej na ten temat: D. K o r n o b i s - R o m a n o w s k a, Europejska Konwencja Praw Czøowieka w Systemie Prawa WspoÂlnot Europejskich, Warszawa 2001.
15
C. M i k, Europejskie prawo wspoÂlnotowe, s. 464.
16
T. J a s u d o w i c z, O uznanie i poszanowanie pozycji religii, s. 289.
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nych, majaÎcych status instytucji zÇycia publicznego, oznacza, zÇe KosÂcioøy i inne wspoÂlnoty religijne zostaøy zredukowane do sfery zÇycia
prywatnego i wyrazÂnie zdeprecjonowane np. w stosunku do partii
politycznych, ktoÂre na mocy art. 190 (dawny 138a) Traktatu UstanawiajaÎcego WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ zostaøy uznane za istotny czynnik
integracji oraz formowania i wyrazÇania sÂwiadomosÂci i woli politycznej obywateli Unii17.
Wobec powyzÇszego KosÂcioøy wystaÎpiøy z inicjatywaÎ pod adresem
wøadz prawodawczych Unii Europejskiej, aby w prawie wspoÂlnotowym zostaøy dostrzezÇone te wspoÂlnoty jako samodzielne i wazÇne
podmioty zÇycia publicznego, gdyzÇ w przeciwnym razie w zjednoczonej Europie zostaøyby zepchnieÎte na margines18. Stolica Apostolska
zgøosiøa roÂwniezÇ projekt uzupeønienia Traktatu z Maastricht: art.
6(F) ust. 3: ¹Unia Europejska uznaje znaczenie KosÂcioøoÂw i innych
wspoÂlnot religijnych dla tozÇsamosÂci i kultur PanÂstw Czøonkowskich
i dla wspoÂlnego dziedzictwa kulturowego narodoÂw Europyº. PanÂstwa czøonkowskie ustosunkowaøy sieÎ do powyzÇszych postulatoÂw
w tzw. klauzuli o KosÂcioøach doøaÎczonej do Traktatu Amsterdamskiego.
3. TRAKTAT AMSTERDAMSKI

Traktat Amsterdamski zostaø podpisany 2 pazÂdziernika 1997 r.
(wszedø w zÇycie 1 maja 1999 r.)19. Sam Traktat nie tworzy nowej,
jednolitej podstawy prawnej Unii. Jest aktem zawierajaÎcym zmiany
w szeregu artykuøoÂw w dotychczasowych podstawach traktatowych.
PoniewazÇ w trakcie konferencji w Amsterdamie zøozÇone zostaøy
przez panÂstwa liczne deklaracje, w tym tzw. klauzula o KosÂcioøach,
17

J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø i PanÂstwo, s. 225; zob. S. H a m b u r a, M. M u s z y nÂ s k i, Traktat UstanawiajaÎcy WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ, s. 115.
18
G. R o b b e r s, W sprawie ¹artykuøu kosÂcielnegoº w Ukøadzie Europejskim
Maastricht II, w: Europa i KosÂcioÂø, red. H. Juros, Warszawa 1997, s. 111-119.
19
Traktat Amsterdamski, w: S. H a m b u r a, M. M u s z y nÂ s k i, Traktat o Unii
Europejskiej z komentarzem, Bielsko-Biaøa 2001, s. 187-248.
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i doøaÎczone do Traktatu, przeto z tych racji i w tym zakresie akt ten
staje sieÎ przedmiotem analizy.
Postulaty KosÂcioøoÂw europejskich, a takzÇe prezentowany akces
Stolicy Apostolskiej ± dotyczaÎce uznania autonomii wspoÂlnot religijnych w prawie wspoÂlnotowym ± podzieliøy panÂstwa czøonkowskie. Niemcy wystaÎpiøy ze zdecydowanym poparciem dla tej inicjatywy, sprzeciw zgøosiøy Francja, a nasteÎpnie Belgia i Luksemburg.
Ostatecznie w dniu 18 czerwca 1997 r. Rada Europejska na konferencji w Amsterdamie jednogøosÂnie uchwaliøa tzw. klauzuleÎ
o KosÂcioøach, ktoÂra jako deklaracja nr 11 w sprawie statusu KosÂcioøoÂw i wspoÂlnot sÂwiatopoglaÎdowych staøa sieÎ czeÎsÂciaÎ skøadowaÎ
Traktatu Amsterdamskiego: ¹Unia Europejska szanuje status, z jakiego korzystajaÎ na mocy prawa krajowego KosÂcioøy i stowarzyszenia lub wspoÂlnoty religijne w PanÂstwach Czøonkowskich i go nie
narusza. Unia Europejska szanuje roÂwniezÇ status wspoÂlnot sÂwiatopoglaÎdowych w taki sam sposoÂbº20. ¹Klauzula o KosÂcioøachº nie
ma charakteru prawa obowiaÎzujaÎcego. Jest jedynie politycznym
osÂwiadczeniem panÂstw czøonkowskich. JezÇeli nawet z materialnego
punktu widzenia prawne znaczenie takiego osÂwiadczenia mozÇe bycÂ
sporne, to po raz pierwszy do regulacji traktatowej Unii Europejskiej wprowadzono pojeÎcie ¹KosÂcioÂøº. Tym samym KosÂcioøy,
wspoÂlnoty religijne i sÂwiatopoglaÎdowe zyskaøy na znaczeniu jako
instytucje, co stanowi zasadniczaÎ wartosÂcÂ tej deklaracji21.
OkresÂlenie ¹Unia szanujeº wyznacza tresÂciowo granice jej
kompetencji. Unia Europejska ma szanowacÂ status tych podmiotoÂw poprzez przyjeÎcie postawy nieingerencji, uznania autonomii
i koniecznosÂci uwzgleÎdniania KosÂcioøoÂw oraz innych wspoÂlnot religijnych i sÂwiatopoglaÎdowych w podejmowaniu jakichkolwiek
dziaøanÂ. Unia nie mozÇe tym samym przesaÎdzacÂ ich statusu, z ktoÂrego korzystajaÎ w panÂstwach czøonkowskich na zasadzie okresÂlonej
20

TamzÇe, s. 230.
G. R o b b e r s, WolnosÂcÂ religijna i jej zakres przedmiotowy z uwzgleÎdnieniem
sytuacji prawnej i praktyki prawnej w Unii Europejskiej oraz regulacji Europejskiej
Konwencji Praw Czøowieka, w: Kultura i prawo, red. J. Krukowski, O. Theisen, t. 3:
Religia i wolnosÂcÂ religijna w Unii Europejskiej, Lublin 2003, s. 122.
21
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przez prawo krajowe, ale jednoczesÂnie musi uwzgleÎdniacÂ status
jedynie tych KosÂcioøoÂw i wspoÂlnot, ktoÂre korzystajaÎ z uznania ze
strony panÂstw czøonkowskich22.
OgoÂlny charakter sformuøowania sprawia, zÇe obejmuje on
wszystkie regulacje prawne okresÂlajaÎce pozycje KosÂcioøoÂw i wspoÂlnot
religijnych w spoøeczenÂstwie w stosunku do panÂstwa23. Ponadto ± jak
podkresÂlajaÎ niektoÂrzy autorzy ± deklaracja nr 11 zapewnia ochroneÎ
KosÂcioøom i wspoÂlnotom religijnym przed bezzasadnaÎ ingerencjaÎ ze
strony Unii24 oraz stanowi akt uznania zbiorowego aspektu wolnosÂci
religijnej25.
Tym samym ¹klauzula o KosÂcioøachº stanowi przyczynek materialnoprawnej gwarancji ochrony wolnosÂci religijnej w wymiarze instytucjonalnym, ktoÂrej podmiotem saÎ KosÂcioøy oraz inne wspoÂlnoty
religijne.
4. TRAKTAT KONSTYTUCYJNY UNII EUROPEJSKIEJ
(PROJEKT)

W dniach 13 czerwca i 10 lipca 2003 r. Konwent Europejski przyjaÎø w drodze konsensusu projekt Traktatu UstanawiajaÎcego KonstytucjeÎ dla Europy, ktoÂry nasteÎpnie zostaø przedøozÇony panÂstwom
czøonkowskim i kandydujaÎcym na konferencji mieÎdzyrzaÎdowej w Salonikach w dniu 20 czerwca 2003 r.26 Projekt skøada sieÎ z preambuøy
oraz czterech czeÎsÂci: definicja i cele Unii, Karta Praw Podstawowych
Unii Europejskiej, polityka i funkcjonowanie Unii, postanowienia
ogoÂlne i konÂcowe.
22

C. M i k, Czynniki religijny i etyczny w prawie, s. 148.
H. J u r o s, Klauzula o KosÂcioøach w Ukøadzie Maastricht II, w: Europa i KosÂcioÂø, red. H. Juros, Warszawa 1997, s. 123.
24
L. L. C h r i s t i a n s, Droit et religion dans le TraiteÂ d'Amsterdam: Une eÂtape
deÂcisive?, w: Le TraiteÂ d'Amsterdam. Espoirs et deÂceptions, red. Y. Lejeune, Bruxelles
1998, s. 195.
25
Zob. H. J u r o s, Klauzula o KosÂcioøach w Ukøadzie Maastricht II, s. 169-170.
26
NalezÇy miecÂ na uwadze, zÇe ostateczna wersja Traktatu Konstytucyjnego mozÇe
sieÎ roÂzÇnicÂ od przedøozÇonej w projekcie.
23
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Pierwsza czeÎsÂcÂ projektu Traktatu w art. 51 zawiera regulacjeÎ dotyczaÎcaÎ statusu KosÂcioøoÂw i organizacji niewyznaniowych:
¹1. Unia Europejska szanuje status, z ktoÂrego korzystajaÎ KosÂcioøy i stowarzyszenia lub wspoÂlnoty wyznaniowe w PanÂstwach Czøonkowskich na podstawie przepisoÂw prawa krajowego i nie narusza go.
2. Unia Europejska w taki sam sposoÂb szanuje status organizacji
sÂwiatopoglaÎdowych i niewyznaniowych.
3. UznajaÎc tozÇsamosÂcÂ i szczegoÂlny wkøad tych KosÂcioøoÂw i organizacji, Unia utrzymuje z nimi otwarty, jawny i regularny dialogº27.
Wpisanie takiej zasady do Konstytucji UE gwarantuje uznanie
podmiotowosÂci KosÂcioøoÂw i innych wspoÂlnot religijnych w prawie
krajowym panÂstw czøonkowskich, jak roÂwniezÇ umozÇliwia respektowanie relacji panÂstwo±KosÂcioÂø, jakie wynikajaÎ z tradycji, regulacji
konstytucyjnych oraz umoÂw konkordatowych zawieranych przez te
panÂstwa28. Ust. 3 pozostawia nadziejeÎ, zÇe Unia otwarta jest na wartosÂci, ktoÂre wnoszaÎ KosÂcioøy i inne wspoÂlnoty religijne. W ten sposoÂb
prawo Unii Europejskiej poszerza gwarancje wolnosÂci religijnej
w stosunku do ochrony zapewnionej art. 9 Konwencji Europejskiej
o zakres instytucjonalny. NiewaÎtpliwie przyczyniøy sieÎ do tego m.in.
organy strasburskie, ktoÂre wczesÂniej ¹uznaøyº KosÂcioøy i inne wspoÂlnoty o charakterze religijnym lub sÂwiatopoglaÎdowym za podmioty
prawa do wolnosÂci religijnej, mimo zÇe nie wynika to bezposÂrednio
z gwarancji zawartych w art. 9 Konwencji Europejskiej.
JezÇeli Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej zostanie uchwalony w proponowanej wersji, to beÎdzie stanowiø solidny fundament
poszanowania przez organy Unii podmiotowosÂci prawnej KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w peønieniu swoich misji
w panÂstwach czøonkowskich w takim zakresie, w jakim jest to zagwarantowane w konstytucji kazÇdego z nich. JezÇeli Polska stanie sieÎ
czøonkiem Unii Europejskiej, to Unia beÎdzie respektowacÂ status
prawny KosÂcioøa katolickiego i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
27

TamzÇe, s. 42.
Zob. J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø a Unia Europejska, s. 39; zob. K. W oÂ j t o w i c z,
Ochrona Praw Czøowieka w Unii Europejskiej, w: System ochrony praw czøowieka,
Zakamycze 2003, s. 217.
28
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w Polsce zgodnie z zasadami okresÂlonymi w art. 25 Konstytucji RP
z 1997 r.29

4.1. KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, przyjeÎta jako polityczna deklaracja podczas szczytu panÂstw Unii Europejskiej w Nicei
w grudniu 2000 r., staøa sieÎ zbiorem wzorcoÂw, ktoÂre charakteryzujaÎ
minimalny standard ochrony praw podstawowych przez organa Unii,
oraz wyrazem wspoÂlnych wartosÂci i zasad panÂstw czøonkowskich.
Karta Praw Podstawowych (KPP) stanie sieÎ integralnaÎ czeÎsÂciaÎ Traktatu Konstytucyjnego (czeÎsÂcÂ II), nabierajaÎc tym samym charakteru
prawnie obowiaÎzujaÎcego30.
Karta skøada sieÎ z 54 artykuøoÂw ujeÎtych w siedmiu rozdziaøach.
W art. 1 Karty zapewniona zostaøa nienaruszalnosÂcÂ godnosÂci czøowieka, ktoÂraÎ nalezÇy szanowacÂ i chronicÂ. Dokument, umieszczajaÎc godnosÂcÂ czøowieka nie tylko w preambule, ale takzÇe w czeÎsÂci normatywnej Karty podkresÂla, zÇe godnosÂcÂ czøowieka speønia roleÎ podwoÂjnaÎ:
tworzy fundament dla praw podstawowych, a takzÇe sama zostaje
uznana za jedno z tych praw31.
W sposoÂb bezposÂredni prawa do wolnosÂci religijnej dotyczy art.
10, ktoÂry brzmi nasteÎpujaÎco:
¹1. KazÇda osoba ma prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii.
Prawo to obejmuje wolnosÂcÂ zmiany religii lub sÂwiatopoglaÎdu, wolnosÂcÂ wyznawania swojej religii lub sÂwiatopoglaÎdu indywidualnie lub
wspoÂlnie z innymi, publicznie lub prywatnie poprzez uczestniczenie
w nabozÇenÂstwach, nauczanie, zwyczaje i obrzaÎdki.

29

J. K r u k o w s k i, Ochrona wolnosÂci religijnej w prawie Unii Europejskiej.
Uwagi de lege i de lege ferenda, w: PrawosÂcÂ i GodnosÂcÂ. KsieÎga pamiaÎtkowa w 70.
roczniceÎ urodzin Profesora Wojciecha èaÎczkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz,
A. Gomuøowicz, Lublin 2003, s. 133.
30
Karta Praw Podstawowych, Bielsko Biaøa: Wydawnictwo ¹Stoº 2001.
31
S. H a m b u r a, M. M u s z y nÂ s k i, Karta Praw, s. 38.

OCHRONA PRAWA DO WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ

15

2. Uznane jest prawo do odmowy søuzÇby wojskowej ze wzgleÎdoÂw
sumienia, zgodnie z przepisami krajowymi regulujaÎcymi korzystanie
z tego prawaº.
Prawo do wolnosÂci religijnej zostaøo w tym artykule zagwarantowane analogicznie jak w art. 9 ust. 1 Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci. WysteÎpujaÎce
drobne roÂzÇnice w przepisie majaÎ jedynie charakter werbalny. Warto
zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe art. 10 KPP gwarantuje prawo do zwolnienia ze
søuzÇby wojskowej ze wzgleÎdoÂw sumienia (klauzula sumienia). W Konwencji Europejskiej norma ujeÎta w sposoÂb wymagajaÎcy wnioskowania a contrario zawarta jest w art. 4 ust. 3, b, dotyczaÎcym tzw. pracy
przymusowej. W Karcie øaÎczy sieÎ teÎ mozÇliwosÂcÂ bezposÂrednio z prawem do wolnosÂci religijnej. Ponadto w art. 10 brak jest klauzul ograniczajaÎcych, jakie wysteÎpowaøy w ust. 2 art. 9 Konwencji. W KPP
zawiera je art. 52 ust. 132.
W ten sposoÂb KPP ± w sÂlad za Konwencja EuropejskaÎ ± gwarantuje wolnosÂcÂ religijnaÎ w znaczeniu indywidualnym. Widoczny jest
brak poszanowania statusu prawnego KosÂcioøoÂw i innych wspoÂlnot
religijnych. NiektoÂrzy komentatorzy w uprawnieniu jednostki do korzystania z wolnosÂci religijnej ¹wspoÂlnie z innymiº wnioskowali gwarancjeÎ ochrony wolnosÂci religijnej w znaczeniu instytucjonalnym
(wspoÂlnotowym) nalezÇnaÎ KosÂcioøom i innym wspoÂlnotom religijnym.
Jest to jednak wniosek wydedukowany w wyniku wykøadni funkcjonalnej33.
Karta Praw Podstawowych w art. 14 ust. 3 dotyczaÎcym prawa do
nauki zapewnia: ¹WolnosÂcÂ tworzenia placoÂwek osÂwiatowych z poszanowaniem demokratycznych zasad, jak i prawo rodzicoÂw do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z ich wøasnymi przekonaniami religijnymi, sÂwiatopoglaÎdowymi i pedagogicznymi, saÎ
gwarantowane zgodnie z przepisami krajowymi regulujaÎcymi korzys32

¹1. KazÇde ograniczenie wykonywania praw i wolnosÂci uznanych w tej Karcie
musi zostacÂ przewidziane przez ustaweÎ z poszanowaniem istoty ich tresÂci. Ograniczenia mogaÎ zostacÂ przeprowadzone z zachowaniem zasady proporcjonalnosÂci i tylko
wtedy, jezÇeli saÎ konieczne i odpowiadajaÎ w rzeczywistosÂci uznawanym przez UnieÎ
celom dobra publicznego lub wymogom praw i wolnosÂci innychº.
33
J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø a Unia Europejska, s. 38.
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tanie z takiej wolnosÂciº. Z przepisu tego wypøywa prawo rodzicoÂw do
wychowania dzieci zgodnego z ich przekonaniami religijnymi, sÂwiatopoglaÎdowymi i pedagogicznymi. W tym celu panÂstwa winny zapewniacÂ wolnosÂcÂ w tworzeniu placoÂwek osÂwiatowych zgodnie z poszanowaniem demokratycznych zasad, tzn. pluralizmu w szkolnictwie, ktoÂry zapewniaøby mozÇliwosÂcÂ realizacji prawa gwarantowanego rodzicom wzgleÎdem ich dzieci.
Artykuø powyzÇszy ma zwiaÎzek z art. 24 ust. 1 Karty dotyczaÎcym
praw dziecka: ¹Dzieci majaÎ prawo do ochrony i opieki w zakresie,
jaki jest konieczny dla ich dobra. MogaÎ swobodnie wypowiadacÂ swoje poglaÎdy. Ich zdanie zostanie uwzgleÎdnione w sprawach, ktoÂre ich
dotyczaÎ, w odpowiedni sposoÂb uwzgleÎdniajaÎcy ich wiek i stopienÂ dojrzaøosÂciº. Zgodnie z przepisem tego artykuøu dziecko ma prawo do
wøasnych poglaÎdoÂw i ich wypowiadania. Zdanie dziecka winno bycÂ
uwzgleÎdniane w sprawach, ktoÂre jego dotyczaÎ w sposoÂb uwzgleÎdniajaÎcy wiek i dojrzaøosÂcÂ dziecka. PowyzÇszy artykuø nie ma swojego
odpowiednika w Konwencji Europejskiej.
Sprawy zwiaÎzane z wolnosÂciaÎ religijnaÎ wyrazÇajaÎ jeszcze trzy przepisy powiaÎzane ze sobaÎ w blok wysteÎpujaÎcych po sobie artykuøoÂw.
Pierwszy zawarty w art. 21 wyrazÇa roÂwnosÂcÂ wobec prawa: ¹Wszystkie
osoby saÎ roÂwne wobec prawaº. OgoÂlna zasada roÂwnosÂci jest czeÎsÂciaÎ
skøadowaÎ prawa wspoÂlnotowego. MoÂwi ona, zÇe na obszarze Unii
Europejskiej jest zakazane zroÂzÇnicowane traktowanie tych samych
stanoÂw faktycznych. Zasada ta jest odzwierciedlona w rozwiaÎzaniach
szczegoÂøowych, do ktoÂrych nalezÇy zawarty w nasteÎpnym artykule
zakaz dyskryminacji34.
Art. 21. ust. 1 stanowi: ¹1. Dyskryminacja jest zabroniona,
w szczegoÂlnosÂci z powodoÂw: pøci, rasy, koloru skoÂry, pochodzenia
etnicznego lub spoøecznego, cech genetycznych, jeÎzyka, religii lub
sÂwiatopoglaÎdu, poglaÎdoÂw politycznych lub innych, przynalezÇnosÂci
do mniejszosÂci narodowej, majaÎtku, urodzenia, niepeønosprawnosÂci,
wieku lub orientacji seksualnejº.
Z artykuøu tego wynika, zÇe zakaz dyskryminacji ± w poroÂwnaniu
z gwarancjami wynikajaÎcymi z innych mieÎdzynarodowych aktoÂw,
34

S. H a m b u r a, M. M u s z y nÂ s k i, Karta Praw, s. 111.
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w tym Konwencji Europejskiej ± zostaø rozszerzony w ramach poszerzenia standardoÂw moralnych i prawnych (np. osoby niepeønosprawne). Na lisÂcie tytuøoÂw dyskryminacyjnych znajduje sieÎ ¹religiaº, co
stanowi, zÇe bezpodstawne rozroÂzÇnianie ze wzgleÎdu na teÎ racjeÎ jest
zakazane.
Z kolei art. 22 Karty moÂwi: ¹Unia szanuje wielosÂcÂ kultur, religii
i jeÎzykaº. Przepis ten opiera sieÎ bezposÂrednio na art. 6 ust. 3 Traktatu
o Unii Europejskiej, ktoÂry moÂwi o respektowaniu przez UnieÎ tozÇsamosÂci narodowej swoich panÂstw czøonkowskich. Religia jako element
tej tozÇsamosÂci, obok kultury i jeÎzyka, zawiera w sobie poszanowanie
poszczegoÂlnych wyznanÂ religijnych, obyczaje, symbole, moralnosÂcÂ35.
PowyzÇsze rozwazÇania warto zakonÂczycÂ przytoczeniem art. 52
ust. 3 Karty, zgodnie z ktoÂrym: ¹w zakresie jakim prawa zawarte
w Karcie odpowiadajaÎ prawom gwarantowanym przez EuropejskaÎ
KonwencjeÎ o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci,
majaÎ one znaczenie i zakres zgodny z nadanym im przez teÎ konwencjeÎ. Przepis ten nie stoi na przeszkodzie, by prawo Unii zapewniaøo
dalej idaÎcaÎ ochroneÎº.
Zatem gwarancje zawarte w powyzÇszej Karcie, w tym prawo do
wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, winny bycÂ interpretowane zgodnie
z KonwencjaÎ EuropejskaÎ i orzecznictwem organoÂw konwencyjnych.

WNIOSKI

PoczaÎtkowo proces integracji europejskiej pomysÂlany zostaø jako
metoda zapewnienia trwaøego pokoju w Europie poprzez integracjeÎ
gospodarczaÎ i politycznaÎ, a sprawy kultury pozostawiono w gestii
wewneÎtrznej poszczegoÂlnych panÂstw czøonkowskich. Z biegiem czasu
dostrzezÇono jednak znaczenie praw podstawowych. W wyniku tego
wolnosÂcÂ religijna znalazøa sieÎ w obszarze zainteresowania WspoÂlnoty,
o ile wiaÎzaøo sieÎ to z dziaøalnosÂciaÎ gospodarczaÎ. Tym samym prawo
35

TamzÇe, s. 115.
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wspoÂlnotowe nie zapewniaøo ochrony wolnosÂci religijnej generalnie,
lecz w okresÂlonym zakresie.
Zmiana struktury organizacyjnej WspoÂlnot Europejskich w UnieÎ
EuropejskaÎ przyczyniøa sieÎ do dalszej ewolucji prawa wspoÂlnotowego
w kierunku blizÇszego okresÂlenia stanowiska WspoÂlnoty wzgleÎdem
praw czøowieka. Prawo unijne zapewniøo poszanowanie praw czøowieka i podstawowych wolnosÂci jednostki chronionych EuropejskaÎ
KonwencjaÎ Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci. Dalsze zmiany wprowadzone w podstawach traktatowych WspoÂlnoty przyczyniøy
sieÎ do zøozÇenia deklaracji o poszanowaniu przez UnieÎ statusu prawnego KosÂcioøoÂw, stowarzyszenÂ, wspoÂlnot religijnych i sÂwiatopoglaÎdowych, co staøo sieÎ symptomem poszerzenia przez prawo unijne gwarancji wolnosÂci religijnej o zakres instytucjonalny.
Poszerzenie Unii o kraje Europy SÂrodkowo-Wschodniej staøo sieÎ
kolejnym impulsem zmiany stanowiska WspoÂlnoty w kierunku podwyzÇszenia standardu ochrony praw czøowieka. Wyrazem tego byøo
przyjeÎcie Karty Praw Podstawowych, ktoÂra stanie sieÎ integralnaÎ czeÎsÂciaÎ przyszøego Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej. W poroÂwnaniu z EuropejskaÎ KonwencjaÎ Praw Czøowieka akty te poszerzajaÎ
gwarancje ochrony wolnosÂci religijnej. W wymiarze ochrony indywidualnej prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, ktoÂrej podmiotem
jest kazÇdy czøowiek, prawo unijne poszerza zakres gwarancji o prawo
do zwolnienia ze søuzÇby wojskowej ze wzgleÎdoÂw sumienia (klauzula
sumienia), øaÎczaÎc teÎ mozÇliwosÂcÂ bezposÂrednio z prawem do wolnosÂci
religijnej. Ponadto zagwarantowane zostaøo prawo dziecka do wøasnych poglaÎdoÂw i ich wypowiadania, co takzÇe nie ma swojego odpowiednika w Konwencji Europejskiej. Wreszcie prawo wspoÂlnotowe
zapewnia ochroneÎ prawa do wolnosÂci religijnej takzÇe w znaczeniu instytucjonalnym, ktoÂrej podmiotami saÎ KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe.
Analiza rozwoju prawa wspoÂlnotowego prowadzi do wniosku, zÇe
przechodzi ono gøeÎbokaÎ ewolucjeÎ ± od zajmowania sieÎ wyøaÎcznie
sprawami gospodarczymi i administracyjnymi po szerokie gwarancje
ochrony praw czøowieka, w tym prawa do wolnosÂci religijnej. RozpoczeÎty proces sÂwiadczy nie tylko o liczebnym (nowe panÂstwa czøonkowskie), ale i jakosÂciowym rozwoju WspoÂlnoty.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

PIOTR STANISZ

ZAKAZ DYSKRYMINACJI ZE WZGLEÎDU NA RELIGIEÎ
LUB SÂWIATOPOGLAÎD W DYREKTYWIE RADY
UNII EUROPEJSKIEJ Z 27 LISTOPADA 2000 R.

W dniu 27 listopada 2000 r. Rada Unii Europejskiej, korzystajaÎc z kompetencji przyznanych jej zgodnie z art. 13 Traktatu UstanawiajaÎcego WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ1, przyjeÎøa dyrektyweÎ ustanawiajaÎcaÎ ogoÂlne warunki roÂwnego traktowania w zatrudnieniu
(2000/78/WE)2. Dyrektywa podejmuje kwestie zwiaÎzane ze zwalczaniem dyskryminacji m.in. ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd, co ±
juzÇ samo w sobie ± sytuuje jaÎ wsÂroÂd aktoÂw budzaÎcych zainteresowanie z punktu widzenia prawa wyznaniowego. NalezÇy ona ponadto do
nielicznych aktoÂw pochodnego prawa wspoÂlnotowego, w ktoÂrych wyrazÂnie podjeÎta zostaøa problematyka zwiaÎzana z sytuacjaÎ prawnaÎ
KosÂcioøoÂw i innych organizacji, ktoÂrych etyka opiera sieÎ na religii
lub przekonaniach. Znaczenie tej dyrektywy z perspektywy polskiej
dodatkowo wzmacnia fakt, zÇe pod jej wpøywem zostaøa dokonana
jedna z ostatnich nowelizacji kodeksu pracy.
1. ZAèOZÇENIA I CELE DYREKTYWY

Prawo wspoÂlnotowe tradycyjnie wiele uwagi posÂwieÎca zagwarantowaniu realizacji zasady roÂwnego traktowania w zatrudnieniu.
1
Skonsolidowany tekst Traktatu UstanawiajaÎcego WspoÂlnoteÎ EuropejskaÎ zob.:
¹Official Journal of the European Unionº, 2002, C 325 (dalej: TWE).
2
¹Official Journal of the European Unionº, 2000, L 303.
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W pierwszym okresie integracji europejskiej koncentrowano sieÎ
przede wszystkim na problematyce roÂwnego traktowania kobiet
i meÎzÇczyzn. Pierwotna wersja Traktatu Rzymskiego stanowiøa jedynie o roÂwnej pøacy za roÂwnaÎ praceÎ kobiet i meÎzÇczyzn (art. 119). Na
podstawie kolejno przyjmowanych dyrektyw wspoÂlnotowy zakaz
dyskryminacji ze wzgleÎdu na pøecÂ zostaø rozszerzony na caøaÎ dziedzineÎ zatrudnienia, co utwierdzono nasteÎpnie przez wprowadzenie do
wspoÂlnotowego prawa pierwotnego nowej normy, zawartej obecnie
w art. 141 TWE.
NasteÎpnie w prawie wspoÂlnotowym zostaøy uwzgleÎdnione roÂwniezÇ inne kryteria niedopuszczalnej dyskryminacji. Znalazøo to swoÂj
wyraz przede wszystkim w postanowieniach Traktatu Amsterdamskiego, zgodnie z ktoÂrym do Traktatu UstanawiajaÎcego WspoÂlnoteÎ
EuropejskaÎ dodano unormowanie, uprawniajaÎce RadeÎ Unii Europejskiej do podjeÎcia wøasnych dziaøanÂ, zmierzajaÎcych do zwalczania dyskryminacji bazujaÎcej na kilku roÂzÇnych przesøankach, wsÂroÂd
ktoÂrych wymieniono pøecÂ, raseÎ, pochodzenie etniczne, religieÎ lub
sÂwiatopoglaÎd, niepeønosprawnosÂcÂ, wiek oraz orientacjeÎ seksualnaÎ
(art. 13 TWE). Z kolei ten przepis staø sieÎ podstawaÎ do wydania
w 2000 r. dwoÂch kolejnych dyrektyw, zmierzajaÎcych do faktycznego
zagwarantowania realizacji zasady roÂwnego traktowania w zatrudnieniu. Jako pierwsza zostaøa przyjeÎta dyrektywa z dnia 29 czerwca
2000 r. (2000/43/WE)3 o roÂwnym traktowaniu bez wzgleÎdu na pochodzenie rasowe lub etniczne, natomiast w dyrektywie z 27 listopada
2000 r. ± stanowiaÎcej gøoÂwny przedmiot niniejszych rozwazÇanÂ ± uwzgleÎdnione zostaøy pozostaøe kryteria niedopuszczalnej dyskryminacji, wymienione w art. 13 TWE4, w tym roÂwniezÇ religia lub sÂwiatopoglaÎd5.
3

TamzÇe, L 180.
Na temat ewolucji wspoÂlnotowego zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu zob.:
M. Ma t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w prawie wspoÂlnotowym, w: Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku. KsieÎga Jubileuszowa Profesora
Tadeusza ZielinÂskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa
2002, s. 589-593.
5
UzÇywane w tym artykule okresÂlenie ¹religia lub sÂwiatopoglaÎdº stosowane jest
jako odpowiednik angielskiego sformuøowania religion or belief, zgodnie z tøumacze4
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Cel dyrektywy z 27 listopada 2000 r. okresÂlony zostaø wyrazÂnie
w art. 1 tego aktu normatywnego. Wskazano w nim, zÇe dyrektywa
zostaøa przyjeÎta w celu realizacji w panÂstwach czøonkowskich zasady
roÂwnego traktowania w odniesieniu do zatrudnienia i pracy, czemu
ma søuzÇycÂ okresÂlenie ogoÂlnych ram dla walki z dyskryminacjaÎ ze
wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd, niepeønosprawnosÂcÂ, wiek lub
orientacjeÎ seksualnaÎ. W obszernym wsteÎpie przypomniano ponadto,
zÇe prawo wszystkich osoÂb do roÂwnosÂci wobec prawa i ochrony przed
dyskryminacjaÎ jest powszechnie uznawane w aktach o charakterze
mieÎdzynarodowym (pkt 4). PodkresÂlono roÂwniezÇ, zÇe dyskryminacja
ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd oraz inne wskazane w dyrektywie kryteria, jesÂli miaøaby miejsce w panÂstwach czøonkowskich,
mogøaby bycÂ przeszkodaÎ w realizacji celoÂw WspoÂlnoty, w zwiaÎzku
z czym winna bycÂ w caøej WspoÂlnocie zakazana (pkt 11-12).
JuzÇ we wsteÎpie mozÇna odnalezÂcÂ zapowiedzÂ, zÇe w dyrektywie
okresÂlone zostanaÎ wyøomy od schematycznego rozumienia zasady
roÂwnego traktowania. ZwroÂcono bowiem uwageÎ na fakt, zÇe roÂzÇnice
w traktowaniu mogaÎ bycÂ niekiedy uzasadnione obiektywnie, poniewazÇ cechy zwiaÎzane np. z religiaÎ lub sÂwiatopoglaÎdem mogaÎ stanowicÂ
istotny i determinujaÎcy wymoÂg zawodowy (pkt 23).
Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøuguje roÂwniezÇ znajdujaÎce sieÎ we wsteÎpie
dyrektywy odwoøanie do tzw. klauzuli kosÂcielnej, tj. deklaracji nr 11
w sprawie statusu KosÂcioøoÂw i organizacji niewyznaniowych, ktoÂra
zostaøa doøaÎczona do Traktatu Amsterdamskiego (pkt 24 wsteÎpu)6.
OsÂwiadczenie to, stanowiaÎce potwierdzenie zasady kompetencji
niem art. 13 TWE sporzaÎdzonym przez UrzaÎd Komitetu Integracji Europejskiej. NalezÇy jednak zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe w tøumaczeniach innych dokumentoÂw, ktoÂre dokonane
zostaøy przez ten UrzaÎd, sformuøowanie religion or belief zostaøo oddane w inny sposoÂb, a mianowicie jako ¹religia lub przekonaniaº (dyrektywa z 27 listopada 2000 r.)
oraz ¹wyznanie lub wiaraº (art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej).
6
Na temat deklaracji zob. m.in.: H. J u r o s, Klauzula o KosÂcioøach w Ukøadzie
Maastricht II, w: Europa i KosÂcioÂø, red. H. Juros, Warszawa 1997, s. 121-135; A. P r z y b o r o w s k a - K l i m c z a k, Klauzula o KosÂcioøach w Traktacie Amsterdamskim z 1997
roku, ¹Prawo ± Administracja ± KosÂcioÂøº, 2000, nr 2-3, s. 43-56; G. R o b b e r s, Europa
e religione: la dicchiarazione sullo status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali nell'atto finale del trattato di Amsterdam, ¹Quaderni del diritto e politica

22

PIOTR STANISZ

panÂstw czøonkowskich (a nie instytucji wspoÂlnotowych) w kwestii
okresÂlenia stosunku do religii i KosÂcioøoÂw7, uznane wieÎc zostaøo wyrazÂnie za jeden z czynnikoÂw determinujaÎcych zakres i tresÂcÂ dyrektywy. Zapowiedziano w ten sposoÂb, zÇe zatrudnienie realizowane w ramach dziaøalnosÂci KosÂcioøoÂw (a takzÇe innych organizacji, ktoÂrych
dziaøalnosÂcÂ opiera sieÎ na religii lub sÂwiatopoglaÎdzie) zostanie w dyrektywie potraktowane na zasadzie wyjaÎtku od ogoÂlnego rozumienia
zasady roÂwnego traktowania oraz zÇe dopuszczone zostanie pewne
zroÂzÇnicowanie sytuacji prawnej w poszczegoÂlnych panÂstwach czøonkowskich.
2. ZAKRES STOSOWANIA DYREKTYWY

OkresÂlajaÎc zakres stosowania dyrektywy, posøuzÇono sieÎ zaroÂwno
kryterium podmiotowym, jak i przedmiotowym (art. 3). KraÎg podmiotoÂw, do ktoÂrych dyrektywa znajduje zastosowanie, okresÂlony zostaø w sposoÂb maksymalnie szeroki. Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektyweÎ ±
w granicach kompetencji WspoÂlnoty ± stosuje sieÎ bowiem do wszystkich osoÂb zaroÂwno sektora publicznego, jak i prywatnego, wøaÎcznie
z instytucjami publicznymi.
DefiniujaÎc zakres stosowania dyrektywy od strony przedmiotowej, wskazano natomiast cztery grupy kwestii, w ktoÂrych jej przepisy winny znajdowacÂ zastosowanie (art. 3 ust. 1 lit. a-d). DotyczaÎ
one po pierwsze ± warunkoÂw dosteÎpu do zatrudnienia lub pracy na
wøasny rachunek. MajaÎ wieÎc zastosowanie m.in. do kryterioÂw selekcji i warunkoÂw rekrutacji, a takzÇe ± co wyrazÂnie przewidziano w art.
3 ust. 1 lit. a ± do awansu zawodowego. DyrektyweÎ stosuje sieÎ
nasteÎpnie do warunkoÂw dosteÎpu do poradnictwa zawodowego,
ksztaøcenia zawodowego, doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego. W trzeciej grupie kwestii, do ktoÂrych majaÎ zastosowanie
ecclesiasticaº, 1998, nr 2, s. 393-397; M. R y n k o w s k i, Status prawny KosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 63-66.
7
O rozumieniu przywoøanej w teksÂcie zasady zob.: P. S t a n i s z, WolnosÂcÂ religijna w porzaÎdku prawnym Unii Europejskiej, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal,
P. Stanisz, Lublin 2003, s. 423-425.
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przepisy dyrektywy, znalazøy sieÎ warunki zatrudnienia i pracy, øaÎcznie z warunkami zwalniania i wynagradzania. OstatniaÎ grupaÎ spraw,
do ktoÂrych stosuje sieÎ dyrektyweÎ, stanowiaÎ kwestie zwiaÎzane z prawem koalicji. Przepisy dyrektywy stosuje sieÎ wieÎc roÂwniezÇ do wsteÎpowania i dziaøania w organizacjach pracownikoÂw lub pracodawcoÂw
± albo tezÇ jakichkolwiek innych organizacjach ± ktoÂrych czøonkowie
wykonujaÎ okresÂlony zawoÂd, øaÎcznie z korzysÂciami, jakie dajaÎ tego
typu organizacje8.
3. RODZAJE I FORMY DYSKRYMINACJI

Zgodnie z art. 2 ust. 1 omawianej dyrektywy zasada roÂwnego
traktowania oznacza brak jakichkolwiek form dyskryminacji ze
wzgleÎdu na religieÎ, sÂwiatopoglaÎd baÎdzÂ inne kryteria okresÂlone
w art. 1. W dyrektywie zrezygnowano jednak z generalnego okresÂlenia dyskryminacji, wyroÂzÇniajaÎc jedynie dyskryminacjeÎ bezposÂredniaÎ i posÂredniaÎ (art. 2 ust. 2). Pierwsza z nich ma miejsce woÂwczas,
gdy jakasÂ osoba, z racji wyznawanej przez niaÎ religii, sÂwiatopoglaÎdu
baÎdzÂ innych kryterioÂw uwzgleÎdnionych w dyrektywie, jest traktowana mniej przychylnie nizÇ jest, byøa lub byøaby traktowana inna osoba
w poroÂwnywalnej sytuacji. Dyskryminacja posÂrednia wysteÎpuje natomiast wtedy, kiedy przepis, kryterium lub pozornie neutralna praktyka mozÇe doprowadzicÂ do powstania szczegoÂlnie niekorzystnej sytuacji dla osoÂb wyznajaÎcych danaÎ religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd (albo odznaczajaÎcych sieÎ innymi cechami uwzgleÎdnianymi w dyrektywie).
Dyskryminacja posÂrednia nie wysteÎpuje jednak m.in. woÂwczas, gdy
obowiaÎzywanie takiego przepisu, kryterium lub praktyki jest obiektywnie uzasadnione celem, ktoÂry jest zgodny z prawem, a sÂrodki
søuzÇaÎce osiaÎgnieÎciu tego celu saÎ wøasÂciwe i konieczne9.
Poza dyskryminacjaÎ bezposÂredniaÎ i posÂredniaÎ osobno wyroÂzÇnione zostaøo szykanowanie (molestowanie), ktoÂre uwazÇa sieÎ za formeÎ
8

Zob. M. M a t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji, s. 602-603.
Zob. L. F l o r e k, RoÂwne traktowanie pracownikoÂw w prawie europejskim,
¹Praca i Zabezpieczenie Spoøeczneº, 2002, nr 5, s. 3.
9
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dyskryminacji, jesÂli zaistnieje niepozÇaÎdane zachowanie majaÎce zwiaÎzek z jednaÎ z przyczyn okresÂlonych w dyrektywie, a celem lub skutkiem tego zachowania jest naruszenie godnosÂci osoby oraz stworzenie oniesÂmielajaÎcej, wrogiej, ponizÇajaÎcej, upokarzajaÎcej lub uwøaczajaÎcej atmosfery. Za dyskryminacjeÎ w rozumieniu dyrektywy uwazÇa
sieÎ roÂwniezÇ tzw. polecenie dyskryminowania, tj. zachowanie polegajaÎce na zmuszaniu baÎdzÂ nakøanianiu innych osoÂb do praktykowania
zachowanÂ dyskryminacyjnych10.
4. POJEÎCIE I ZNACZENIE ¹WYMAGANÂ ZAWODOWYCHº

Dyrektywa z 27 listopada 2000 r. uwzgleÎdnia ponadto przesøankeÎ
¹wymaganÂ zawodowychº usprawiedliwiajaÎcych odsteÎpstwa od schematycznego rozumienia zasady roÂwnego traktowania. Zgodnie
z art. 4 ust. 1 panÂstwom czøonkowskim pozostawiono prawo uznania,
zÇe odmienne traktowanie ze wzgleÎdu na cechy zwiaÎzane z jednaÎ
z przyczyn uwzgleÎdnionych w dyrektywie nie stanowi dyskryminacji
woÂwczas, gdy ze wzgleÎdu na rodzaj dziaøalnosÂci zawodowej lub okolicznosÂci jej wykonywania dane cechy saÎ istotnym i determinujaÎcym
wymogiem zawodowym. Konieczne jest jednak speønienie warunku
zgodnosÂci z prawem celu, ze wzgleÎdu na ktoÂry postawione zostaøy
okresÂlone wymagania, oraz proporcjonalnosÂci samych wymaganÂ.
W doktrynie zwroÂcono uwageÎ, zÇe przedstawione unormowania
posiadajaÎ istotne znaczenie dla zasad zatrudniania nauczycieli religii
w szkoøach publicznych11. UmozÇliwiajaÎ one np. roÂzÇnicowanie sytuacji
kandydatoÂw na stanowisko katechety szkolnego z uwzgleÎdnieniem
ich religii i sÂwiatopoglaÎdu, czego ± z natury rzeczy ± domaga sieÎ
realizacja postulatu zagwarantowania wiernosÂci nauczania wobec
doktryny okresÂlonego KosÂcioøa czy innego zwiaÎzku wyznaniowego.
10

Zob. M. M a t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji, s. 599-602.
Zob. C. M i k, Czynniki religijny i etyczny w prawie i praktyce Unii Europejskiej, w: Materiaøy III MieÎdzynarodowej Konferencji na temat ¹Religia i wolnosÂcÂ religijna w Unii Europejskiejº, Warszawa, 2-4 wrzesÂnia 2002, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 153.
11
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Warto zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe mozÇliwosÂci odstaÎpienia od zasady roÂwnego traktowania przez panÂstwa czøonkowskie z powoøaniem sieÎ na
¹wymagania zawodoweº nie stanowiaÎ nowosÂci we wspoÂlnotowym
prawie wtoÂrnym wydanym odnosÂnie do dyskryminacji w zatrudnieniu. Ich prekursorem byøo unormowanie zawarte w dyrektywie
76/207/EWG dotyczaÎcej roÂwnosÂci traktowania kobiet i meÎzÇczyzn
w zakresie dosteÎpu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu
zawodowego i warunkoÂw pracy. Przewidziano w niej, izÇ jej przepisy
mogaÎ nie bycÂ stosowane w odniesieniu do takich rodzajoÂw dziaøalnosÂci zawodowej, w ktoÂrych pøecÂ pracownika ± z samej natury danej
dziaøalnosÂci lub kontekstu wykonywanych czynnosÂci ± stanowi czynnik decydujaÎcy12.
Precyzyjnie okresÂlonaÎ przesøankaÎ ¹wymaganÂ zawodowychº posøuguje sieÎ roÂwniezÇ dyrektywa z 29 czerwca 2000 r. traktujaÎca o zasadzie roÂwnego traktowania bez wzgleÎdu na pochodzenie rasowe lub
etniczne. UwzgleÎdniona w niej zostaøa mozÇliwosÂcÂ wprowadzenia
przez panÂstwo czøonkowskie zroÂzÇnicowanego traktowania z odwoøaniem sieÎ do kryterium pochodzenia. Tego rodzaju zroÂzÇnicowanie jest
jednak dopuszczalne tylko woÂwczas, gdy dana cecha, powiaÎzana z pochodzeniem rasowym lub etnicznym ± ze wzgleÎdu na natureÎ danej
aktywnosÂci lub z powodu kontekstu, w jakim dana aktywnosÂcÂ jest
realizowana ± stanowi rzeczywisty i determinujaÎcy wymoÂg zawodowy. LegalnosÂcÂ zastosowania takiego rozwiaÎzania przez panÂstwo
czøonkowskie uzalezÇniona zostaøa jednak od speønienia dwoÂch dodatkowych warunkoÂw ± cel okresÂlania takich wymaganÂ musi bycÂ uprawniony, a sam wymoÂg winien bycÂ wspoÂømierny do jego znaczenia dla
danej aktywnosÂci13.
PodsumowujaÎc rozwazÇania dotyczaÎce ¹wymaganÂ zawodowychº,
nalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe w obu dyrektywach wydanych w 2000 r. na
podstawie art. 13 TWE uznano je za podstaweÎ odstaÎpienia od schematycznego rozumienia zasady roÂwnego traktowania. W obu przy12

M. M a t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji, s. 603-604.
Zob. F. O n i d a, Il problema delle organizzazioni di tendenza nella direttiva
2000/78/EC attuativa dell'art. 13 del trattato sull'Unione Europea, ¹Diritto ecclesiasticoº, 2001, cz. 1, s. 904-905.
13
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padkach przesøanka ta jest przy tym podobnie rozumiana: cecha
zwiaÎzana z ktoÂrymsÂ z uwzgleÎdnianych w dyrektywach kryterioÂw
(a wieÎc m.in. z religiaÎ lub sÂwiatopoglaÎdem) uprawnia panÂstwa czøonkowskie do wprowadzenia zroÂzÇnicowanego traktowania tylko woÂwczas, gdy stanowi ona istotny i determinujaÎcy wymoÂg zawodowy i pod
warunkiem, zÇe cel jest uprawniony, a wymoÂg zachowuje proporcje14.
Â ZÇNICOWANEGO TRAKTOWANIA ZE WZGLEÎDU
5. MOZÇLIWOSÂCÂ ZRO
NA RELIGIEÎ LUB SÂWIATOPOGLAÎD W RAZIE ZATRUDNIENIA
ÂW
W RAMACH DZIAèALNOSÂCI KOSÂCIOèO

OproÂcz generalnego odniesienia do ¹wymaganÂ zawodowychº ±
jako przesøanki uprawniajaÎcej do odsteÎpstwa od zasady roÂwnego
traktowania ± omawiana dyrektywa zawiera roÂwniezÇ unormowania
szczegoÂlne, relatywizujaÎce zakaz dyskryminacji ze wzgleÎdu na religieÎ
lub sÂwiatopoglaÎd. Zgodnie z art. 4 ust. 2 panÂstwom czøonkowskim
przyznana zostaøa mozÇliwosÂcÂ uwzgleÎdnienia w ustawodawstwach
krajowych przepisoÂw szczegoÂlnych, odnoszaÎcych sieÎ do zatrudnienia
w ramach dziaøalnosÂci KosÂcioøoÂw lub innych organizacji, ktoÂrych
etyka opiera sieÎ na religii baÎdzÂ sÂwiatopoglaÎdzie. Zastosowanie takiego rozwiaÎzania nie zostaøo jednak pozostawione caøkowitej swobodzie panÂstw czøonkowskich.
MozÇliwosÂcÂ wprowadzenia odsteÎpstwa od schematycznie rozumianej zasady roÂwnego traktowania ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd zostaøa ograniczona gøoÂwnie na podstawie kryterium chronologicznego. Odmienne traktowanie ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd mozÇe bycÂ uwzgleÎdnione przede wszystkim w ustawodawstwie
krajowym, ktoÂre obowiaÎzuje w dniu przyjeÎcia dyrektywy. W przyszøym ustawodawstwie mozÇe zostacÂ przewidziane tylko woÂwczas, gdy
beÎdzie to odzwierciedleniem krajowej praktyki istniejaÎcej w dniu
przyjeÎcia dyrektywy. Tak wieÎc dzienÂ przyjeÎcia dyrektywy stanowi
w obu przypadkach punkt odniesienia przy ocenie legalnosÂci unor14

Zob. M. M a t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji, s. 603.
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mowanÂ relatywizujaÎcych zasadeÎ roÂwnego traktowania ze wzgleÎdu na
religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd15.
Mimo zÇe we wsteÎpie dyrektywy odnajdujemy odwoøanie do klauzuli kosÂcielnej, przedstawione rozwiaÎzanie nie wydaje sieÎ bycÂ w peøni
z niaÎ zgodne. DoøaÎczona bowiem do Traktatu Amsterdamskiego
deklaracja nr 11 stanowi generalne potwierdzenie kompetencji
panÂstw czøonkowskich w kwestii okresÂlenia sytuacji prawnej KosÂcioøoÂw, stowarzyszenÂ i wspoÂlnot religijnych oraz organizacji niekonfesyjnych. Ograniczanie tej kompetencji poprzez ustanawianie kryterioÂw czasowych wydaje sieÎ bycÂ proÂbaÎ ograniczenia znaczenia klauzuli16. Warto roÂwniezÇ zwroÂcicÂ uwageÎ na fakt, zÇe przyjeÎta w dyrektywie cezura czasowa powoduje w panÂstwach kandydujaÎcych uzasadnione obawy, zÇe po przystaÎpieniu do struktur europejskich niemozÇliwe beÎdzie zagwarantowanie tozÇsamosÂci np. szkoÂø kosÂcielnych, jezÇeli
do tego czasu nie zostanaÎ ± w razie potrzeby ± odpowiednio zmienione krajowe ustawy z zakresu prawa pracy17.
Uznanie, zÇe odmienne traktowanie ze wzgleÎdu na religieÎ lub
sÂwiatopoglaÎd nie stanowi dyskryminacji ± zgodnie z przepisami dyrektywy ± mozÇliwe jest ponadto tylko woÂwczas, gdy ze wzgleÎdu na
charakter dziaøalnosÂci prowadzonej przez KosÂcioøy lub inne organizacje, ktoÂrych etyka oparta jest na religii lub sÂwiatopoglaÎdzie, albo
tezÇ z uwagi na kontekst, w jakim ta dziaøalnosÂcÂ jest realizowana,
¹religia lub sÂwiatopoglaÎd stanowiaÎ podstawowy, zgodny z prawem
i uzasadniony wymoÂg zawodowy, uwzgleÎdniajaÎcy etykeÎ organizacjiº18. W poroÂwnaniu z unormowaniami generalnymi dotyczaÎcymi
¹wymaganÂ zawodowychº w tym przypadku brak jest warunku, aby
cecha stanowiøa wymoÂg determinujaÎcy. PominieÎty zostaø roÂwniezÇ warunek dotyczaÎcy proporcjonalnosÂci samego wymogu, co pozwala na
15

F. O n i d a, Il problema, s. 909.
Tak roÂwniezÇ uwazÇa F. Onida, ktoÂry nadto ± jak sieÎ zdaje ± aprobuje teÎ tendencjeÎ. Zob. tamzÇe.
17
Zob. P. E r d oÈ, Wpøyw prawa Unii Europejskiej na wewneÎtrzne prawo KosÂcioøoÂw, w: Materiaøy III MieÎdzynarodowej Konferencji na temat ¹Religia i wolnosÂcÂ religijna w Unii Europejskiejº, Warszawa, 2-4 wrzesÂnia 2002, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, s. 116.
18
Zob. C. M i k, Czynniki religijny i etyczny, s. 153.
16
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stwierdzenie, zÇe mamy do czynienia z szerszym wyøomem w schematycznym rozumieniu zasady roÂwnego traktowania19.
RozpatrujaÎc znaczenie sformuøowania, zgodnie z ktoÂrym religia
lub sÂwiatopoglaÎd majaÎ bycÂ podstawowym, zgodnym z prawem oraz
uzasadnionym wymogiem zawodowym, uwzgleÎdniajaÎcym etykeÎ organizacji, nalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ na fakt, zÇe takie ich znaczenie ma
wynikacÂ baÎdzÂ to z natury samej aktywnosÂci, baÎdzÂ tezÇ z kontekstu,
w jakim aktywnosÂcÂ jest realizowana. NalezÇy wieÎc podkresÂlicÂ, zÇe
okresÂlona religia lub sÂwiatopoglaÎd ± w sÂwietle dyrektywy ± mogaÎ
bycÂ wymagane nie tylko woÂwczas, gdy sama aktywnosÂcÂ ma charakter
religijny (ideologiczny), ale roÂwniezÇ wtedy, kiedy stawianie takiego
wymogu jest uzasadnione okolicznosÂciami sÂwiadczenia pracy. O ile
jednak w przypadku aktywnosÂci o charakterze religijnym (ideologicznym) wymoÂg okresÂlonej religii (sÂwiatopoglaÎdu) ma z natury rzeczy znaczenie podstawowe, o tyle w przypadku powoøywania sieÎ na
kontekst danej aktywnosÂci nie zawsze beÎdzie mozÇliwe wykazanie, zÇe
wymaganie dotyczaÎce religii lub sÂwiatopoglaÎdu ma taki charakter20.
W konsekwencji przyjeÎtych rozwiaÎzanÂ w dyrektywie wyrazÂnie uznano, zÇe KosÂcioøy i inne organizacje, ktoÂrych etyka opiera sieÎ na religii
lub sÂwiatopoglaÎdzie, majaÎ prawo wymagania od osoÂb, ktoÂre dla nich
pracujaÎ, aby dziaøaøy w dobrej wierze i lojalnosÂci wobec etyki organizacji.
OceniajaÎc przedstawione rozwiaÎzania, nalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe ±
postrzegane generalnie ± stanowiaÎ one wyraz søusznego uwzgleÎdnienia interesoÂw KosÂcioøoÂw (i innych organizacji uwzgleÎdnionych w dyrektywie), ktoÂre z natury rzeczy winny miecÂ prawo zagwarantowania
tozÇsamosÂci prowadzonych w ich ramach zakøadoÂw pracy (w szczegoÂlnosÂci instytutoÂw o charakterze edukacyjnym czy wychowawczym)21.
19
Trudno jednak zgodzicÂ sieÎ z kategorycznym twierdzeniem, zÇe w konteksÂcie
przyjeÎtych rozwiaÎzanÂ pracownik staje sieÎ caøkowicie podporzaÎdkowany organizacji,
w ramach ktoÂrej sÂwiadczy praceÎ. Por. F. O n i d a, Il problema, s. 907-908.
20
Dla zobrazowania mozÇliwych roÂzÇnic w ocenie roÂzÇnych sytuacji faktycznych
trafne wydajaÎ sieÎ bycÂ przykøady nauczyciela religii lub filozofii w instytucie katolickim
± z jednej strony ± oraz operatora centrali telefonicznej w tymzÇe instytucie ± z drugiej.
Zob. tamzÇe, s. 911.
21
P. E r d oÈ, Wpøyw prawa, s. 115.
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NalezÇy w tym konteksÂcie podkresÂlicÂ, zÇe KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe ze zrozumiaøych wzgleÎdoÂw przywiaÎzujaÎ duzÇaÎ wageÎ do zapewnienia tozÇsamosÂci prowadzonych przez siebie placoÂwek. KosÂcioÂø
katolicki mocno akcentuje np. koniecznosÂcÂ zapewnienia katolickiego
charakteru prowadzonych przez siebie uniwersytetoÂw. Z natury rzeczy wiaÎzÇe sieÎ to z okresÂlaniem wymogoÂw dotyczaÎcych zgodnosÂci postaw czøonkoÂw spoøecznosÂci akademickiej z charakterem szkoøy. Pozbawienie KosÂcioøa mozÇliwosÂci stawiania przed zatrudnianymi pracownikami wymogoÂw zwiaÎzanych z religiaÎ lub sÂwiatopoglaÎdem mogøoby prowadzicÂ do zanegowania celu istnienia samej placoÂwki22.
Dyrektywa zawiera ponadto osobne przepisy relatywizujaÎce zakaz dyskryminacji ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd w odniesieniu do Irlandii PoÂønocnej (art. 15). GøoÂwnaÎ ideaÎ, ze wzgleÎdu na ktoÂraÎ
zdecydowano sieÎ na szczegoÂlne odsteÎpstwo od zasady roÂwnego traktowania w odniesieniu do tego panÂstwa, jest daÎzÇenie do przeøamania
istniejaÎcych tam nieroÂwnosÂci oraz do wyroÂwnania szans przedstawicieli gøoÂwnych wspoÂlnot religijnych w dosteÎpie do søuzÇby w formacjach policyjnych i pracy nauczycielskiej.
Warto zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe odsteÎpstwa od schematycznego rozumienia zasady roÂwnego traktowania ze wzgleÎdu na religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd nie saÎ jedynymi, ktoÂre zostaøy przewidziane w dyrektywie
obok generalnego odniesienia do ¹wymaganÂ zawodowychº. W obszernym art. 6 okresÂlono roÂwniezÇ przesøanki relatywizujaÎce zasadeÎ
roÂwnego traktowania z uwagi na wiek. Zgodnie z przepisami tego
artykuøu panÂstwa czøonkowskie mogaÎ uznacÂ, zÇe nie stanowi dyskryminacji odmienne traktowanie z powodu wieku, pod warunkiem zÇe
zostanie to w ramach prawa krajowego obiektywnie i racjonalnie
uzasadnione zgodnym z prawem celem i jezÇeli sÂrodki zastosowane
do realizacji tego celu saÎ wøasÂciwe i konieczne. PanÂstwa czøonkowskie
mogaÎ roÂwniezÇ uznacÂ, zÇe nie stanowi dyskryminacji odniesienie do
kryterium wieku przy ustalaniu warunkoÂw przyznawania lub nabywania praw do sÂwiadczenÂ emerytalnych i inwalidzkich23.
22
Zob. H. M i s z t a l, WolnosÂcÂ uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim, ¹Studia
z Prawa Wyznaniowegoº, 2002, t. 4, s. 6-14.
23
Zob. M. M a t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji, s. 604.
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6. ANTYDYSKRYMINACYJNE SÂRODKI ZARADCZE

Katalog sÂrodkoÂw søuzÇaÎcych faktycznej realizacji zakazu dyskryminacji otwiera tzw. dziaøanie pozytywne (¹dyskryminacja pozytywnaº, ¹uprzywilejowanie wyroÂwnawczeº), søuzÇaÎce eliminowaniu juzÇ
istniejaÎcych nieroÂwnosÂci poprzez uøatwianie dziaøalnosÂci zawodowej
grup niedoreprezentowanych. Zgodnie z art. 7 dyrektywy zasada
roÂwnego traktowania nie stoi na przeszkodzie, aby panÂstwa czøonkowskie utrzymaøy lub przewidziaøy szczegoÂlne sÂrodki, ktoÂrych celem
jest zapobieganie lub wyroÂwnywanie faktycznie istniejaÎcych niedogodnosÂci, u ktoÂrych podstaw lezÇy m.in. religia lub sÂwiatopoglaÎd. Warto przy tym zwroÂcicÂ uwageÎ na fakt, zÇe instytucja ¹dziaøania pozytywnegoº jest juzÇ mocno ugruntowana we wspoÂlnotowym prawie odnoszaÎcym sieÎ do zasady roÂwnego traktowania w zatrudnieniu. W odniesieniu do dyskryminacji ze wzgleÎdu na pøecÂ przewidziane jest ono
obecnie w art. 141 ust. 4 TWE, w odniesieniu natomiast do pochodzenia rasowego lub etnicznego ± w dyrektywie z 29 czerwca 2000 r.24
MozÇliwosÂcÂ zastosowania ¹uprzywilejowania wyroÂwnawczegoº
przez panÂstwo czøonkowskie mozÇe znalezÂcÂ szczegoÂlne zastosowanie
po przystaÎpieniu do struktur europejskich panÂstw byøego bloku tzw.
demokracji ludowej. Faktem jest bowiem, zÇe rezÇimy komunistyczne
systematycznie dyskryminowaøy osoby niepodzielajaÎce ¹naukowego
poglaÎdu na sÂwiatº. JesÂli konsekwencje takiej polityki byøyby widoczne roÂwniezÇ dzisiaj (np. w nieproporcjonalnie maøej reprezentacji
okresÂlonej grupy religijnej w jakiejsÂ dziedzinie zatrudnienia), to nalezÇaøoby sieÎ opowiedziecÂ za mozÇliwosÂciaÎ zastosowania ¹dziaøania pozytywnegoº do czasu wyroÂwnania nieroÂwnosÂci25.
DaÎzÇenie do zagwarantowania realizacji zasady roÂwnego traktowania w zatrudnieniu znalazøo swoÂj wyraz roÂwniezÇ w naøozÇonym na
panÂstwa czøonkowskie zobowiaÎzaniu, aby dla wszystkich osoÂb, ktoÂre
uwazÇajaÎ sieÎ za pokrzywdzone w zwiaÎzku z naruszeniem wobec nich
tej zasady, dosteÎpne byøy procedury saÎdowe i administracyjne (roÂwniezÇ pojednawcze), ktoÂrych celem jest doprowadzenie do stosowania
24
25

Zob. tamzÇe, s. 604-605.
Zob. P. E r d oÈ, Wpøyw prawa, s. 117.
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zobowiaÎzanÂ wynikajaÎcych z dyrektywy. PanÂstwa czøonkowskie zobowiaÎzane zostaøy ponadto do takiego uksztaøtowania przepisoÂw krajowych, aby stowarzyszenia, organizacje i inne osoby prawne, majaÎce
interes w zapewnieniu przestrzegania dyrektywy, miaøy prawo ± za
zgodaÎ osoÂb pokrzywdzonych ± do wszczynania posteÎpowanÂ w ich
imieniu lub wspierania ich skarg26.
Istotne znaczenie dla faktycznego zagwarantowania realizacji zasady roÂwnego traktowania posiadajaÎ takzÇe zawarte w dyrektywie
przepisy dotyczaÎce cieÎzÇaru dowodu w sprawach dotyczaÎcych dyskryminacji (z wyøaÎczeniem jednak posteÎpowanÂ karnych oraz przypadkoÂw, w ktoÂrych ustalenie faktoÂw jest obowiaÎzkiem saÎdu lub innego
wøasÂciwego organu). PanÂstwa czøonkowskie zostaøy w niej zobowiaÎzane do zapewnienia ± wbrew powszechnie przyjmowanym zasadom
cywilistycznym ± aby strona uwazÇajaÎca sieÎ za pokrzywdzonaÎ musiaøa
przedstawicÂ jedynie fakty, ¹ktoÂre nasuwajaÎ przypuszczenie o zaistnieniu bezposÂredniej i posÂredniej dyskryminacjiº (art. 10 ust. 1). Strona
pozwana natomiast, daÎzÇaÎc do uwolnienia sieÎ od odpowiedzialnosÂci,
winna udowodnicÂ, zÇe nie wystaÎpiøo pogwaøcenie zasady roÂwnego
traktowania27.
WsÂroÂd obowiaÎzkoÂw obciaÎzÇajaÎcych panÂstwa czøonkowskie znalazøo sieÎ takzÇe wprowadzenie w krajowych porzaÎdkach prawnych sÂrodkoÂw niezbeÎdnych do ochrony pracownikoÂw przed zwolnieniami lub
nieprzychylnym traktowaniem, ktoÂre byøyby reakcjaÎ na dziaøanie
pracownika, zmierzajaÎce do doprowadzenia, aby przestrzegano wobec niego zasady roÂwnego traktowania (art. 11). Z kolei art. 12 nakøada obowiaÎzek upowszechniania przepisoÂw søuzÇaÎcych realizacji zasady roÂwnego traktowania, aby byøy one dosteÎpne dla wszystkich
zainteresowanych osoÂb. Dyrektywa zobowiaÎzuje ponadto panÂstwa
czøonkowskie do promowania dialogu spoøecznego, zmierzajaÎcego
do promocji zasady roÂwnego traktowania (art. 13-14).
OkresÂlenie sankcji obowiaÎzujaÎcych w razie naruszenÂ przepisoÂw
krajowych ± przyjeÎtych zgodnie z dyrektywaÎ ± pozostawione zostaøo
poszczegoÂlnym panÂstwom czøonkowskim. Zgodnie z art. 17 sankcje
26
27

Zob. L. F l o r e k, RoÂwne traktowanie pracownikoÂw, s. 5.
Zob. M. M a t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji, s. 607.
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te mogaÎ obejmowacÂ wypøacenie odszkodowania osobie poszkodowanej, a w kazÇdym razie powinny bycÂ skuteczne, proporcjonalne
i dolegliwe.
7. DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO
Â W DYREKTYWY
DO WYMOGO

W odniesieniu do panÂstw czøonkowskich ostateczny termin przyjeÎcia przepisoÂw niezbeÎdnych do wykonania dyrektywy ustalony zostaø na dzienÂ 2 grudnia 2003 r.28 W stosunku do panÂstw kandydujaÎcych koniecznosÂcÂ dostosowania prawa krajowego do wymogoÂw
okresÂlonych w dyrektywie wynikaøa natomiast z generalnego obowiaÎzku przyjeÎcia acquis communautaire, co jest podstawowym warunkiem akcesji29.
Polski kodeks pracy30 byø juzÇ kilkakrotnie nowelizowany pod
kaÎtem dostosowania go do wymogoÂw prawa wspoÂlnotowego31.
W procesie dostosowawczym uwzgleÎdniony zostaø roÂwniezÇ wspoÂlnotowy zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Na podstawie ustawy
nowelizacyjnej z dnia 24 sierpnia 2001 r. do dziaøu I kodeksu dodany zostaø rozdziaø IIa (¹RoÂwne traktowanie kobiet i meÎzÇczyznº),
zawierajaÎcy rozbudowane unormowania odnosÂnie do zakazu dyskryminacji ze wzgleÎdu na pøecÂ32. W dniu 14 listopada 2003 r. uchwalona zostaøa ustawa, ktoÂrej celem byøo m.in. dostosowanie przepisoÂw kodeksu pracy do dwoÂch dyrektyw tyczaÎcych zakazu dyskrymi28

Na zasadzie wyjaÎtku przewidziano mozÇliwosÂcÂ przedøuzÇenia tego terminu o kolejne trzy lata w odniesieniu do unormowanÂ dotyczaÎcych dyskryminacji ze wzgleÎdu na
wiek i niepeønosprawnosÂcÂ (art. 18 dyrektywy). Zob. L. Florek, RoÂwne traktowanie
pracownikoÂw, s. 6.
29
Zob. M. H e r d e g e n, Prawo europejskie, Warszawa 2004, s. 105.
30
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ± Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r., nr 21,
poz. 93, ze zm.
31
Zob. M. M a t e y - T y r o w i c z, ¹Europeizacjaº polskiego prawa pracy, w: System prawa RP w procesie europeizacji, red. M. Matey-Tyrowicz, Warszawa 2002,
s. 151-174.
32
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy ± Kodeks pracy oraz
o zmianie niektoÂrych innych ustaw, Dz. U. nr 128, poz. 1405.
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nacji w zatrudnieniu, ktoÂre zostaøy przyjeÎte w 2000 r.33 W uzasadnieniu projektu tej ustawy wyrazÂnie przywoøano m.in. dyrektyweÎ 2000/78/WE, dotyczaÎcaÎ zakazu dyskryminacji ze wzgleÎdu na
religieÎ lub sÂwiatopoglaÎd, niepeønosprawnosÂcÂ, wiek oraz orientacjeÎ
seksualnaÎ34.
Zgodnie z nowelizacjaÎ z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniono m.in.
brzmienie usytuowanego w dziale I kodeksu rozdziaøu IIa, nadajaÎc
mu nowy tytuø ± ¹RoÂwne traktowanie w zatrudnieniuº. Unormowany w nim zakaz dyskryminacji rozciaÎgnieÎto roÂwniezÇ na kryteria inne
nizÇ pøecÂ. Wymieniono wsÂroÂd nich m.in. religieÎ oraz wyznanie
(art. 183a).
TrafnosÂcÂ zastosowanych w ustawie nowelizacyjnej okresÂlenÂ mozÇe
jednak budzicÂ waÎtpliwosÂci. Wydaje sieÎ, zÇe niedokøadnie odpowiadajaÎ
one sformuøowaniom uzÇytym w dyrektywie z 27 listopada 2000 r.
oraz w innych antydyskryminacyjnych przepisach prawa wspoÂlnotowego. Umieszczenie wsÂroÂd kryterioÂw niedopuszczalnej dyskryminacji ¹wyznaniaº obok ¹religiiº wydaje sieÎ bycÂ niewnoszaÎcaÎ nowych
tresÂci tautologiaÎ. W wieÎkszosÂci kontekstoÂw okresÂlenia ¹religiaº i ¹wyznanieº traktowane saÎ bowiem jako synonimy35. NieprecyzyjnosÂcÂ
leksykalna nie mozÇe jednak prowadzicÂ do wniosku, zÇe na gruncie
przepisoÂw znowelizowanego kodeksu pracy zasada roÂwnego traktowania w zatrudnieniu nie obejmuje kryterium przekonanÂ niebeÎdaÎcych religiaÎ (wyznaniem) i niemogaÎcych bycÂ okresÂlone jako przekonania o charakterze politycznym (ktoÂre podlegajaÎ osobnej ochronie).
Wyliczenie kryterioÂw niedopuszczalnej dyskryminacji ma bowiem
charakter egzemplaryczny, a nie taksatywny36.
W konsekwencji dokonanej nowelizacji do kodeksu pracy dodano nasteÎpnie definicjeÎ dyskryminacji bezposÂredniej oraz zmieniono
33
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy ± Kodeks pracy oraz
o zmianie niektoÂrych innych ustaw, Dz. U. nr 213, poz. 2081.
34
Zob. Druk sejmowy nr 1162.
35
Zob. M. W i n i a r c z y k - K o s s a k o w s k a, WolnosÂcÂ sumienia i religii, ¹Studia
Prawniczeº, 2001, nr 1, s. 28.
36 Â
Swiadczy o tym sformuøowanie ¹w szczegoÂlnosÂciº, ktoÂre zostaøo uzÇyte w art.
183a kp. PodobnaÎ konstrukcjeÎ zastosowano roÂwniezÇ w zmienionym art. 113 kp, ktoÂry
sytuuje zakaz dyskryminacji wsÂroÂd podstawowych zasad prawa pracy.
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definicjeÎ dyskryminacji posÂredniej, ktoÂra do tej pory uwzgleÎdniaøa
jedynie zroÂzÇnicowanie traktowania na niekorzysÂcÂ pracownikoÂw jednej pøci. WyrazÂnie ponadto okresÂlono, zÇe przejawem dyskryminacji
jest roÂwniezÇ dziaøanie polegajaÎce na zacheÎcaniu innej osoby do naruszania zasady roÂwnego traktowania w zatrudnieniu oraz zachowanie, ktoÂrego celem lub skutkiem jest naruszenie godnosÂci, ponizÇenie
lub upokorzenie pracownika (art. 183a). Przewidziane juzÇ wczesÂniej
prawo do odszkodowania ze wzgleÎdu na naruszenie zasady roÂwnego
traktowania zostaøo rozciaÎgnieÎte roÂwniezÇ na osoby dyskryminowane
z innych powodoÂw nizÇ pøecÂ, w tym takzÇe ze wzgleÎdu na religieÎ lub
wyznanie (art. 183d).
Istotnych zmian dokonano takzÇe w unormowaniach okresÂlajaÎcych dziaøania, ktoÂre nie stanowiaÎ naruszenia zasady roÂwnego traktowania (art. 183b § 2-4). Wymieniono wsÂroÂd nich roÂwniezÇ niezatrudnianie pracownika z powodu jednej lub kilku przyczyn okresÂlonych
generalnie jako kryteria niedopuszczalnego zroÂzÇnicowania traktowania, jesÂli jest to uzasadnione m.in. wymaganiami zawodowymi stawianymi przed pracownikami. NalezÇy jednak zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe
wbrew przepisom dyrektywy wymagania zawodowe ± jako przesøanka relatywizujaÎca zasadeÎ roÂwnego traktowania ± nie zostaøy w kodeksie pracy blizÇej dookresÂlone. Nie uwzgleÎdniono w szczegoÂlnosÂci
unormowania, zgodnie z ktoÂrym stawiany przed pracownikami wymoÂg zawodowy ma zachowywacÂ proporcje w stosunku do jego znaczenia dla danej aktywnosÂci zawodowej. Znowelizowany kodeks pracy zawiera ponadto unormowania dotyczaÎce tzw. uprzywilejowania
wyroÂwnawczego, umozÇliwiajaÎc przejsÂciowe dziaøania celem wyroÂwnania szans wszystkich lub znacznej liczby pracownikoÂw wyroÂzÇnionych ze wzgleÎdu na religieÎ, wyznanie lub inne kryteria niedopuszczalnej dyskryminacji.
SzczegoÂlne znaczenie z punktu widzenia prawa wyznaniowego
ma dodany art. 183b § 4. Zgodnie z jego brzmieniem nie stanowi
naruszenia zasady roÂwnego traktowania w zatrudnieniu zroÂzÇnicowanie traktowania pracownikoÂw ze wzgleÎdu na religieÎ lub wyznanie, ¹jezÇeli w zwiaÎzku z rodzajem i charakterem dziaøalnosÂci prowadzonej w ramach kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
a takzÇe organizacji, ktoÂrych cel dziaøania pozostaje w bezposÂrednim
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zwiaÎzku z religiaÎ lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika
stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodoweº. WyrazÂne uwzgleÎdnienie tego unormowania w znowelizowanym prawie pracy ± zgodnie z postanowieniami dyrektywy ± nie
pozostawia waÎtpliwosÂci, zÇe wejsÂcie Rzeczypospolitej Polskiej
w struktury europejskie nie uniemozÇliwi zachowania tozÇsamosÂci
szkoÂø i innych zakøadoÂw prowadzonych przez kosÂcielne jednostki
organizacyjne.

PODSUMOWANIE

Dyrektywa z 27 listopada 2000 r. nalezÇy do niewielu aktoÂw wspoÂlnotowego prawa pochodnego, ktoÂre w wyrazÂniejszy sposoÂb odnoszaÎ
sieÎ do sytuacji prawnej KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Jest jednoczesÂnie aktem podporzaÎdkowanym realizacji jednej z najistotniejszych idei wspoÂøczesnych panÂstw demokratycznych ± zasadzie roÂwnouprawnienia bez wzgleÎdu na takie okolicznosÂci, jak religia, sÂwiatopoglaÎd, pochodzenie, pøecÂ, wiek czy niepeønosprawnosÂcÂ.
Zasada ta stanowi roÂwniezÇ jednaÎ z podstaw statusu jednostki w prawie polskim (art. 32 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.37),
a w odniesieniu do stosunkoÂw pracy juzÇ wczesÂniej zaliczana byøa
do podstawowych zasad polskiego prawa pracy. Dostosowanie prawa polskiego do wymogoÂw okresÂlonych w dyrektywie ± i innych
wspoÂlnotowych aktach normatywnych dotyczaÎcych zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu ± nie wiaÎzaøo sieÎ wieÎc z koniecznosÂciaÎ zmiany
zasad obowiaÎzujaÎcych na gruncie tego zespoøu unormowanÂ. Przyniosøo natomiast sprecyzowanie samego zakazu dyskryminacji poprzez wyroÂzÇnienie jej rodzajoÂw i form oraz szczegoÂøowe okresÂlenie
sytuacji, ktoÂre nie stanowiaÎ naruszenia zasady roÂwnego traktowania.
Pozostaje co prawda waÎtpliwosÂcÂ, czy kazuistyczna jurydyzacja tej
zasady jest najodpowiedniejszaÎ drogaÎ do zapewnienia jej wøasÂciwej
37

Dz. U. nr 78, poz. 483.
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realizacji38. JesÂli jednak przyjeÎto takie rozwiaÎzanie, to dobrze sieÎ
staøo, zÇe wyrazÂnie okresÂlono, izÇ nie stanowi naruszenia zasady roÂwnego traktowania roÂzÇnicowanie pracownikoÂw ze wzgleÎdu na stawiane im wymagania zawodowe.
38

Zob. M. M a t e y - T y r o w i c z, Zakaz dyskryminacji, s. 595.
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ZDZISèAW ZARZYCKI

KATEDRA PRAWA KOSÂCIELNEGO I WYZNANIOWEGO
Â SKIEGO
UNIWERSYTETU JAGIELLON
W LATACH 1945-20031

1. LOSY KATEDRY PRAWA KOSÂCIELNEGO I WYZNANIOWEGO

WkroÂtce po wyzwoleniu Krakowa w 1945 r. Uniwersytet JagiellonÂski wznowiø dosÂcÂ szybko dziaøalnosÂcÂ. Po prawie 5-letniej przerwie
wojennej zaczeÎli przybywacÂ do Krakowa nie tylko profesorowie i docenci z czasoÂw przedwojennych, ale i møodsi przedstawiciele nauki.
WsÂroÂd nowo przybyøych nie brakowaøo przedstawicieli z innych osÂrodkoÂw naukowych, np. ze Lwowa, Wilna i Warszawy. W ten sposoÂb
szybko zostaøy obsadzone katedry historycznoprawne, a takzÇe zaliczana do nich Katedra Prawa KosÂcielnego.
W dniu 15 wrzesÂnia 1945 r. obowiaÎzki p.o. kierownika Katedry
Prawa KosÂcielnego na Uniwersytecie JagiellonÂskim ponownie objaÎø
przybyøy z internowania wojennego ze Szwajcarii2 prof. Adam Ve1

Niniejszy artykuø jest jedynie przyczynkiem do szerszego opracowania tematu
w przyszøosÂci. W teksÂcie uzÇyto wyrazÇenia ¹prawo kosÂcielneº na okresÂlenie prawa
kanonicznego celem odroÂzÇnienia go od prawa wyznaniowego (sÂwieckiego), chocÂ czeÎsÂcÂ
dokumentoÂw archiwalnych z omawianego okresu posøuguje sieÎ zamiennie terminami
¹prawo kanoniczneº, ¹prawo kosÂcielneº i ¹prawo wyznanioweº. Co do znaczenia tych
terminoÂw, zob. Prawo wyznaniowe. Stan prawny na 1 lipca 2003 r., red. H. Misztal,
P. Stanisz, Lublin 20032, s. 27-29.
2
K. M. B a r t e l, Adam Vetulani (20 III 1901-25 IX 1976), ¹Studia Historyczneº,
20(1977), z. 4, s. 667. W czasie II wojny sÂwiatowej profesor-sierzÇant Adam Vetulani
jako zÇoønierz 2. Dywizji StrzelcoÂw Pieszych, dowodzonej przez gen. B. Prugara-Ketlinga, znalazø sieÎ najpierw we Francji, z ktoÂraÎ przeszedø caøy szlak bojowy, a nasteÎpnie
w Szwajcarii, gdzie byø internowany.
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tulani3. Stanowisko to piastowaø azÇ do konÂca sierpnia 1948 r. Formalnie jednak kierownictwo Katedry Prawa KosÂcielnego UJ bezposÂrednio po wojnie nie zostaøo obsadzone.
Wydaje sieÎ, zÇe prof. A. Vetulani nie byø dla oÂwczesnych wøadz
panÂstwowych ¹odpowiednimº kandydatem na kierownika Katedry
Prawa KosÂcielnego UJ. Dlatego 13 lipca 1948 r. Tadeusz Silnicki4,
wybitny badacz dziejoÂw KosÂcioøa w sÂredniowiecznej Polsce, dotychczasowy profesor prawa kosÂcielnego na Uniwersytecie PoznanÂskim,
otrzymaø nominacjeÎ na profesora zwyczajnego prawa kosÂcielnego,
z jednoczesnym przeniesieniem na Uniwersytet JagiellonÂski w Krakowie5. W tym czasie byøa to juzÇ, niestety, jedyna w Polsce Katedra
Prawa KosÂcielnego na sÂwieckim uniwersytecie, wszystkie inne bowiem zostaøy zlikwidowane przez wøadze panÂstwowe. Pomimo formalnej obsady kierownictwa Katedra Prawa KosÂcielnego UJ byøa
skazana na unicestwienie. Najpierw wøadze socjalistycznej Polski staraøy sieÎ marginalizowacÂ roleÎ katedry, rozporzaÎdzeniem Ministra
OsÂwiaty z 23 lutego 1949 r. przeksztaøcajaÎc jaÎ w KatedreÎ Historii
Prawa KosÂcielnego, a nasteÎpnie likwidujaÎc w drodze zarzaÎdzenia
Ministra Szkolnictwa WyzÇszego z 15 maja 1952 r.6
Przed wojnaÎ przy szesÂciu katedrach historycznoprawnych byøo
tylko 2 asystentoÂw. Po 1945 r. pojawiøo sieÎ nowe pokolenie pracownikoÂw naukowych, ponadto ± wobec zmienionych metod nauczania,
zaprowadzenia obowiaÎzkowych cÂwiczenÂ dla studentoÂw, seminarioÂw,
3
S. G r o d z i s k i, Adam Vetulani (1901-1976). Nekrolog, ¹Czasopismo PrawnoHistoryczneº, 29(1977), z. 1, s. 153-161. Adam Vetulani, poczaÎwszy od dnia 1 pazÂdziernika 1928 r., wykøadaø prawo kosÂcielne w UJ w charakterze zasteÎpcy profesora.
W dniu 14 lutego 1934 r. zostaø profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa KosÂcielnego, a 12 kwietnia 1946 r. profesorem zwyczajnym. Po sÂmierci Stanisøawa Kutrzeby (7 stycznia 1946 r.) kierowaø KatedraÎ Historii Ustroju Polski UJ (formalnie od
2 stycznia 1947 r.), przemianowanej z czasem na KatedreÎ Historii PanÂstwa i Prawa
Polskiego, na ktoÂrej pozostaø azÇ do momentu przejsÂcia na emerytureÎ (1971).
4
M. P a t k a n i o w s k i, Instytut Historyczno-Prawny Uniwersytetu JagiellonÂskiego, ¹Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagiellonÂskiego. Prace Prawniczeº, 1974, z. 47,
s. 41n.
5
K. G o ø aÎ b, Tadeusz Silnicki. W 75-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej,
¹Prawo Kanoniczneº, 9(1967), nr 3-4, s. 349.
6
W. M. B a r t e l, Adam Vetulani, s. 668.
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opieki nad grupami studenckimi itp. ± wzrosøa liczba tzw. pomocniczych pracownikoÂw naukowych. W latach 1945-1952 katedry historycznoprawne mogøy sieÎ poszczycicÂ powazÇnymi osiaÎgnieÎciami w zakresie ksztaøcenia møodej kadry naukowej. Odbyøo sieÎ kilka przewodoÂw doktorskich i habilitacyjnych7.
SzczegoÂlnie wokoÂø osoby prof. A. Vetulaniego zaczeÎøo sieÎ gromadzicÂ grono møodych talentoÂw naukowych. Jednym z nich byø Stanisøaw Roman. Jeszcze jako student, w styczniu 1946 r., zostaø zatrudniony w Katedrze Prawa KosÂcielnego8. Najpierw na stanowisku
møodszego asystenta, w 1949 r. starszego asystenta, a w 1951 r.
adiunkta. W 1948 r. obroniø praceÎ doktorskaÎ RozwoÂj kosÂcielnej separacji maøzÇenÂskiej do poczaÎtku XIV w., ktoÂra uzyskaøa wysokie noty
recenzentoÂw9. Po likwidacji Katedry Historii Prawa KosÂcielnego
w 1952 r. znalazø sieÎ w Katedrze Historii Ustroju i Prawa Polskiego
UJ, gdzie rozwijaø swoÂj warsztat naukowy.
RoÂwniezÇ Wøadysøaw SobocinÂski, ostatni uczenÂ prof. Stanisøawa
Kutrzeby, zwiaÎzaø swoje losy na pewien czas z Krakowem i KatedraÎ
Prawa KosÂcielnego. W roku akademickim 1937/1938 zostaø asystentem wolontariuszem przy Katedrze Historii Prawa Polskiego UJ. Po
wojnie z dniem 1 wrzesÂnia 1945 r. zostaø mianowany starszym asystentem w Katedrze Prawa KosÂcielnego, a od 1 grudnia 1945 r. byø juzÇ
adiunktem10. Po sÂmierci mistrza opiekeÎ naukowaÎ nad nim roztoczyø
prof. A. Vetulani11. W dniach 25-28 czerwca 1949 r. SobocinÂski habilitowaø sieÎ na podstawie pracy Historia rzaÎdoÂw opiekunÂczych
w Polsce (PoznanÂ 1949)12. Pomimo pozytywnych recenzji i jednomysÂlnej uchwaøy Rady Wydziaøu Prawa UJ habilitacja zostaøa za7

M. P a t k a n i o w s k i, Instytut Historyczno-Prawny, s. 42-43.
A. V e t u l a n i, Stanisøaw Roman (1918-1965), ¹Czasopismo Prawno-Historyczneº, 18(1966), z. 1, s. 309-314.
9
Por. L. è y s i a k, Bibliografia prac Stanisøawa Romana, ¹Czasopismo PrawnoHistoryczneº, 18(1966), z. 1, s. 314-318.
10
S. G r o d z i s k i, Wøadysøaw SobocinÂski (1913-1995), ¹Czasopismo PrawnoHistoryczneº, 49(1997), z. 1-2, s. 379-383.
11
Archiwum Uniwersytetu JagiellonÂskiego, KrakoÂw, ul. GoøeÎbia 9 (dalej: Arch.
UJ), sygn. S.II. 619.
12
Opublikowana w ¹CzasopisÂmie Prawno-Historycznymº (2(1949), s. 227-351).
8
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twierdzona dopiero w dniu 9 kwietnia 1951 r. W 1950 r. zostaø jednakzÇe przeniesiony do Katedry Historii Ustroju i Prawa Polskiego
UJ, gdzie powierzono mu kierowanie cÂwiczeniami seminaryjnymi,
a od 1 wrzesÂnia 1951 r. powoøano go na stanowisko kontraktowego
zasteÎpcy profesora w tej katedrze13.
Od wiosny 1945 r. poczaÎtkowo wykøady, a poÂzÂniej seminaria,
przez kilka miesieÎcy prowadziø doc. dr Jakub Sawicki, ktoÂrego po
wyzwoleniu los chwilowo rzuciø do Krakowa14. Szybko jednak powroÂciø do stolicy, gdzie objaÎø stanowisko profesora historii prawa
w Uniwersytecie Warszawskim.
W maju 1947 r. szeregi wykøadowcoÂw prawa kosÂcielnego i wyznaniowego w UJ zasiliø takzÇe przybyøy ze Lwowa ks. dr Piotr Kaøwa15.
Jego habilitacja z zakresu prawa kosÂcielnego za zgodaÎ Ministra
OsÂwiaty zostaøa przeniesiona z Uniwersytetu Lwowskiego na Wydziaø Prawa UJ16. W 1948 r. na Katedrze Prawa KosÂcielnego pracowaø ponadto asystent wolontariusz dr Marian Makomaski17.
Gdy w 1952 r. po reorganizacji studioÂw prawniczych zlikwidowano KatedreÎ Historii Prawa KosÂcielnego UJ, dotychczasowi pracownicy naukowi zasilili albo saÎsiednie katedry, albo przeniesÂli sieÎ
do innych osÂrodkoÂw naukowych. Profesor T. Silnicki zostaø przydzielony do zespoøowej Katedry Powszechnej Historii PanÂstwa
i Prawa UJ18, doc. dr W. SobocinÂski przeszedø na KatedreÎ Historii
Ustroju i Prawa Polskiego UJ (1958 r. ostatecznie osiadø w Warsza13
Z dniem 29 pazÂdziernika 1957 r. przenioÂsø sieÎ do Katedry Historii PanÂstwa
i Prawa Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
14
Kontynuowaø tu prace nad Concilia Poloniae, czego owocem byøo dzieøo (I tom)
Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego z 1509 roku (Studia i Materiaøy do Historii Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce, nr 8), KrakoÂw 1945, ss. 56. Por.
M. SaÎdek, Ch. WoÂjcik, Jakub Sawicki 1899-1979, ¹Czasopismo Prawno-Historyczneº,
33(1981), z. 1, s. 251; F. Pasternak, Szkic biograficzny i bibliografia prac naukowych
prof. Jakuba Sawickiego, ¹Prawo Kanoniczneº, 21(1978), nr 1-2, s. 195-221.
15
Stosowna uchwaøa Rady Wydziaøu Prawa UJ zostaøa podjeÎta na posiedzeniu
Rady Wydziaøu 21 maja 1947 r.
16
Arch. UJ, sygn. S III, Kaøwa Piotr.
17
Arch. UJ, sygn. WP III 11, Odpowiedzi na ankieteÎ z dnia 29 stycznia 1949 r.
o zdolnosÂci zakøadoÂw szkoÂø akademickich do badawczej pracy naukowej.
18
M. P a t k a n i o w s k i, Instytut Historyczno-Prawny, s. 42.
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wie), podobnie adiunkt dr S. Roman. W takim stanie rzeczy po
1952 r. w zasadzie tylko trzy katedry na Wydziale Prawa UJ reprezentowaøy nauki historycznoprawne, tj. Katedra Powszechnej Historii PanÂstwa i Prawa, Katedra PanÂstwa i Prawa Polskiego i Katedra
Prawa Rzymskiego19.
Przez 30 lat (1952-1982) kanonistyka i prawo wyznaniowe nie miaøy osobnej jednostki organizacyjnej w Uniwersytecie JagiellonÂskim.
Dopiero dzieÎki staraniom prof. dr. hab. Wojciecha Bartla, dziekana
Wydziaøu Prawa i Administracji UJ w latach 1981-1987, odtworzono
na Wydziale Prawa i Administracji UJ jednostkeÎ zajmujaÎcaÎ sieÎ prawem kosÂcielnym i wyznaniowym, tj. Zakøad Historii Prawa KosÂcielnego20. Pismo o przywroÂcenie zakøadu o tej nazwie w dniu 9 grudnia
1982 r. prof. Wojciech Bartel skierowaø do Senatu UJ21, ktoÂry 22 grudnia tego roku jednomysÂlnie podjaÎø stosownaÎ uchwaøeÎ22. Pierwszym
kierownikiem zakøadu z dniem 1 lutego 1983 r. zostaø prof. Bartel23.
DziesieÎciolecie dziaøalnosÂci zakøadu stworzyøo warunki do przywroÂcenia nauce prawa kanonicznego i wyznaniowego nalezÇnych ram
19

W 1955 r. w ¹Zeszytach Naukowych Uniwersytetu JagiellonÂskiegoº (z. 1),
przedstawiono dziaøalnosÂcÂ tychzÇe katedr, ale, niestety, brak wzmianki na temat badanÂ
nad prawem kosÂcielnym i wyznaniowym. Sprawozdanie przedstawili w imieniu swoich
katedr ± w kolejnosÂci juzÇ zaznaczonej ± odpowiednio L. Pauli (s. 174-175), S. Grodziski
(s. 175-177) i W. Osuchowski (s. 173-174).
20
Arch. UJ, sygn. SV Sog/29.
21
Archiwum PAN, KrakoÂw, ul. SÂw. Jana 26 (dalej: Arch. PAN), sygn. 2/11,
Sprawy Katedry Historii Prawa KosÂcielnego. Prof. Bartel pisaø, zÇe ¹utworzenie
w strukturze Instytutu Historyczno-Prawnego Zakøadu Prawa KosÂcielnego, ktoÂry w zakresie swych zainteresowanÂ wøaÎczyøby historieÎ nie tylko prawa kosÂcielnego KosÂcioøa
Rzymsko-Katolickiego, lecz takzÇe innych KosÂcioøoÂw ChrzesÂcijanÂskich, z uwagi na
wielowyznaniowy charakter spoøeczenÂstwa polskiego w dalszej i blizÇszej przeszøosÂci,
wydaje sieÎ rzeczaÎ celowaÎ. Instytut Historyczno-Prawny jest w stanie obsadzicÂ teÎ placoÂwkeÎ naukowo-badawczaÎ, ktoÂrej istnienie jest roÂwniezÇ uzasadnione wzgleÎdami dydaktycznymi i zainteresowaniem studentoÂw. Proponuje sieÎ utworzenie Zakøadu, a nie
Katedry z uwagi na to, zÇe dyscyplina ¹prawo kosÂcielneº nie wchodzi w obreÎb przedmiotoÂw podstawowych przewidzianych obowiaÎzujaÎcym programem studioÂw prawniczych. Ponadto kilku pracownikoÂw naukowych Instytutu Historyczno-Prawnego uprawia teÎ dyscyplineÎ, prowadzaÎc w tym zakresie wøasne badania naukoweº.
22
Arch. UJ, sygn. SV Sog. 11, Protokoøy Senatu za okres 15 IX 1982-16 III 1983.
23
Arch. PAN, sygn. 2/11, Sprawy Katedry Historii Prawa KosÂcielnego.
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organizacyjnych w postaci Katedry Historii Prawa KosÂcielnego.
RoÂwniezÇ i tym razem, na wniosek prof. W. M. Bartla, Senat UJ
podjaÎø stosownaÎ uchwaøeÎ 23 pazÂdziernika 1991 r.24 Jej kierownictwo
oddano oczywisÂcie w reÎce prof. Bartla, legitymujaÎcego sieÎ znacznym
dorobkiem naukowym w tej dyscyplinie25.
Po sÂmierci prof. Wojciecha M. Bartla (² 2 wrzesÂnia 1992 r.) kierownikiem Katedry Historii Prawa KosÂcielnego zostaø jeden z ostatnich ucznioÂw prof. Vetulaniego prof. dr hab. Wacøaw Uruszczak.
W pierwszych latach po reaktywacji katedry nie zatrudniano møodszych pracownikoÂw naukowych. Dopiero w latach 1989-1999 na stanowisku asystenta pracowaø mgr Paweø Kuglarz, a po jego odejsÂciu
dr Zdzisøaw Zarzycki (od 1 pazÂdziernika 1999 r.).
Z inicjatywy prof. Wacøawa Uruszczaka w konÂcu 2001 r. Senat UJ
podjaÎø uchwaøeÎ o zmianie nazwy Katedry Historii Prawa KosÂcielnego
na KatedreÎ Prawa KosÂcielnego i Wyznaniowego26. Nowa nazwa
wierniej odzwierciedla uprawiane przez jej pracownikoÂw dziedziny
badawcze oraz wychodzi naprzeciw potrzebom dydaktycznym stawianym w Uniwersytecie JagiellonÂskim. W roku 2002 na serwerze
uniwersyteckim uruchomiono stroneÎ internetowaÎ katedry27.
24

Arch. UJ, sygn. SV Sog/31, s. 16, pkt. 10c. Stosowne pismo w dniu 30 wrzesÂnia
1991 r. prof. Bartel skierowaø ± za posÂrednictwem dziekana prof. J. Majchrowskiego ±
do Rady Wydziaøu Prawa UJ z prosÂbaÎ o przywroÂcenie Katedry Historii Prawa KosÂcielnego. W pisÂmie przewodnim uzasadniaø, zÇe ¹Jej przywroÂcenie wypeønia powazÇnaÎ
lukeÎ istniejaÎcaÎ zaroÂwno w dydaktyce, jak i pracy naukowo-badawczej w polskiej historii prawaº. Na posiedzeniu Senatu UJ spraweÎ referowaø oÂwczesny prodziekan Wydziaøu Prawa UJ ds. OgoÂlnych prof. W. Uruszczak. ZarzaÎdzeniem nr 40 Rektora UJ
z dnia 27 listopada 1991 r. na podstawie §§ 32 i 33 Statutu UJ oraz uchwaøy Senatu UJ
z dnia 23 pazÂdziernika 1991 r. dotychczasowy Zakøad Historii Prawa KosÂcielnego
przeksztaøcono w samodzielnaÎ KatedreÎ Historii Prawa KosÂcielnego. SiedzibeÎ Katedry
zlokalizowano przy ul. GoøeÎbiej 9 w Krakowie.
25
Dawne prawo i mysÂl prawnicza. Prace historyczno-prawne posÂwieÎcone pamieÎci
Wojciecha Marii Bartla, red. J. Malec, W. Uruszczak, KrakoÂw 1995. BibliografieÎ prac
drukowanych profesora W. M. Bartla zestawiø P. Kuglarz (s. 17-25).
26
Senat UJ stosownaÎ uchwaøeÎ podjaÎø 21 grudnia 2001 r., a w jej wykonaniu rektor
UJ prof. Franciszek Ziejka 4 stycznia 2002 r. wydaø zarzaÎdzenie nr 1.
27
Adres internetowy Katedry Prawa KosÂcielnego i Wyznaniowego UJ:
http://www.law.uj.edu.pl/users/kpkiw.
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2. NAUKA PRAWA KOSÂCIELNEGO I WYZNANIOWEGO

W latach 1945-1948 w Katedrze Historii Prawa KosÂcielnego UJ ±
niezalezÇnie od obowiaÎzkoÂw dydaktycznych ± podejmowano badania
nad naukaÎ prawa kosÂcielnego i jego historiaÎ, zaroÂwno powszechnego,
jak i partykularnego w Polsce. Prowadzono roÂwniezÇ badania nad
wspoÂøczesnym prawem kosÂcielnym i wyznaniowym w Polsce i na
sÂwiecie. Po likwidacji katedry prace nad prawem kosÂcielnym i wyznaniowym w UJ nie zanikøy, lecz prowadzono je w pozostaøych katedrach historycznoprawnych: Historii Ustroju i Prawa Polskiego oraz
Powszechnej Historii PanÂstwa i Prawa28. Niemniej, w czasach Polski
Ludowej obiektywne badania historyczne nad KosÂcioøem, prawem
kosÂcielnym i prawem wyznaniowym nie nalezÇaøy do tematoÂw popieranych przez oÂwczesnaÎ wøadzeÎ29.
ApolitycznosÂcÂ wykøadowcoÂw i obiektywizm w przekazywaniu
wiedzy nie lezÇaøy w kanonie wymaganÂ stawianych kadrze naukowej
socjalistycznego panÂstwa30. Wøadzy nie podobaøo sieÎ, zÇe profesorowie T. Silnicki i A. Vetulani ± zgodnie z wykazem pracownikoÂw
naukowych Wydziaøu Prawa i Administracji UJ, z uwzgleÎdnieniem
pochodzenia spoøecznego i przynalezÇnosÂci politycznej na rok 1950 ±
byli bezpartyjni31. Wraz z nasileniem stalinowskich metod rzaÎdzenia
w Polsce roÂwniezÇ uczeni tej rangi co prof. A. Vetulani i prof. T. Silnicki podlegali roÂzÇnorodnym formom szykan. ¹W okresie szczegoÂlnego nateÎzÇenia stalinowskiego rezÇimu «odstawiono na boczny tor»
i skazano na wegetacjeÎ ludzi, ktoÂrzy stanowiaÎ dumeÎ nauki polskiej
28

Od roku akademickiego 1970/1971 katedry historycznoprawne tworzyøy Instytut Historyczno-Prawny.
29
W. U r u s z c z a k, Adam Vetulani (1901-1976) ± historyk prawa kanonicznego,
¹Czasopismo Prawno-Historyczneº, 50(1998), z. 1, s. 182.
30
Arch. UJ, sygn. S II 619, Adam Vetulani ± akta osobowe. Teczka osobowa
prof. Vetulaniego zawiera m.in. poufnaÎ opinieÎ-pismo (nr 143/KD/pfn. 55) na jego
temat: ¹Wedøug opinii studentoÂw, prof. Vetulani stara sieÎ swym wykøadom nadacÂ
ujeÎcie marksistowskie ± saÎ to jednakzÇe jeszcze proÂby niezupeønie zadowalajaÎceº. Pismo tej tresÂci na potrzeby Polskiej Akademii Nauk podpisali w dniu 26 marca 1955 r.
kierownik Oddziaøu Kadr UJ Zdzisøaw èopatka i rektor UJ prof. dr Teodor Marchlewski.
31
Arch. UJ, sygn. WP III 29.
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w kraju i za granicaÎ. [...] WsÂroÂd uczonych tych znajduje sieÎ roÂwniezÇ
± aby pozostacÂ w kreÎgu osoÂb znajomych ± znakomity historyk prawa
i kanonista prof. Tadeusz Silnickiº. Tak pisaø doc. dr M. CiesÂlak na
øamach ¹Dziennika Polskiegoº, broniaÎc pozycji oÂwczesnych krakowskich kanonistoÂw i znawcoÂw prawa wyznaniowego32.
W pierwszym dziesieÎcioleciu po wojnie prof. T. Silnicki oddaø sieÎ
intensywnym badaniom naukowym. Spod jego pioÂra wyszøo szereg
cennych prac. Bardzo aktualne staøy sieÎ badania nad poczaÎtkami panÂstwa polskiego i polskiego KosÂcioøa (Rola dziejowa sÂw. Wojciecha
w 1947 r., ¹PrzeglaÎd Zachodniº, 3(1947), nr 4, s. 292-307). Tematyce
¹milenijnejº posÂwieÎciø studium omawiajaÎce czasy chrztu Polski na tle
oÂwczesnych wydarzenÂ politycznych, kulturalnych i dziaøalnosÂci osoÂb
wspoÂøczesnych. W zwiaÎzku z taÎ problematykaÎ naukowaÎ uwaga prof.
T. Silnickiego skoncentrowaøa sieÎ na arcybiskupie Jakubie SÂwince
(Arcybiskup Jakub SÂwinka i jego epoka, Warszawa 1956, ss. 311 ±
wspoÂlnie z Kazimierzem GoøaÎbem) i prymasie Mikoøaju TraÎbie33,
pierwszym kodyfikatorze polskiego ustawodawstwa synodalnego
z 1420 r. (kodyfikacja wielunÂsko-kaliska)34. Do tej grupy badawczej
nalezÇy tezÇ praca PoczaÎtki chrzesÂcijanÂstwa i organizacji kosÂcielnej na
Pomorzu35, pierwsze tego typu studium w polskiej literaturze historycznoprawnej. TakzÇe pionierska praca Dzieje i ustroÂj KosÂcioøa katolickiego na SÂlaÎsku do konÂca w. XIV (Warszawa 1953, ss. 408) zostaøa
przychylnie przyjeÎta w sÂwiecie nauki. PodobnaÎ oceneÎ zyskaøa publikacja KosÂcioÂø a zasada swobodnej dyspozycji wøasnosÂci ziemskiej
w Polsce wiekoÂw sÂrednich (¹ZÇycie i MysÂlº, 1(1950), z. 3/4, s. 327342). Biografia prac krakowskiego kanonisty prof. Wøadysøawa Abrahama stanowi ukoronowanie kilku artykuøoÂw, jakie swemu mistrzowi
posÂwieÎciø36. RoÂwniezÇ problematyka wyznaniowa byøa przedmiotem
zainteresowania tego uczonego, chocÂ w nieco mniejszym zakresie.
32

M. C i e sÂ l a k, NaprawicÂ krzywdeÎ wyrzaÎdzonaÎ nauce, ¹Dziennik Polskiº,
12(1956), nr 267, s. 4.
33
T. S i l n i c k i, Grunwald a Mikoøaj TraÎba, ¹DzisÂ i Jutroº, 10(1954), nr 29(451),
s. 4; T. S i l n i c k i, Arcybiskup Mikoøaj TraÎba, Warszawa 1954, ss. 203.
34
J. S a w i c k i, SÂp. Prof. dr Tadeusz Silnicki (5 X 1889-18 XII 1968), ¹Prawo
Kanoniczneº, 13(1970), nr 3-4, s. 280-282.
35
T. S i l n i c k i, ¹ZÇycie i MysÂlº, 2(1951), z. 3/4, s. 298-323, z. 5/6, s. 580-624.
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ProblematykaÎ wolnosÂci sumienia i wyznania w Polsce w przeszøosÂci dalszej i blizÇszej zajaÎø sieÎ takzÇe Wøadysøaw SobocinÂski37. Nie bez
znaczenia byøa i w tym przypadku naukowa opieka A. Vetulaniego.
WspoÂlnie z Z. Kaczmarczykiem napisaø Zagadnienie suwerennosÂci
panÂstwowej i wolnosÂci sumienia w Polsce XV-XVI w.38 Jego dorobek
naukowy zostaø ¹dostrzezÇonyº przez oÂwczesnych decydentoÂw panÂstwowych i partyjnych i w dniu 30 listopada 1954 r. otrzymaø nagrodeÎ
Ministra Szkolnictwa WyzÇszego za praceÎ Walka o wolnosÂcÂ sumienia
w Polsce. BeÎdaÎc pracownikiem Oddziaøu PAN w Krakowie do
1958 r., poszerzyø swoje pole badawcze nad tolerancjaÎ religijnaÎ
w Polsce XVI w.39
Niestety, zÇadnej powazÇnej nagrody za swoÂj wkøad do nauki polskiej i sÂwiatowej od wøadz PRL-u nie otrzymaø prof. Adam Vetulani,
mimo zÇe jego dorobek naukowy liczy 338 prac ogøoszonych drukiem,
z czego przeszøo 100 dotyczy szeroko pojeÎtej kanonistyki i historii
prawa wyznaniowego40. Ponad 40 z nich zostaøo napisanych w jeÎzykach obcych, gøoÂwnie francuskim i niemieckim. GøoÂwnaÎ dziedzinaÎ
T. S i l n i c k i, Wøadysøaw Abraham (1860-1941), ¹ZÇycie i MysÂlº, 1(1950), z. 1/2,
s. 89-135, z. 3/4, s. 280-315.
37
Zob. G. B a ø t r u s z a j t y s, Bibliografia prac naukowych prof. dr. Wøadysøawa
SobocinÂskiego, ¹Czasopismo Prawno-Historyczneº, 38(1986), z. 1, s. 1-26.
38
Praca zostaøa opublikowana w: Zagadnienia prawne Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Materiaøy Sesji Naukowej PAN, dnia 4-9 lipca 1953 r. (red.
K. Opaøek, t. 2, Warszawa 1954, s. 351-401) i tamzÇe Uwagi dotyczaÎce referatu zgøoszonego drogaÎ korespondencyjnaÎ, s. 417-418.
39
W kolejnych latach opublikowaø: Memoriaø Jana Ostroroga a poczaÎtki reformacji w Polsce (¹Odrodzenie i Reformacja w Polsceº, 3(1958), s. 9-52), Memoriaø Jana
Ostroroga a poczaÎtki reformacji w Polsce, cz. II (¹Odrodzenie i Reformacja w Polsceº,
4(1959), s. 35-80), Z badanÂ nad tolerancjaÎ i wolnosÂciaÎ sumienia w Polsce (w zwiaÎzku
z ksiaÎzÇkaÎ Z. Ogonowskiego) (¹Odrodzenie i Reformacja w Polsceº, 4(1959), s. 175185). H. Izdebski (Wøadysøaw SobocinÂski ± zÇycie i dzieøo, ¹Czasopismo Prawno-Historyczneº, 38(1986), z. 1, s. 4) podaje, zÇe W. SobocinÂski napisaø monografieÎ o wolnosÂci
sumienia i wyznania w Polsce XVI w., ale jej nie opublikowaø.
40
W. M. B a r t e l, Adam Vetulani (W pieÎcÂdziesieÎciolecie pracy naukowej), ¹Analecta Cracoviensiaº, 7(1975), s. 159n.; Bibliografia prac Adama Vetulaniego za lata
1923-1973, zestawiø J. Malec, ¹Analecta Cracoviensiaº, 7(1975), s. 203-221; W.
U r u s z c z a k, Bibliografia prac profesora Adama Vetulaniego (² 1976). Uzupeønienia
z lat 1974-1990, ¹Analecta Cracoviensiaº, 28(1996), s. 637-641.
36
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badanÂ prof. Adama Vetulaniego w zakresie powszechnego prawa kanonicznego byøy studia zÂroÂdøoznawcze nad pierwotnym ksztaøtem Dekretu Gracjana oraz zbiorem dekretaøoÂw papieskich. Do jego osiaÎgnieÎcÂ nalezÇy ustalenie pierwotnego ksztaøtu tego dzieøa. Uznanie mieÎdzynarodowe zyskaøy mu badania nad elementami prawa rzymskiego
w Dekrecie Gracjana oraz odwazÇne hipotezy w sprawie daty jego
powstania, przesuwajaÎc je z 1151 na 1120 r. Potwierdzenia swej hipotezy broniø i uzasadniaø w pracach nad innymi XII-wiecznymi ¹skroÂtamiº Dekretu: Abbreviatio Parisiensis oraz Abbreviatio Omniboni41.
Prace te przyniosøy mu wyroÂzÇnienie w postaci doktoratoÂw honorowych uniwersytetoÂw w Strasburgu (1959), Nancy (1961) i w PeÂcs
(1972) oraz czøonkostwo licznych towarzystw naukowych z prestizÇowaÎ BolonÂskaÎ AkademiaÎ Nauk na czele (1961). RoÂwniezÇ Stolica
Apostolska doceniøa wkøad polskiego uczonego w badania nad prawem kanonicznym i nadaøa mu KomandorieÎ Piani Ordinis (1974).
Badania prof. A. Vetulaniego obejmowaøy zaroÂwno prawo kanoniczne powszechne, jak i partykularne polskie oraz instytucje kosÂcielne,
w tym osobowe prawo maøzÇenÂskie42.
Wedøug tego uczonego prawo polskie i polska kultura prawna od
chwili chrztu w 966 r. pozostawaøa pod wpøywem prawa kanonicznego i kosÂcielnej kultury prawnej. DzieÎki badaniom nad sÂredniowiecznymi reÎkopisami prawniczymi, gøoÂwnie kanonistycznymi (przechowywanymi w bibliotekach polskich), prof. A. Vetulani wykazywaø
nierozerwalne zwiaÎzki kulturowe Polski z chrzesÂcijanÂskaÎ EuropaÎ ZachodniaÎ43, co staraøa sieÎ wyrugowacÂ lub zminimalizowacÂ oÂwczesna
propaganda socjalistycznego panÂstwa.
41
Dzieøo dekretysty Omnibona w reÎkopisie Biblioteki Miejskiej w Cambrai opublikowane zostaøo w ¹Analecta Cracoviensiaº (4(1972), s. 239-266).
42
Wøadze niemieckie wobec zawierania maøzÇenÂstw robotnikoÂw polskich wywiezionych na prace do Trzeciej Rzeszy (wraz z A. Cichoniem), ¹Czasopismo PrawnoHistoryczneº, 12(1960), z. 1, s. 235-256; La forme de la ceÂleÂbration du mariage en
Pologne. MeÂlanges en l'honneur de S.E. le Cardinal AndreÂ Jullien, Ancien Doyen du
Tribunal de la Rote, ¹Revue de droit canoniqueº, 10/11(1961), s. 273-294.
43
Zob. SÂredniowieczny KosÂcioÂø polski w zasieÎgu øacinÂskiej kultury prawniczej,
¹Zeszyty Naukowe KULº, 9(1966), nr 1-2(33-34), s. 29-51; SÂredniowieczny KosÂcioÂø
polski w zasieÎgu øacinÂskiej kultury prawniczej, w: KsieÎga tysiaÎclecia katolicyzmu
w Polsce, red. M. Rechowicz, t. 1, Lublin 1969, s. 391-421; Wkøad diecezji krakow-
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Obchody millennium chrztu Polski byøy zatem dogodnym czasem
do przedstawienia wkøadu KosÂcioøa w rozwoÂj kultury narodu polskiego. RoÂwniezÇ okres okupacji hitlerowskiej byø tematem rozwazÇanÂ naukowych Vetulaniego. SzczegoÂlnaÎ uwageÎ zwroÂciø na dziaøalnosÂcÂ metropolity krakowskiego, gorliwego obronÂcy polskosÂci, kardynaøa
Adama Stefana Sapiehy44. TrwaøosÂcÂ osiaÎgnieÎcÂ Adama Vetulaniego
i niesøabnaÎce zainteresowanie jego pracami naukowymi znalazøy potwierdzenie w postaci wydanych w latach 1990 i 1991 przez brytyjskie
wydawnictwo ¹Variorumº dwoÂch zbioroÂw prac z historii prawa kanonicznego i instytucji kosÂcielnych45.
Kontynuatorem prac nad kanonistykaÎ w krakowskiej uczelni byø
prof. W. M. Bartel46. U szczytu swojej kariery naukowej ± zapewne
pod wpøywem prof. A. Vetulaniego ± rozpoczaÎø badania nad historiaÎ
prawa kosÂcielnego47. Zainteresowaø sieÎ gøoÂwnie dziejami Wydziaøu
Teologicznego UJ, a zwøaszcza historiaÎ krakowskiej kanonistyki48.
skiej w rozwoÂj kultury narodu polskiego. Sesje naukowe TysiaÎclecia, Wawel±KrakoÂw,
7 maja 1966, ¹Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensisº, 1966, nr 5-6, s.
104-110.
44
KsiaÎzÇeÎ Metropolita Krakowski, ¹Tygodnik Warszawskiº, 1946, nr 7(14); Metropolita Sapieha a Kuria Rzymska (1939-1943), ¹Tygodnik Powszechnyº, 1971, nr
40(1187); U zÂroÂdeø prawnej legendy. O rzekomym spaleniu przez MetropoliteÎ SapieheÎ
Encykliki Piusa XII, ¹Tygodnik Powszechnyº, 1973, nr 16(1265).
45
A. V e t u l a n i, Sur Gratien et les DeÂcreÂtales, ed. par W. Uruszczak, preÂf. A.
Gouron, Variorum, Aldershot (Hampshire) 1990, ss. IX+323; A.V e t u l a n i, Institutiones de l'Eglise et canonistes au Moyen Age. De Strasbourg aÁ Cracovie, eÂd. par W.
Uruszczak, preÂf. W. Uruszczak, Variorum, Aldershot (Hampshire) 1991, ss. 328.
46
S. G r o d z i s k i, Wojciech Bartel 1923-1992, ¹Czasopismo Prawno-Historyczneº, 44(1992), z. 1-2, s. 221-223.
47
DziaøalnosÂci naukowej W. M. Bartla posÂwieÎcona zostaøa ksieÎga pamiaÎtkowa,
zob. przyp. 49. Por. W. U r u s z c z a k, Z. Z a r z y c k i, Wojciech Maria Bartel (19231992), w: Zøota KsieÎga Uniwersytetu JagiellonÂskiego. Suplement, red. W. Walecki,
KrakoÂw 2004, s. 13-18.
48
Z dziejoÂw kanonistyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu JagiellonÂskiego
w XVIII w., ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº, 19(1966), nr 2, s. 114-131; Wydziaø Teologiczny Uniwersytetu JagiellonÂskiego na przeøomie dwoÂch wiekoÂw (od poøowy XIX w.
do konÂca I wojny sÂwiatowej), ¹Analecta Cracoviensiaº, 1(1969), Przyczynek do dziejoÂw Wydziaøu Teologicznego Uniwersytetu JagiellonÂskiego jako osÂrodka naukowego
Metropolii Krakowskiej za czasoÂw II Rzeczypospolitej (1918-1939), ¹Analecta Cracoviensiaº, 3(1971), s. 423-437.
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Do tego samego nurtu badawczego nalezÇy zaliczycÂ artykuø Naukowy
mecenat Adama Stefana Sapiehy opublikowany w KsieÎdze sapiezÇynÂskiej (red. J. Wolny, t. 1, KrakoÂw 1982, s. 205-241)49. W sumie w swoim
naukowym dorobku prof. Bartel posiada ponad 150 prac drukowanych, z czego ponad 20 dotyczy historii KosÂcioøa w Polsce i w Europie
oraz wolnosÂci religijnej. WsÂroÂd nich znalazøy sieÎ m.in. Dekret Gracjana
w sÂwietle najnowszych badanÂ50, Z dawniejszej i blizÇszej przeszøosÂci
konkordatoÂw51, Biskup Pelczar jako prawnik52, Problemi di storia
della fonti di diritto canonico in Polonia nel secoli X-XIII53.
Prof. Bartel interesowaø sieÎ roÂwniezÇ szeroko pojeÎtym stosunkiem
panÂstwa polskiego do KosÂcioøa, czego efektem byøo studium The State
and Christian Religions in Poland from the 16th to the 20th centuries54.
JuzÇ po sÂmierci profesora Gerard Noodt Instituut w Nijmegen opublikowaø jego rozpraweÎ Kirche und Staat in Polen in den Jahren 19441989 (Nijmegen 1993, ss. 31), ktoÂra wnosi nowe waÎtki do stanu badanÂ
nad najnowszaÎ historiaÎ KosÂcioøa polskiego. Prof. Bartel jest takzÇe
autorem kilkunastu biogramoÂw polskich kanonikoÂw do wydawnictw
bibliograficznych i encyklopedycznych, krajowych i zagranicznych55.
49
Zob. tezÇ: Bibliografia: J. B i e n i a r z oÂ w n a, Wojciech Maria Bartel, 1923-1992,
w: Dawne prawo i mysÂl prawnicza. Prace historyczno-prawne posÂwieÎcone pamieÎci
Wojciecha Marii Bartla, red. J. Malec, W. Uruszczak, KrakoÂw 1995, s. 7-13.
50
¹Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagiellonÂskiego. Prace Prawniczeº, 1968,
z. 37, s. 103-108.
51
¹Sprawozdania z posiedzenÂ Komisji Naukowych. Oddziaø PAN w Krakowieº,
14(1970), s. 532-533.
52
Materiaøy z sesji naukowej posÂwieÎconej zÇyciu i dziaøalnosÂci Søugi BozÇego J.S.
Pelczara. 21 III 1974, Rzym 1975, s. 32-45, 58-60.
53
Atti della nona Settimana Internazionale di studio Mendola. 28 Augusto ±
2 settembre 1983. Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, Milano 1986, s. 311-327.
54
Opublikowane w: The Common Christian Roots of the European Nations. An
International Colloquiam at the Vatican, Florence 1983, s. 827-842.
55
M.in. profesoroÂw: Mateusza JoÂzefa Kolendowicza i WawrzynÂca Alfonsa KarynÂskiego, biskupoÂw Michaøa Ignacego Kunickiego, Jana Klemensa Goøaszewskiego
i Aleksandra Kazimierza Horaina, ks. prof. Kazimierza Jarmundowicza, kanonikoÂw ±
krakowskiego Adama Tomasza Paszkowicza, a takzÇe Augustyna Karola Boromeusza
LipienÂskiego i Ignacego JoÂzefa PenÂko, archidiakona JoÂzefa Olechowskiego h. Ratuld;
ks. Teodora Ostrowskiego, kapelanoÂw ± Piotra Tomasza Borgiasza PeÎkalskiego i Antoniego Rozwadowskiego.
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Problemy badawcze zakresÂlone przez poprzednikoÂw z powodzeniem realizuje prof. Wacøaw Uruszczak, systematycznie rozszerzajaÎc
wachlarz zainteresowanÂ naukowych m.in. na wspoÂøczesne prawo wyznaniowe56. Dyskusje nad polskim konkordatem w latach 90. nie
pozostaøy bez wpøywu na jego zainteresowania naukowe. Tej problematyce prof. Uruszczak posÂwieÎciø m.in. Konkordat nadziei. Refleksje o znaczeniu Konkordatu z 1993 r. dla PanÂstwa Polskiego57, a takzÇe
Konkordat z 1993 r.58 Jego zdaniem konkordat jest owocem i przejawem normalizacji stosunkoÂw panÂstwo±KosÂcioÂø oraz powazÇnym
wskazÂnikiem demokratyzacji zÇycia publicznego w kraju.
Prof. Uruszczak zajmuje sieÎ takzÇe sÂredniowiecznym prawem
kanonicznym, czego rezultatem saÎ prace: L'ceuvre d'Omnebene
dans le ms 602 de la BibliotheÁque Municipale de Cambrai (Dzieøo
w reÎkopisie 602 w Bibliotece Miejskiej w Cambrai)59 i Collectio
authenticarum dans le manuscrit 89 de la BibliotheÁque du Chapitre
de Cracovie (ZbioÂr autentykoÂw w reÎkopisie 89 w Bibliotece Kapitulnej w Krakowie)60. Kolejne dwie rozprawy tego uczonego, tj. Les
juges deÂleÂgues du pape et la proceÂdure romano-canonique aÁ Reims
dans la seconde moitieÂ du XIIe sieÁcle (Papiescy seÎdziowie delegowani a procedura rzymsko-kanoniczna w Reims w drugiej poøowie XII
w.)61 oraz Une poleÂmique juridique entre deux savants francËais au
XIIe sieÁcle. Contribution aux recherches sur le concept du mariagecontrat (Polemika dwoÂch uczonych francuskich z XII w. Przyczynek do badanÂ nad pojeÎciem kontraktu maøzÇenÂskiego)62, zostaøy
przyjeÎte z uznaniem w zachodnioeuropejskiej kanonistyce. RoÂw56

Prawo wyznaniowe, wprowadzenie i oprac. W. Uruszczak, KrakoÂw: Wydawnictwo Centrum Prawne 1997; Prawo wyznaniowe. ZbioÂr przepisoÂw, Zakamycze
2003, ss. 623 (wspoÂlnie z Z. Zarzyckim).
57
Praca opublikowana w: Rola i znaczenie Konkordatu z 1993 r., red. J. Dyduch,
KrakoÂw: Oficyna Wydawnicza PAT 1994, s. 53-67.
58
¹Ateneum KapøanÂskieº, 1996, nr 524, s. 73-81.
59
Praca opublikowana w: Proceedings of the Fourth International Congress of
Mediewal Canon Law, Toronto 21-25 August 1972 (Monumenta Iuris Canonici ± series
C: Subsidia), Toronto 1976, s. 11-26 (wspoÂlnie z Adamem Vetulanim).
60
Praca opublikowana w: ¹ReÂvue de droit canoniqueº, 30(1980), s. 364-381
(wspoÂlnie z Adamem Vetulanim).
61
Praca opublikowana w: ¹Tijdschrift voor rechtsgeschiedenisº, 53(1985), s. 25-41.
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niezÇ dzieje ustawodawstwa kosÂcielnego w sÂredniowiecznej Polsce
znalazøy swoje miejsce na warsztacie badawczym prof. Uruszczaka63. W øaÎcznosÂci z tematykaÎ kosÂcielnaÎ pozostaje tezÇ publikacja
Proces czarownicy w Nowym SaÎczu w 1670 r. Z badanÂ nad miejskim procesem karnym czasoÂw nowozÇytnych64.
Z kolei owocem badanÂ mgra P. Kuglarza nad problematykaÎ konkordatowaÎ w Niemczech i we wspoÂøczesnej Polsce saÎ artykuøy Konkordat Stolicy Apostolskiej z III RzeszaÎ na tle stosunkoÂw mieÎdzy
panÂstwem i KosÂcioøem w Niemczech od poczaÎtku XIX w. do poøowy
XX w.65, Kirche in Sozialismus und Demokratie66 oraz MaøzÇenÂstwo
konkordatowe. Analiza prawnoporoÂwnawcza zawarcia maøzÇenÂstwa
w prawie kanonicznym i w prawie polskim. RozwazÇania na tle konkordatu z 28 lipca 1993 r.67
W latach 90. w ramach Katedry Historii Prawa KosÂcielnego nadal
prowadzone byøy badania naukowe nad prawem kosÂcielnym w dawnej Polsce z uwzgleÎdnieniem dziejoÂw KosÂcioøa w Europie. OsobnaÎ
dziedzinaÎ badawczaÎ w katedrze staøa sieÎ tematyka wyznaniowa,
w tym takzÇe sytuacja prawna KosÂcioøa w systemach totalitarnych
na przykøadzie III Rzeszy oraz Europy Wschodniej w latach 19481956. Z czasem (1994) pogøeÎbione badania objeÎøy historieÎ zÂroÂdeø
sÂredniowiecznego prawa kosÂcielnego, maøzÇenÂskie prawo wyznanio62

Praca opublikowana w: ReÂcueil de meÂmoires et des travaux publieÂ par la SocieÂteÂ
Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit Ecrit, vol. XIII, 1985,
s. 31-56.
63
Ustawodawstwo synodalne KosÂcioøa katolickiego w Polsce w XIII i XIV w.,
¹Czasopismo Prawno-Historyczneº, 51(1999), z. 1-2, s. 97-148.
64
Praca opublikowana w: Historia prawa ± Historia kultury. Liber Memorialis
Vitoldo Maisel dedicatus, red. E. Borkowska-BagienÂska, H. Olszewski, PoznanÂ 1994
(Prace Wydziaøu Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
t. 1), s. 193-203.
65
¹Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagiellonÂskiego. Prace Prawniczeº, 1992,
nr 3, z. 141, s. 7-36.
66
Die Entwicklung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche in Polen nach den
Zweiten Weltkrieg, hrsg. T. Goppel: Aus der Vielfalt des VergaÈnglichen. Festschrift fuÈr
Wilhelm Blum, Regensburg 1993, s. 107-113.
67
KrakoÂw: Staromiejska Oficyna Wydawnicza 1994, ss. 85 (wspoÂlnie z Fryderykiem Zollem).
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we, prawne modele stosunkoÂw panÂstwo±KosÂcioÂø oraz konkordat polski z 28 lipca 1993 r.68 W 1996 r. realizowano kolejne tematy badawcze: zÂroÂdøa prawa kanonicznego powszechnego i partykularnego,
historieÎ nauki prawa kanonicznego (sÂredniowieczna dekretyka i dekretalistyka), maøzÇenÂskie prawo kanoniczne i wpøyw kanonistyki na
rozwoÂj polskiej kultury prawnej. W 1997 r. zadania badawcze rozszerzono na proces rzymskokanoniczny w sÂredniowieczu, a w 2000 r.
na pozycjeÎ prawnaÎ nierzymskokatolickich KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce oraz status prawny organizacji katolickich. Wydaje sieÎ, zÇe tematyka wyznaniowa zaczyna wyrazÂnie dominowacÂ
wsÂroÂd podejmowanych w katedrze badanÂ w poczaÎtkach XXI w.
ProblematykaÎ kosÂcielnaÎ i wyznaniowaÎ w Uniwersytecie JagiellonÂskim zajmowali sieÎ tezÇ ± i zajmujaÎ sieÎ nadal ± inni krakowscy historycy prawa69 (lub prawnicy), ale raczej ¹przy okazjiº innych badanÂ.
3. NAUCZANIE PRAWA KOSÂCIELNEGO I WYZNANIOWEGO

Po zakonÂczeniu II wojny sÂwiatowej istniaøy sÂmiaøe plany rozbudowy Katedry Prawa KosÂcielnego, o czym sÂwiadczy liczba i roÂzÇnorodnosÂcÂ prowadzonych wykøadoÂw. Program studioÂw prawniczych z 1920 r.
dla studentoÂw II roku przewidywaø do obowiaÎzkowego zaliczenia 30
godzin wykøadoÂw z prawa kosÂcielnego i 20 godzin z prawa maøzÇenÂskiego w kazÇdym z trzech trymestroÂw. Program ten realizowano w UJ
z powodzeniem do 1946 r. W roku akademickim 1945/1946 na I roku
studioÂw prawniczych (w trymestrach 1-3) oproÂcz wykøadoÂw z prawa
kosÂcielnego obowiaÎzywaøo 20 godzin cÂwiczenÂ seminaryjnych. Z tego
przedmiotu zajeÎcia prowadziø doc. Jakub Sawicki70.
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Akta Katedry, sygn. Ds. I/5/94.
Na uwageÎ zasøugujaÎ badania prof. S. Grodziskiego m.in. nad ustrojem XIX w.
Galicji, ktoÂry przy tej okazji nie pominaÎø panujaÎcych tam stosunkoÂw religijnych (np.
Gubernium lwowskie a kuria krakowska po pierwszym rozbiorze Polski, ¹Analecta
Cracoviensiaº, 7(1975), s. 323-334). Zob. takzÇe: S. P ø a z a, Typy zÂroÂdeø kosÂcielnych
wazÇne w badaniach nad dziejami wsi w Polsce do poøowy XIX w., ¹Archiwa, Biblioteki
i Muzea KosÂcielneº, 30(1975), s. 279-296.
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Arch. UJ, sygn. WP III 9, Materiaøy i spis wykøadoÂw, lata 1945/46.
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W roku akademickim 1946/1947 wprowadzono nowaÎ organizacjeÎ
studioÂw prawniczych. Przedmioty z grupy kosÂcielnej i wyznaniowej
zostaøy podzielone na obowiaÎzkowe i fakultatywne. WsÂroÂd obligatoryjnych zajeÎcÂ w pierwszym trymestrze (w normalnym toku nauki) dla
studentoÂw II roku prawa znalazøy sieÎ nasteÎpujaÎce przedmioty: zarys
organizacji KosÂcioøa katolickiego i innych zwiaÎzkoÂw religijnych (30
godzin) oraz zÂroÂdøa prawa kosÂcielnego (10 godzin)71. W drugim trymestrze wykøadano stosunek panÂstwa i KosÂcioøa w rozwoju historycznym (30 godzin) oraz zarys kanonicznego prawa maøzÇenÂskiego (10
godzin), natomiast w trzecim trymestrze ± polityka konkordatowa
Stolicy Apostolskiej (30 godzin) oraz z badanÂ nad wpøywem prawa
kanonicznego na dawne prawo polskie (10 godzin). Wykøady te prowadziø prof. A. Vetulani. We wszystkich trzech trymestrach prowadzone byøy cÂwiczenia z prawa kosÂcielnego (20 godzin) i seminarium
z prawa kosÂcielnego72.
Od roku akademickiego 1946/1947 wsÂroÂd przedmiotoÂw fakultatywnych dla studentoÂw prawa znalazøy sieÎ m.in.: zarys organizacji
KosÂcioøa katolickiego i innych zwiaÎzkoÂw religijnych, zÂroÂdøa prawa
kosÂcielnego, stosunek panÂstwa i KosÂcioøa w rozwoju historycznym,
zarys kanonicznego prawa maøzÇenÂskiego, polityka konkordatowa
Stolicy Apostolskiej i z badanÂ nad wpøywem prawa kanonicznego na
dawne prawo polskie. Byø to w zasadzie ostatni rok akademicki z tak
bogatym wachlarzem przedmiotoÂw kanonistycznych i wyznaniowych.
Budowanie podstaw socjalizmu w Polsce i ugruntowywanie nowego modelu rzaÎdzenia przeøozÇyøo sieÎ dosÂcÂ szybko na program studioÂw prawniczych. W roku akademickim 1947/1948 dla studentoÂw II
roku prawa w ramach przedmiotoÂw alternatywnie obowiaÎzkowych
(do zaliczenia w ciaÎgu I i II roku studioÂw) wykøadane byøo tylko
prawo kosÂcielne (30 godzin) w kazÇdym trymestrze. Prof. Vetulani
wykøadaø ponadto ± jako przedmioty fakultatywne ± partykularne
prawo KosÂcioøa w Polsce (10 godzin) i rozwoÂj polskiego ustawodawstwa synodalnego (20 godzin). Prowadzono tezÇ cÂwiczenia seminaryj71

Arch. UJ, sygn. WP III 9, Materiaøy do spisu wykøadoÂw, lata 1946/47.
Arch. UJ, sygn. WP III 10, Sprawozdania z dziaøalnosÂci Wydziaøu Prawa i Administracji, lata 1945, 1945/46-1950/51.
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ne z prawa kosÂcielnego dla studentoÂw rocznikoÂw zaawansowanych
(w kazÇdym z trzech trymestroÂw po 20 godzin)73.
W latach 1947-1948 prowadzono takzÇe dla søuchaczy rocznego
Studium Historyczno-Prawnego wykøady z historii prawa kanonicznego w wymiarze 60 godzin74. Søuchacze sekcji teoretyczno-badawczej obowiaÎzani byli ponadto uczeÎszczacÂ na cÂwiczenia z prawa kosÂcielnego (lub fakultatywnie z prawa saÎdowego) w wymiarze 60 godzin. Wykøady podjaÎø prof. A. Vetulani.
RoÂwniezÇ prof. T. Silnicki po przybyciu do Krakowa (1948) podjaÎø
sieÎ wykøadoÂw dla studentoÂw prawa. Wykøadaø panÂstwowe prawo wyznaniowe jako przedmiot obowiaÎzkowy, a takzÇe kilka przedmiotoÂw
fakultatywnych z tej grupy tematycznej. WsÂroÂd nich znalazøy sieÎ trzy
przedmioty, tj. historia prawa kosÂcielnego (dla studentoÂw II roku
prawa) oraz organizacja KosÂcioøa w Polsce w historycznym rozwoju
na tle powszechnym i prawo maøzÇenÂskie kanoniczne na tle poroÂwnawczym (obydwa dla rocznikoÂw wyzÇszych lat studioÂw).
W roku akademickim 1948/1949 dla søuchaczy II roku studioÂw
prawniczych uruchomiono wykøady z prawa kosÂcielnego, po 30 godzin w kazÇdym trymestrze. Ponadto w pierwszym trymestrze prowadzone byøy wykøady i cÂwiczenia z wyznaniowego prawa panÂstwowego
(po 20 godzin) oraz wykøady ze zÂroÂdeø prawa kosÂcielnego powszechnego i w Polsce (30 godzin). W drugim trymestrze wykøadano wyznaniowe prawo panÂstwowe (20 godzin) i organizacjeÎ KosÂcioøa
w Polsce w historycznym rozwoju na tle powszechnym (30 godzin)
oraz prowadzono cÂwiczenia z prawa wyznaniowego (20 godzin).
W trzecim trymestrze wykøadano wyznaniowe prawo panÂstwowe
73

Arch. UJ, sygn. WP III 10, Materiaøy do spisu wykøadoÂw, lata 1947/48.
Arch. UJ, sygn. WP III 7, Organizacja Wydziaøu Prawa oraz Katedr, ZakøadoÂw
i InstytutoÂw, lata 1945-1951. ¹SzczegoÂlniej bowiem dotkliwy brak pracownikoÂw odpowiednio wyksztaøconych w dziedzinie historii prawa daje sieÎ odczucÂ w okresie powojennymº. Tak pisaø (k. 2) do Ministerstwa OsÂwiaty 20 czerwca 1947 r. oÂwczesny
dziekan Wydziaøu Prawa prof. A. Vetulani, uzasadniajaÎc potrzebeÎ stworzenia Sekcji
Studium Historyczno-Prawnego przy Instytucie Historyczno-Prawnym UJ. Studium
przeznaczone byøo dla osoÂb, ktoÂre ukonÂczyøy wyzÇsze studia na Wydziale Prawa lub
Humanistycznym w zakresie historii i geografii, a pragneÎøy sieÎ posÂwieÎcicÂ pracy pedagogicznej, archiwalnej lub badawczej z historii prawa.
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(20 godzin) oraz prowadzono cÂwiczenia z prawa wyznaniowego
(20 godzin) i prawa maøzÇenÂskiego kanonicznego na tle poroÂwnawczym (30 godzin)75.
W roku akademickim 1949/1950 wykøady z historii prawa kosÂcielnego prowadzone byøy we wszystkich trzech trymestrach76, przy
czym w pierwszym trymestrze wykøadano wsteÎp i zÂroÂdøa w wymiarze
30 godzin, w drugim ± organizacjeÎ administracji kosÂcielnej (30 godzin), w trzecim ± prawo karne, procesowe i majaÎtkowe (razem 30
godzin). Ponadto w trzech trymestrach (po 20 godzin) prowadzono
cÂwiczenia seminaryjne z historii prawa kosÂcielnego.
Od 1950 r. zaznacza sieÎ dominacja wykøadoÂw i cÂwiczenÂ z przedmiotoÂw prawa wyznaniowego nad kosÂcielnym. Program studioÂw
prawniczych i uprawiana dydaktyka wyrazÂnie zostaøy wciaÎgnieÎte
w ugruntowywanie nowego modelu ustroju spoøecznopolitycznego
w Polsce. PanÂstwo w ten sposoÂb zachowywaøo nadal pozory panÂstwa
tolerancyjnego sÂwiatopoglaÎdowo, rugujaÎc tym samym z sal wykøadowych przedmioty przyblizÇajaÎce obiektywnaÎ roleÎ KosÂcioøa katolickiego, jego historieÎ, system prawa i wkøad w rozwoÂj dziejoÂw polskich.
RoÂwniezÇ wykøady i cÂwiczenia seminaryjne z prawa wyznaniowego, mimo zÇe byø to przedmiot fakultatywny, cieszyøy sieÎ duzÇym powodzeniem. Przedmiot ten ± podobnie jak prawo rzymskie ± wykøadany byø tylko dla studentoÂw III roku prawa. W roku akademickim
1950/1951 (w I i II semestrze) uczestniczyøo w nim okoøo 40 søuchaczy, w roku 1951/1952 (øaÎcznie w 2 semestrach), w 7 grupach ± okoøo
140 studentoÂw, w roku 1952/1953 w I semestrze przewidywano wykøady dla 8 grup (razem 160 osoÂb). W roku akademickim 1950/1951
w cÂwiczeniach seminaryjnych z prawa wyznaniowego (w I i II semestrze) uczestniczyøo po 40 studentoÂw (na 502 osoÂb ogoÂøem studiujaÎcych)77. W roku akademickim 1951/1952 przewidywano wykøad
z tego przedmiotu dla 40 osoÂb (na 435 studentoÂw), plan zasÂ na rok
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Arch. UJ, sygn. WP III 10, Materiaøy do spisu wykøadoÂw, lata 1948/49.
Arch. UJ, sygn. WP III 10, Materiaøy do spisu wykøadoÂw, lata 1949/50.
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Arch. UJ, sygn. WP III 10, Sprawozdania z dziaøalnosÂci Wydziaøu Prawa i Administracji, lata 1945, 1945/46-1950/51.
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1952/1953 zakøadaø w I semestrze 40 søuchaczy na ogoÂlnaÎ liczbeÎ
655 studentoÂw prawa78.
Zgodnie z regulaminem Ministerstwa Szkolnictwa WyzÇszego
z dnia 25 sierpnia 1952 r. studia prawnicze od 1 wrzesÂnia miaøy bycÂ
jednolite, 4-letnie79. W uzasadnieniu regulaminu czytamy, zÇe ¹Student prawa ma bycÂ, po ukonÂczeniu studioÂw i wejsÂciu w zÇycie zawodowe, jednym z najwazÇniejszych ogniw w realizowaniu zadanÂ socjalistycznej praworzaÎdnosÂci. To tezÇ wymaga sieÎ od niego szczegoÂlnie
aktywnego stosunku do ludowego panÂstwa, wszechstronnej znajomosÂci klasowej istoty tego panÂstwa, co daje mu przede wszystkim
nauka podstaw marksizmu i leninizmu, materializmu dialektycznego
i historycznego oraz ekonomii politycznej. Wymaga sieÎ od niego dokøadnej znajomosÂci zaroÂwno historii panÂstwa i prawa, jak i zagadnienÂ
wspoÂøczesnych, gdyzÇ te wiadomosÂci saÎ konieczne dla zrozumienia
zaroÂwno procesu historycznego, jak i roli oraz funkcji panÂstwa i prawa ludowegoº80.
WsÂroÂd obligatoryjnych 26 egzaminoÂw i 6 zaliczenÂ wymaganych
do ukonÂczenia studioÂw prawniczych nie byøo juzÇ, niestety, prawa
kosÂcielnego ani wyznaniowego, mimo zÇe nadal na I i czeÎsÂciowo II
roku nauki studenci zapoznawali sieÎ z historiaÎ panÂstwa i prawa. W zasadzie po likwidacji Katedry Prawa KosÂcielnego UJ w 1952 r. zaniechano wykøadoÂw, cÂwiczenÂ i seminarioÂw z szeroko rozumianej kanonistyki. W tym samym roku po reorganizacji studioÂw prawniczych
usunieÎto z kanonu przedmiotoÂw wykøady niepasujaÎce do zaøozÇenÂ
ideologii marksistowskiej, w tym m.in. prawo kosÂcielne i wyznaniowe.
Nic w tej mierze nie zmieniøo sieÎ roÂwniezÇ po wydarzeniach pazÂdziernikowych 1956 r.81 Zagadnienia prawa kosÂcielnego i wyznaniowego
oraz jego historia poruszane byøy przy okazji zajeÎcÂ z historii panÂstwa
i prawa, a takzÇe przedmiotoÂw politycznych, chocÂ w tym przypadku
w nieco juzÇ innym ujeÎciu i zakresie.
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Arch. UJ, sygn. WP IV 13, Plan Rozwoju Wydziaøu Prawa i Administracja, lata
1951-1954.
79
Arch. UJ, sygn. WP IV 38. Zob. Regulamin ¹Plan studioÂw na rok akademicki
1952/53º.
80
TamzÇe.
81
TamzÇe.
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Na powroÂt kanonistyka i prawo wyznaniowe w murach krakowskiej Alma Matris zagosÂciøy dopiero po prawie 30-letniej przerwie.
Z inicjatywy studentoÂw Rada Wydziaøu Prawa i Administracji UJ juzÇ
w roku akademickim 1981/1982 wprowadziøa do programu nauczania
wykøad z prawa kosÂcielnego, ktoÂry podjaÎø prof. Bartel. Wykøad cieszyø sieÎ duzÇym powodzeniem zaroÂwno wsÂroÂd studentoÂw UJ, jak i Papieskiej Akademii Teologicznej. Uruchomiono takzÇe seminarium
magisterskie i doktorskie z prawa kosÂcielnego. Prof. dr W. M. Bartel
byø promotorem i opiekunem naukowym kilkunastu prac magisterskich i licencjackich oraz dwoÂch prac doktorskich: Przeszkody zrywajaÎce maøzÇenÂstwo w polskim przedtrydenckim prawie kanonicznym
na tle oÂwczesnego prawa KosÂcioøa powszechnego Barbary Wiktor
(1979) i RozwoÂd w orzecznictwie saÎdoÂw Wolnego Miasta Krakowa
w latach 1816-1833 na tle przepisoÂw prawa maøzÇenÂskiego osobowego
ks. Bronisøawa Fidelusa (1982).
Dostrzegalny rozwoÂj dydaktyki z zakresu historii prawa kosÂcielnego i wyznaniowego nastaÎpiø pod koniec lat 80. Prof. Bartel prowadziø
wykøady fakultatywne (monograficzne i konwersatoria) z takich
przedmiotoÂw, jak: stosunek KosÂcioøa do panÂstwa po soborze trydenckim (1988/1989), Kodeks Prawa Kanonicznego i jego dzieje w latach
1917-1960, a takzÇe z historii prawa kanonicznego (1989/1990). W nasteÎpnym roku akademickim prowadziø zajeÎcia z historii prawa kosÂcielnego, stosunku KosÂcioøa do panÂstwa w Europie w XIX stuleciu i problemoÂw prawa maøzÇenÂskiego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r.
Z kolei w 1991/1992 r. podjaÎø wykøady i konwersatoria z historii zÂroÂdeø
prawa kanonicznego od czasoÂw najdawniejszych do Soboru WatykanÂskiego II i Kodeksu Prawa Kanonicznego z roku 1917 i jego genezy.
Prof. Bartel planowaø takzÇe wykøady monograficzne i konwersatoria na rok 1992/1993 m.in. z historii zÂroÂdeø prawa kanonicznego do
schyøku XV w. i poøozÇenia prawnego KosÂcioøa katolickiego w III
Rzeszy. Przedwczesna sÂmiercÂ uniemozÇliwiøa mu te plany.
Dydaktyka w ramach katedry ± z szeroko pojeÎtej historii KosÂcioøa
± jest kontynuowana przez prof. W. Uruszczaka. PodjaÎø on cieszaÎcy sieÎ
znacznaÎ popularnosÂciaÎ wykøad specjalizacyjny dla studentoÂw prawa
z historii prawa kosÂcielnego (30 godzin, grupa C-2). W ramach katedry
prowadzi roÂwniezÇ seminarium magisterskie i doktoranckie.
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Z kolei dr Zdzisøaw Zarzycki od roku akademickiego 2000/2001
prowadzi fakultatywny wykøad z prawa kosÂcielnego i wyznaniowego
na 2-letnich studiach uzupeøniajaÎcych magisterskich na kierunku prawo administracyjne w wymiarze 30 godzin.
W roku akademickim 2003/2004 uruchomiono wykøady (5) z prawa kosÂcielnego i wyznaniowego zaroÂwno dla studentoÂw prawa, jak
i administracji82. Problematyka wykøadu cieszy sieÎ znacznym zainteresowaniem studentoÂw, o czym sÂwiadczy frekwencja na zajeÎciach
i liczba (okoøo 430) przysteÎpujaÎcych do egzaminu83.
Â èPRACA NAUKOWA
4. WSPO

W latach 1949-1958 katedry historycznoprawne w Uniwersytecie
JagiellonÂskim tworzyøy wspoÂlnie ZespoÂø Katedr, a ich siedziba znajdowaøa sieÎ w budynku przy ul. Straszewskiego 27. WsÂroÂd nich do
1952 r. dosÂcÂ owocnie dziaøaøa Katedra Historii Prawa KosÂcielnego
UJ84. Ze sprawozdania z dziaøalnosÂci katedry autorstwa prof. Tadeusza Silnickiego (1 listopada 1948 r.) wynika, zÇe jednostka ta wspoÂøpracowaøa z KomisjaÎ PrawniczaÎ i KomisjaÎ HistorycznaÎ PAU, PoznanÂskim Towarzystwem PrzyjacioÂø Nauk, Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i Polskim Towarzystwem Historycznym85.
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Jest to przedmiot fakultatywny z grupy ¹C-2º. Na studiach stacjonarnych,
prawniczych i administracyjnych w wymiarze po 30 godzin, a na studiach zaocznych
± odpowiednio 21 godzin na prawie i 18 na administracji.
83
Na studiach prawniczych (stacjonarnych i zaocznych) do egzaminu z tego
przedmiotu przystaÎpiøo øaÎcznie okoøo 160 studentoÂw, a na studiach administracyjnych
(stacjonarnych, zaocznych i uzupeøniajaÎcych magisterskich) okoøo 270 studentoÂw.
84
W dniu 8 listopada 1949 r. Senat UJ uchwaliø projekt statutu Instytutu Historyczno-Prawnego oraz Zespoøu Katedr. Zgodnie z § 2 okoÂlnika ZespoÂø dzieliø sieÎ na
sekcje: a) historyczno-prawnaÎ z katedrami i zakøadami historii ustroju Polski i prawa
polskiego, powszechnej historii ustrojoÂw panÂstwowych i prawa, prawa rzymskiego
oraz prawa kosÂcielnego; b) teorii i nauki o panÂstwie z katedrami teorii i filozofii prawa,
nauki o panÂstwie i prawie panÂstwowym tudziezÇ z zakøadem historii gospodarczej.
Zgodnie z § 3 lit. a) okoÂlnika zadaniem ZakøadoÂw byøo opracowanie projektu planu
badanÂ w zakresie historii prawa, historii filozofii prawa, historii gospodarczej i spoøecznej tudziezÇ historii nauk o panÂstwie i prawie.
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ZimaÎ 1955 r. prof. A. Vetulani otrzymaø propozycjeÎ objeÎcia wykøadoÂw z prawa kosÂcielnego w Caracas (Wenezuela) na tamtejszym
uniwersytecie, jednakzÇe plany te nie zostaøy zrealizowane86.
Prof. Vetulani miaø wizjeÎ prowadzenia zespoøowych badanÂ naukowych w gronie uczonych z roÂzÇnych krajoÂw nad nowym wydaniem Dekretu Gracjana87. W tym celu sÂcisÂle wspoÂøpracowaø z francuskim uczonym Gabrielem Le Brasem (² 1969), a takzÇe ze Stefanem Kuttnerem, kierujaÎcym Instytutem SÂredniowiecznego Prawa
Kanonicznego w Yale University (USA). PierwszaÎ swojaÎ podroÂzÇ
zagranicznaÎ odbyø dopiero w 1964 r. do Leningradu i Moskwy. Pobyt prof. Vetulaniego w radzieckich osÂrodkach akademickich zaowocowaø szeregiem artykuøoÂw o zawartosÂci tamtejszych bibliotek
odnosÂnie do zÂroÂdeø reÎkopisÂmiennych dotyczaÎcych kanonistyki88.
Niestety, nie moÂgø wziaÎcÂ udziaøu w prestizÇowym kongresie, jaki sieÎ
odbyø w uniwersytecie w Bolonii w 1952 r. z okazji jubileuszu 800lecia powstania Concordia Canonum.
Od chwili reaktywowania Zakøadu (poÂzÂniej Katedry Historii
Prawa KosÂcielnego) rozwijaøa sieÎ wspoÂøpraca naukowa z osÂrodkami
naukowymi w kraju i zagranicaÎ. Nasilenie wspoÂøpracy ± gøoÂwnie
z zagranicznymi osÂrodkami uniwersyteckimi ± nastaÎpiøo w drugiej
poøowie lat 80. i w poczaÎtkach lat 90. Prof. Bartel uczestniczyø lub
sam organizowaø wiele z nich. Dla przykøadu nalezÇy wspomniecÂ
o najwazÇniejszych. W czasie pobytu w Bazylei (22 stycznia ± 5 lutego 1983 r.) na tamtejszym uniwersytecie wygøosiø wykøad ¹PanÂstwo a wyznania chrzesÂcijanÂskie w dawnej Rzeczypospolitej (do
r. 1795)º oraz ¹Stosunek do wyznanÂ chrzesÂcijanÂskich na ziemiach
polskich w okresie rozbioroÂw oraz za czasoÂw II Rzeczypospolitej
85

Arch. UJ, sygn. WP III 11, Odpowiedzi na ankieteÎ z dnia 29 stycznia 1949 r.
o zdolnosÂci zakøadoÂw szkoÂø akademickich do badawczej pracy naukowej.
86
Arch. UJ, sygn. S II 619, Adam Vetulani ± akta osobowe.
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Zob. W. M. B a r t e l, Adam Vetulani, s. 159.
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Por. A. V e t u l a n i, Manuscrits canoniques meÂdieÂvaux de la BibliotheÁque Publique de Leningrad, ¹Studia Gratianaº, 20(1976) (MeÂlanges G. Fransen II), s. 379396; A. V e t u l a n i, Les oeuvres d'Accurse dans les bibliotheÁques de Leningrad, w: Atti
di Convegno internazionale di studi Accursiani, Bologna 21-26 Ottobre 1963, vol. 3,
Milano 1968, s. 1301-1310.
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(do 1939 r.)º89. W dniach od 28 sierpnia do 2 wrzesÂnia 1983 r. przebywaø w Rzymie na kongresie zorganizowanym przez Universita del
Sacro Cuore z Mediolanu, gdzie wygøosiø referat ¹Polskie zÂroÂdøa
prawa kanonicznego w sÂredniowieczuº90. W dniach od 21 stycznia
do 1 lutego 1985 r. na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja) w dwoÂch
referatach zaprezentowaø ¹SÂredniowieczne prawo kanoniczneº
i ¹Stosunek KosÂcioøa do panÂstwa (do XIII w.) w Europie SÂrodkowej
i PoÂønocnejº91. ProblematykeÎ kanonistycznaÎ w dawnej Polsce przedstawiaø tezÇ na kolejnych konferencjach: w dniach 19-25 maja 1985 r.
na Uniwersytecie im. Karola w Pradze oraz w dniach 24-27 marca
1986 r. na Uniwersytecie w PeÂcs (WeÎgry)92.
Prof. Bartel byø organizatorem w WyzÇszym Seminarium Duchownym w Krakowie sesji naukowej w 10. roczniceÎ sÂmierci prof.
Adama Vetulaniego, gdzie w dniu 18 grudnia 1986 r. wygøosiø wykøad
¹Problematyka konkordatowa na warsztacie badawczym Adama
Vetulaniegoº93. W 1987 r. prof. Bartel nawiaÎzaø wspoÂøpraceÎ naukowaÎ
z czoøowymi uniwersytetami greckimi94. W 1988 r. nawiaÎzane zostaøy
kontakty z osÂrodkiem badanÂ z Leopold Wenger Institut fuÈr Rechtsgeschichte Uniwersytetu w Monachium (takzÇe z uniwersytetem w Regensburgu) oraz z prof. Paulem NeÁve z Wydziaøu Prawa Katolickiego
Uniwersytetu w Nijmegen.
W dniach 16-24 marca 1988 r. prof. Bartel przebywaø na holenderskich uniwersytetach w Nijmegen, Rotterdamie i Leiden, gdzie
daø szereg wykøadoÂw posÂwieÎconych wybranym zagadnieniom ustroju
KosÂcioøa i prawa kanonicznego w Polsce od X do poczaÎtku XIII w.95
Owocem holenderskiej wspoÂøpracy byøy gosÂcinne rewizyty i wykøady
w Krakowie, m.in. prof. dr. Petera Landau96 z odczytem ¹AnklagemoÈglichkeit Untergeordneter vom Dictatus Papae zum Dekret Gra89
90
91
92
93
94
95
96

Arch. PAN, sygn. 2/30,
TamzÇe.
TamzÇe.
TamzÇe.
TamzÇe.
Arch. PAN, sygn. 2/27,
Arch. PAN, sygn. 2/30,
Arch. PAN, sygn. 2/29,

W. M. Bartel.

W. M. Bartel.
W. M. Bartel.
W. M. Bartel.
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tiansº w 1985 r.97, z referatem ¹AnklagemoÈglichkeit Untergeordneter vom Dictatus Papae zum Dekret Gratianusº w 1988 r. oraz dwoma odczytami w 1990 r. ± ¹Die UrspruÈnge de Amtbegriffs in klaesischen Kanonishen Rechtº i ¹Das Verbot der Wiederholung einer
Kirchenweihe in der Geschichte des kanonischen Rechts. Ein Beitrag zur Entwicklung des Sakramentenrechtsº.
W 1989 r. nawiaÎzano wspoÂøpraceÎ z KatedraÎ Prawa Kanonicznego
na Wydziale Teologicznym w Ruhr UniversitaÈt Bochum (RFN).
Przedmiotem wspoÂøpracy miaøa bycÂ m.in. historia zÂroÂdeø sÂredniowiecznego prawa kanonicznego i wyznaniowego, ze szczegoÂlnym
uwzgleÎdnieniem Niemiec, badania nad stosunkiem KosÂcioøa do panÂstw w Europie SÂrodkowej do konÂca XVIII stulecia oraz o funkcji
postanowienÂ konkordatu zawartego w 1933 r. mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a III RzeszaÎ w okresie do wybuchu II wojny sÂwiatowej.
W pazÂdzierniku 1989 r. na wyspie Korfu odbyøo sieÎ polsko-greckie kolokwium naukowe posÂwieÎcone problematyce stosunku KosÂcioøa do panÂstwa w Polsce ± ¹Wczoraj, dzisÂ i jutro w stosunku KosÂcioøa
rzymskokatolickiego do panÂstwaº. W 1990 r. prof. Spyros Troianos
z Uniwersytetu AtenÂskiego gosÂciø w Krakowie, gdzie wygøosiø dwa
referaty: ¹WolnosÂcÂ religijna w Grecji w sÂwietle konstytucji 1975 rokuº i ¹Stanowisko prawne biskupa rzymskiego w sÂwietle wczesnych
zÂroÂdeø kanonicznych w Bizancjumº. W 1991 r. w Krakowie gosÂciø tezÇ
prof. Teodor Panagopoulos z Uniwersytetu w Pireusie98.
W 1990 r. prof. Bartel braø udziaø w 28. Konferencji HistorykoÂw
Prawa w Nijmegen (Holandia), gdzie wystaÎpiø z referatem ¹Stosunki
mieÎdzy KosÂcioøem i panÂstwem w Polsce w latach 1944-1989º.
W dniach 26-28 kwietnia 1991 r. w UJ odbyøa sieÎ sesja posÂwieÎcona
pamieÎci kanonisty JoÂzefa Sebastiana Pelczara, ktoÂrej organizatorem
byø prof. Bartel. W dniach od 10 do 14 lipca 1991 r. prof. Bartel braø
udziaø w Konferencji Pax Christi International w Antwerpii i w Tenth
British Legal History Conferenced w Oxfordzie; na tej ostatniej wystaÎpiø z referatem ¹Trial by Jury in Poland c. 1800-1939º.

97
98

Arch. PAN, sygn. 2/30, W. M. Bartel.
Arch. PAN, sygn. 2/29, W. M. Bartel.
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Po sÂmierci prof. W. Bartla nadal rozwija sieÎ wspoÂøpraca z osÂrodkami naukowymi w RFN oraz we Francji (od 1997 r. wspoÂøpraca
z Uniwersytetem w Montpellier III). Podtrzymywany jest roÂwniezÇ
kontakt naukowy z prof. P. NeÁve z Gerard Noodt Institut Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen, wspoÂøpraca z prof. Ludwigiem Falkensteinem z Instytutu Historii w Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule oraz Institut d'Histoire des Ancien Pays de Droit
Ecrit (UniversiteÂ de Montpellier I). Kontynuowana jest takzÇe wspoÂøpraca z PapieskaÎ AkademiaÎ TeologicznaÎ w Krakowie i z Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim. Koordynatorem tej wspoÂøpracy z ramienia katedry jest prof. W. Uruszczak.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

ARTUR MEZGLEWSKI

Â R PAN
Â STWOWY
NADZO
NAD KATOLICKIMI SEMINARIAMI DUCHOWNYMI
W OKRESIE POLSKI LUDOWEJ

KroÂtki relatywnie okres dobrych stosunkoÂw na linii panÂstwo±
KosÂcioÂø po pazÂdzierniku 1956 r. Wøadysøaw Gomuøka chciaø wykorzystacÂ dla umocnienia swojej pozycji w partii i spoøeczenÂstwie1. Pod
koniec 1957 r. nastaÎpiøa jednakzÇe zmiana kursu. Od 1958 r. zaczeÎto
na nowo szykanowacÂ duchownych i przeprowadzono akcjeÎ usuwania
krzyzÇy ze szkoÂø. W przeciwienÂstwie do okresu stalinowskiego obecnie
walka z KosÂcioøem i religiaÎ miaøa bycÂ prowadzona programowo i systematycznie. W tej walce postanowiono zastosowacÂ posunieÎcia dotaÎd
nieznane. Przede wszystkim w polityce wyznaniowej panÂstwa wprowadzono ± na przeøomie lat 50. i 60. ± nowe elementy, a mianowicie:
nowa, drastyczna polityka podatkowa2 i majaÎtkowa3, powoøywanie
1
Zob. A. A n u s z, A. A n u s z, Samotnie wsÂroÂd wiernych. KosÂcioÂø wobec przemian politycznych w Polsce (1944-1994), Warszawa 1994, s. 34.
2
Nowe zasady polityki podatkowej okresÂlone zostaøy w okoÂlnikach Ministra
FinansoÂw z dnia 25 lutego 1959 r. (okoÂlnik nr PO 1694/3/59 oraz nr PO 5/59). Na
podstawie tych okoÂlnikoÂw wykluczono sposÂroÂd wydatkoÂw na cele kultu religijnego
sum przeznaczanych na prowadzenie i utrzymanie seminarioÂw duchownych i nowicjatoÂw oraz na budoweÎ i remonty kosÂcioøoÂw. Ponadto opodatkowano podatkiem dochodowym kosÂcielne osoby prawne i fizyczne. Opodatkowane zostaøy ofiary wiernych i to
do wysokosÂci 65%.
3
OkoÂlnikiem Ministra Gospodarki Komunalnej nr 20 z dnia 23 kwietnia 1959 r.
dokonano rewizji polityki majaÎtkowej na tzw. Ziemiach Odzyskanych. W okoÂlniku
tym ± pomimo wczesÂniejszego przejsÂcia kosÂcielnego majaÎtku poniemieckiego na polskie kosÂcielne osoby prawne ± uznano, izÇ majaÎtek ten stanowi wøasnosÂcÂ panÂstwa.
W konsekwencji wszystkie budynki kosÂcielne niemajaÎce bezposÂrednio charakteru
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alumnoÂw do zasadniczej søuzÇby wojskowej, caøkowita likwidacja nauczania religii w szkoøach publicznych itp. Zatem walka zaczeÎøa przebiegacÂ na caøkowicie nowych odcinkach. Jednym z najwazÇniejszych
bastionoÂw wolnosÂci i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa byøy wyzÇsze seminaria
duchowne, ktoÂre dotaÎd ± poza oczywisÂcie inwigilacjaÎ i utrudnianiem
ich dziaøalnosÂci od zewnaÎtrz ± funkcjonowaøy zasadniczo bez wieÎkszych przeszkoÂd. Postanowiono zatem ukroÂcicÂ wolnosÂcÂ KosÂcioøa
w tym wzgleÎdzie.

I. WPROWADZENIE PANÂSTWOWEGO NADZORU
NAD SEMINARIAMI

Przeøom nastaÎpiø w 1959 r., kiedy to prezes Rady MinistroÂw JoÂzef
Cyrankiewicz wystosowaø list do Episkopatu Polski4, w ktoÂrym oznajmiø, izÇ odtaÎd Ministerstwo OsÂwiaty i UrzaÎd do Spraw WyznanÂ
sprawowacÂ beÎdaÎ nadzoÂr nad nizÇszymi i wyzÇszymi seminariami duchownymi. Zgodnie z zapowiedziaÎ pisma Premiera dnia 29 grudnia
1959 r. zostaøo wydane stosowne zarzaÎdzenie5. Mimo izÇ w okresie
tym dziaøaøa juzÇ Komisja WspoÂlna przedstawicieli RzaÎdu i Episkopatu, decyzja o wprowadzeniu nadzoru podjeÎta zostaøa caøkowicie jednostronnie.

sakralnego zostaøy przejeÎte przez panÂstwo. Zob. A. A n u s z, A. A n u s z, Samotnie
wsÂroÂd wiernych, s. 35.
4
Zob. Pismo Prezesa Rady MinistroÂw do Episkopatu Polski z dnia 12 pazÂdziernika 1959, nr I-5/81/59, Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), UrzaÎd do
Spraw WyznanÂ (dalej: UdSW), sygn. 97/1.
5
ZarzaÎdzenie Ministra OsÂwiaty z dnia 29 grudnia 1959 r. wydane w porozumieniu
z UrzeÎdem do Spraw WyznanÂ w sprawie nadzoru nad seminariami duchownymi, AAN
UdSW, sygn. 97/1.
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ÂW
1. TRESÂCÂ I CHARAKTER NOWYCH PRZEPISO

Nadzorem panÂstwowym miaøy bycÂ objeÎte zaroÂwno nizÇsze, jak
i wyzÇsze seminaria duchowne. Realizowany miaø bycÂ przede wszystkim poprzez wizytacje prowadzone przez kuratoria okreÎgoÂw szkolnych i wydziaøy ds. wyznanÂ prezydioÂw wojewoÂdzkich rad narodowych. Instytucjom tym polecono wydawanie orzeczenÂ oraz zarzaÎdzenÂ
powizytacyjnych, do ktoÂrych wykonania miaøy bycÂ zobowiaÎzane kierownictwa nadzorowanych seminarioÂw. PodstaweÎ prawnaÎ wprowadzenia nadzoru panÂstwowego miaøy stanowicÂ: ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych wøadz panÂstwowych
w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej6 oraz
ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkoøach oraz zakøadach
naukowych i wychowawczych7, zwana dalej ustawaÎ o prywatnych
szkoøach, przy czym wspomniane zarzaÎdzenie nie powoøywaøo sieÎ
na zÇaden konkretny przepis tej ustawy.
Zatem w 1959 r. nie zostaø uchwalony zÇaden nowy akt prawny,
ktoÂry by zmieniaø sytuacjeÎ seminarioÂw duchownych w zakresie ich
podporzaÎdkowania wøadzom panÂstwowym. Za taki bowiem nie mozÇna uwazÇacÂ ministerialnego zarzaÎdzenia, ani tym bardziej listu Premiera. I tego akurat nikt nie kwestionowaø. W urzeÎdowych pismach
stwierdzono natomiast, izÇ dokonana zostaøa nowa wykøadnia przedwojennej ustawy.
2. MOTYWY UZASADNIAJAÎCE WPROWADZENIE NADZORU

Podane w pisÂmie Prezesa Rady MinistroÂw racje stanowiaÎce faktyczne podstawy decyzji o wprowadzeniu nadzoru nad seminariami
nie majaÎ z prawnego punktu widzenia wieÎkszego znaczenia, jesÂli
przyjaÎcÂ, zÇe dla jej podjeÎcia nie byøo podstaw prawnych. NalezÇy je
jednakzÇe zbadacÂ, chociazÇby i po to, aby przekonacÂ sieÎ, czy byøy to
racje rzeczywiste, czy tezÇ stanowiøy jedynie pretekst dla realizacji
6
7

Dz. U. nr 19, poz. 156.
Dz. U. nr 33, poz. 343.
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apriorycznych zaøozÇenÂ polityki wyznaniowej panÂstwa. JuzÇ sam fakt, izÇ
motywy podjeÎcia owej decyzji podane zostaøy w sposoÂb nad wyraz
ogoÂlnikowy, skøania do zajeÎcia stanowiska, ktoÂre z perspektywy kilkudziesieÎciu lat nie mozÇe budzicÂ kontrowersji, izÇ wøasÂnie owa apriorycznosÂcÂ miaøa tu znaczenie decydujaÎce. Zawiøa i demagogiczna konstrukcja uzasadniania tej decyzji jedynie utwierdza w takim przekonaniu. Jako przyczyneÎ zmiany stanowiska rzaÎdu w sprawie nadzoru
nad seminariami podaje sieÎ we wspomnianym pisÂmie Premiera fakt,
izÇ ¹zupeøna swoboda ksztaøcenia i wychowania kandydatoÂw do stanu
duchownego, jakaÎ PanÂstwo pozostawiøo wøadzom kosÂcielnym i zakonnym, byøa i jest wykorzystywana w sposoÂb budzaÎcy zasadnicze
zastrzezÇenia. SzczegoÂlnie wysoce niewøasÂciwa atmosfera, panujaÎca
w seminariach duchownych, jak roÂwniezÇ postawa spoøeczna møodego
duchowienÂstwa, ktoÂre w duzÇej liczbie opuszcza rokrocznie zakøady
teologiczne, wywoøuje kategoryczny sprzeciwº. Zatem niewøasÂciwa
atmosfera w seminariach, postawa spoøeczna møodego duchowienÂstwa oraz duzÇa liczba møodziezÇy opuszczajaÎcej zakøady ksztaøcenia
duchownych miaøy stanowicÂ owe rationis facti. Z dwoma pierwszymi
zarzutami trudno podjaÎcÂ jakaÎkolwiek polemikeÎ ze wzgleÎdu na ich
ogoÂlnikowosÂcÂ (staÎd uzasadnione podejrzenie o demagogieÎ). MozÇna
jedynie dodacÂ, izÇ zarzuty te nie zostaøy uszczegoÂøowione ani w pisÂmie
Premiera, ani tezÇ w poÂzÂniejszej, obszernej korespondencji z Episkopatem Polski. Ostatni, trzeci zarzut, dotyczaÎcy duzÇej liczby ¹duchowienÂstwaº8 opuszczajaÎcego zakøady, byø bardziej konkretny od pozostaøych, jednakzÇe okresÂlenie, jaka liczba mozÇe tutaj bycÂ uwazÇana za
przerost czy tezÇ zjawisko spoøeczne jest rzeczaÎ wzgleÎdnaÎ. OczywisÂcie,
wypadaøoby podacÂ ± przynajmniej w przyblizÇeniu ± te liczby, jednak8

Pismo Premiera z dnia 12 pazÂdziernika 1959 r. dotyczyøo zaroÂwno nadzoru nad
seminariami wyzÇszymi, jak i nizÇszymi. Zarzut dotyczaÎcy duzÇej liczby duchowienÂstwa
opuszczajaÎcego zakøady dotyczyø zatem i jednych, i drugich, przy czym bez poroÂwnania
alumni seminarioÂw nizÇszych stanowili tutaj zdecydowanaÎ wieÎkszosÂcÂ. Tymczasem
alumnoÂw tych w zÇaden sposoÂb nie mozÇna byøo zaliczycÂ do kategorii ¹duchowniº,
poniewazÇ byli to po prostu uczniowie szkoÂø sÂrednich. TakzÇe alumni seminarioÂw wyzÇszych, jesÂli nie przyjeÎli jeszcze sÂwieÎcenÂ, albo przynajmniej tonsury, nie mogli bycÂ
zaliczeni do tej grupy. Zatem okresÂlenie ¹liczni møodzi duchowniº byøo uzÇyte niewøasÂciwie.
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zÇe ani strona rzaÎdowa, ani kosÂcielna w oficjalnych pismach takich
statystyk nie przedstawiaøy.
Zatem motywy podane w uzasadnieniu decyzji o wprowadzeniu
nadzoru panÂstwowego nad seminariami byøy nierzeczywiste i fikcyjne. Prawdziwych motywoÂw poszukiwacÂ nalezÇy poza oficjalnymi pismami kierowanymi do wøadz kosÂcielnych. Znajdziemy je np. w referacie UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ z 1961 r., w ktoÂrym czytamy: ¹W ten
sposoÂb przyblizÇamy sieÎ do momentu, w ktoÂrym wøadze panÂstwowe
stopniowo osiaÎgnaÎ caøkowitaÎ kontroleÎ nad seminariami duchownymi. WychowywacÂ beÎdaÎ ksieÎzÇy w duchu poszanowania wøadzy ludowej, w duchu roÂwniezÇ przekonanÂ socjalistycznych, to niewaÎtpliwie
umacniacÂ beÎdzie ruch ksieÎzÇy posteÎpowych, a i wazÇnym jest roÂwniezÇ
oddziaøywanie ksieÎzÇy na zewnaÎtrz na samych parafiach, a przeciezÇ
zalezÇy nam na tym, aby ich oddziaøywanie dla socjalizmu byøo jak
najbardziej korzystneº9. Te søowa wszystko wyjasÂniajaÎ.
3. ANALIZA STANU PRAWNEGO I FAKTYCZNEGO

Wprowadzony nadzoÂr dotyczycÂ miaø zaroÂwno seminarioÂw nizÇszych, jak i wyzÇszych. Tymczasem jedne i drugie dziaøaøy na roÂzÇnych
podstawach prawnych i byøy bytami o caøkowicie odmiennym charakterze. NalezÇy zatem rozwazÇycÂ ich sytuacjeÎ oddzielnie.
3.1. NIZÇSZE SEMINARIA DUCHOWNE

Pewnym problemem byø fakt, izÇ nigdzie przepisy kosÂcielne jasno
nie okresÂlaøy charakteru nizÇszych seminarioÂw duchownych. ObowiaÎzujaÎcy woÂwczas Kodeks Prawa Kanonicznego10 odnosiø sieÎ do seminarioÂw nizÇszych zaledwie w jednym kanonie (1354 § 2), kwitujaÎc
9
Zob. Referat UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ o aktualnych stosunkach mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem, w: P. R a i n a, KosÂcioÂø katolicki a panÂstwo w sÂwietle dokumentoÂw
1945-1989, t. 2: Lata 1960-1974, PoznanÂ 1995, s. 66-67.
10
Codex Iuris Canonici Beneditti PP. promulgowany konstytucjaÎ apostolskaÎ
Providentissima Mater Ecclesia dnia 27 maja 1917 r. (dalej: CIC).
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spraweÎ kroÂtko: ¹Curandum ut in maioribus praesertim dioecesibus
bina constituantur Seminaria: minus, scilicet, pro pueris litteraum
scientia imbuendis, maius pro alumnis philosophiae ac theologiae
vacantibusº. Zatem CIC, zobowiaÎzujaÎc biskupoÂw diecezjalnych do
tworzenia w swoich diecezjach seminarioÂw nizÇszych i wyzÇszych, nie
okresÂlaø, czy owo seminarium minus ma miecÂ charakter szkoøy, czy
tezÇ zakøadu wychowawczego. BioraÎc pod uwageÎ uzÇyte w kodeksie
sformuøowanie, odnoszaÎce sieÎ do celu powstawania tego typu instytucji (pro pueris litterarum scientia imbuendis), a takzÇe ogoÂlnaÎ tendencjeÎ panujaÎcaÎ w sÂwiecie katolickim w dobie zÇywioøowego powstawania tego typu instytucji, mozÇna stwierdzicÂ, izÇ chodziøo tutaj przede
wszystkim o to, aby kandydaci do seminarioÂw wyzÇszych mieli ukonÂczone studium, ktoÂre w danym kraju wymagane jest do rozpoczeÎcia
studioÂw akademickich11. W zwiaÎzku z tym powstajaÎce zaroÂwno
w okresie mieÎdzywojennym, jak i po II wojnie sÂwiatowej nizÇsze seminaria miaøy roÂzÇny charakter i rozmaicie je nazywano. Przede
wszystkim byøy to baÎdzÂ tylko zakøady wychowawcze, ktoÂrych wychowankowie pobierali naukeÎ w szkoøach sÂrednich (panÂstwowych lub
prywatnych), baÎdzÂ tezÇ regularne szkoøy, ksztaøcaÎce na poziomie sÂrednim wedøug programoÂw nauczania przedmiotoÂw obowiaÎzkowych
w szkoøach panÂstwowych z poszerzonym wykøadem nauki religii.
Nie rozstrzygajaÎc zatem problemu, czy byøy to szkoøy w rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 1932 r., byøy to niewaÎtpliwie szkoøy w znaczeniu potocznym baÎdzÂ tezÇ jedynie zakøady wychowawcze grupujaÎce
møodziezÇ meÎskaÎ, pobierajaÎcaÎ naukeÎ na poziomie sÂrednim, maturalnym. Praktycznie jednak w okresie mieÎdzywojennym stosowano
swoisty zabieg, polegajaÎcy na rozroÂzÇnieniu konkretnej szkoøy (gimnazjum) od nizÇszego seminarium, tworzaÎc tego rodzaju konstrukcjeÎ,
zÇe konkretne szkoøy ± w caøosÂci podlegajaÎce polskim przepisom
osÂwiatowym ± tworzone byøy przy nizÇszych seminariach duchownych,
ktoÂre podlegaøy jedynie wøadzy kosÂcielnej. Zatem nizÇsze seminaria
duchowne w okresie mieÎdzywojennym nie podlegaøy panÂstwowym
przepisom szkolnym. Jedynie w sytuacji, gdy obok seminarium
11
Zob. A. K o z a k o w s k i, Formacja intelektualna kandydatoÂw do kapøanÂstwa.
Studium historyczno-prawne, Lublin 1977 (mps, BU KUL), s. 238.
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mniejszego erygowane byøo gimnazjum (liceum), ktoÂre ubiegaøo sieÎ
o uprawnienia szkoÂø panÂstwowych, gimnazjum (liceum) to musiaøo
stosowacÂ sieÎ do przepisoÂw panÂstwowych takzÇe w zakresie nadzoru
resortowego12.
Sytuacja nizÇszych seminarioÂw przed rokiem 1959
W okresie mieÎdzywojennym nizÇsze seminaria duchowne nie byøy
poddane nadzorowi panÂstwowemu, chociazÇ nie wynikaøo to wyrazÂnie
z obowiaÎzujaÎcego ustawodawstwa szkolnego13. Aktem prawnym,
ktoÂry stanowiø podstaweÎ tego rodzaju rozwiaÎzania, byø art. XIII
ust. 2 konkordatu z 1925 r.14 Taki stan rzeczy zachowany byø takzÇe
bezposÂrednio po II wojnie sÂwiatowej.
W 1949 r. pojawiø sieÎ nasteÎpujaÎcy problem. OtoÂzÇ w wyniku stopniowej i systematycznej likwidacji szkoÂø sÂrednich prowadzonych
przez kosÂcielne osoby prawne niektoÂre sposÂroÂd tych szkoÂø, ktoÂre
jeszcze nie zostaøy zlikwidowane, zmieniøy swoÂj charakter, przeksztaøcajaÎc sieÎ w nizÇsze seminaria duchowne, aby w ten sposoÂb uniknaÎcÂ likwidacji15. Ponadto niektoÂre zakonne szkoøy ogoÂlnoksztaøcaÎce,
12

Zob. S. è u k o m s k i, Konkordat zawarty dn. 10.II.1925 roku pomieÎdzy StolicaÎ
ApostolskaÎ i RzeczpospolitaÎ PolskaÎ, èomzÇa 1934, s. 105.
13
Zdaniem Jana Izydorczyka ¹sanacyjne wøadze szkolneº nie korzystaøy w okresie mieÎdzywojennym z przysøugujaÎcych im praw w zakresie kontroli nad nizÇszymi
seminariami duchownymi (to dotyczyøo takzÇe szkoÂø duchownych innych wyznanÂ),
chociazÇ ± wedøug niego ± takie uprawnienia wynikaøy z ustaw jeÎdrzejewiczowskich,
gdyzÇ byøy to szkoøy prywatne w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 1932 r.
o prywatnych szkoøach. Zob. Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej (dalej: MAP) Jana Izydorczyka do Ministerstwa OsÂwiaty z grudnia
1949 r., nr W.II.1/929, AAN UdSW, sygn. 138/53.
14
Art. XIII ust. 2 konkordatu: ¹We wszystkich diecezjach KosÂcioÂø katolicki posiadacÂ beÎdzie seminaria duchowne, odpowiednio do prawa kanonicznego, ktoÂrymi
beÎdzie kierowaø i w ktoÂrych beÎdzie mianowaø nauczycieli. Dyplomy naukowe wystawiane przez wyzÇsze seminaria, beÎdaÎ wystarczaøy dla nauczania religii we wszystkich
szkoøach publicznych, z wyjaÎtkiem szkoÂø wyzÇszychº.
15
Skala tego zjawiska nie byøa duzÇa. Z informacji zawartej w pisÂmie Ministerstwa OsÂwiaty do MAP z dnia 11 stycznia 1950 r. (nr II.SÂr.-59/50, AAN UdSW, sygn.
138/53) wynika, izÇ w ostatnim czasie zostaøo zorganizowanych 14 nizÇszych seminarioÂw
duchownych (w Pøocku, Lublinie, Wøocøawku, dwa w Krakowie, Cheømnie, dwa
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ktoÂre w 1948 r. zostaøy zlikwidowane przez Ministerstwo OsÂwiaty,
takzÇe kontynuowaøy swojaÎ dziaøalnosÂcÂ juzÇ jako nizÇsze seminaria duchowne16. W zwiaÎzku z zaistniaøaÎ sytuacjaÎ oÂwczesne Ministerstwo
Administracji Publicznej pismem z dnia 13 marca 1949 r.17 zajeÎøo
stanowisko w tej sprawie. Zdecydowano, zÇe do nizÇszych seminarioÂw
duchownych nalezÇy stosowacÂ przepisy ustawy z dnia 11 marca 1932 r.
o prywatnych szkoøach, w tym takzÇe przepisy dotyczaÎce wykonywania nad nimi nadzoru przez resort osÂwiaty, w przypadkach zasÂ zakøadania i prowadzenia tych szkoÂø MAP powinno miecÂ zapewnionaÎ
mozÇliwosÂcÂ zajmowania stanowiska. We wspomnianym pisÂmie J. Izydorczyk daø bodziec do podjeÎcia dalszych dziaøanÂ, postulujaÎc, izÇ
¹sprawa szkolnictwa wyznaniowego, szczegoÂlnie szkolnictwa duchownego KosÂcioøa Rzymskokatolickiego nie powinna znajdowacÂ
sieÎ poza ramami ustawodawstwa i nadzoru panÂstwowegoº. W pisÂmie
tym ponadto zawarty byø pod adresem Ministerstwa OsÂwiaty postulat, ¹zÇe nalezÇaøoby przystaÎpicÂ do rozwiaÎzania tego zagadnieniaº poprzez przygotowanie projektoÂw odpowiednich zarzaÎdzenÂ, ¹zmierzajaÎcych do ostatecznego uregulowania sprawy seminarioÂw duchownych i innych zakøadoÂw wyznaniowych w Polsceº.
Z biegiem czasu sprawa objeÎcia nadzorem panÂstwowym nizÇszych
seminarioÂw duchownych nabieraøa coraz wieÎkszego rozmachu. JuzÇ
w lutym 1950 r. zostaø przygotowany dokument, ktoÂry okresÂlaø zakres
projektowanego nadzoru18. W jego ramach do kompetencji wøadz
publicznych miaøo nalezÇecÂ: zatwierdzanie statutoÂw, zatwierdzanie
planoÂw naukowych i programoÂw nauczania, zatwierdzanie nominacji
w Wadowicach, dwa w Nysie, Sokoøowie Podlaskim, Marszaøkach, Mikoøowie,
LublinÂcu).
16
W pisÂmie Ministerstwa OsÂwiaty do MAP z dnia 8 stycznia 1949 r.
(nr II.SÂr-6216/48, AAN UdSW, sygn. 138/53) uzÇyto sformuøowania, izÇ ¹pareÎ szkoÂø
sÂrednich ogoÂlnoksztaøcaÎcych [...] przeksztaøciøo sieÎ od wrzesÂnia br. na tzw. maøe seminaria duchowneº.
17
Pismo to stanowiøo odpowiedzÂ na pismo Ministerstwa OsÂwiaty (nr 6216/48).
Autor nie dotarø do tego pisma. Jest o nim mowa w pisÂmie Podsekretarza Stanu
w MAP J. Izydorczyka z grudnia 1949 r.
18
Zob. Dokument blizÇej nieokresÂlonego autorstwa, przygotowany prawdopodobnie przez MAP 10 lutego 1950 r., ktoÂry nosiø tytuø ¹Uregulowanie sprawy seminarioÂw duchownych i innych zakøadoÂw teologicznychº (AAN UdSW, sygn. 138/53).
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personelu nauczajaÎcego, staøa kontrola nad wykonywaniem programoÂw itp. Wøadze jednak miaøy problem z okresÂleniem (zdefiniowaniem) pojeÎcia ¹nizÇsze seminarium duchowneº. Spostrzegøy sieÎ tezÇ, izÇ
wraz z zerwaniem konkordatu brak jest przepisoÂw regulujaÎcych stosunek panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego. Brak powyzÇszych przepisoÂw, zdaniem MAP, mozÇna byøo zniwelowacÂ poprzez ¹zastosowanie
analogii wedøug przepisoÂw regulujaÎcych stosunek panÂstwa do innych
wyznanÂº, najbardziej zasÂ podstawowaÎ rzeczaÎ byøo ¹zakwalifikowanie
szkolnictwa duchownego jako szkolnictwa prywatnegoº19.
Pomimo opisanych wyzÇej proÂb objeÎcia nizÇszych seminarioÂw
nadzorem panÂstwowym nie ukazaøy sieÎ zÇadne oficjalne zarzaÎdzenia
w tej sprawie. Korespondencja pomieÎdzy MAP i Ministerstwem
OsÂwiaty byøa raczej wyrazem poszukiwanÂ wyjsÂcia z sytuacji nizÇ
zmianaÎ oficjalnego stanowiska. SÂwiadczy o tym chociazÇby stanowisko UdSW w pisÂmie do posøa S. Stommy z 1957 r. komunikujaÎce,
izÇ ¹uznajaÎc zasadeÎ, zÇe nizÇsze seminaria duchowne saÎ czysto kosÂcielnymi zakøadami ksztaøcenia aspirantoÂw do stanu zakonnego w mysÂl
wymogoÂw kosÂcielnych ± przeøozÇeni zakonni mogaÎ reaktywowacÂ
zniesione w 1952 r. seminaria bez zwracania sieÎ do wøadz osÂwiatowych o wyrazÇenie zgodyº20. Ministerstwo OsÂwiaty natomiast jeszcze w 1957 r. stwierdzaøo, izÇ ¹maøe seminaria duchowne [...] jako
instytucje wyøaÎcznie kosÂcielne nie byøy i nie saÎ nadzorowane przez
wøadze szkolneº21.
Brak formalnego nadzoru nad nizÇszymi seminariami w latach
1944-1959 wcale nie oznacza, izÇ wøadze pozostawiaøy im niczym nieskreÎpowanaÎ swobodeÎ dziaøania. W rzeczywistosÂci wywierano wpøyw
na ich dziaøalnosÂcÂ i kontrolowano w sposoÂb zakamuflowany baÎdzÂ pod
roÂzÇnymi pretekstami. Prowadzone byøy np. ± pomimo oficjalnych
deklaracji ± wizytacje, dokonywane przez roÂzÇne organy, w tym kuratoria osÂwiaty i søuzÇbeÎ bezpieczenÂstwa oraz pracownikoÂw wydziaøoÂw ds. wyznanÂ, wywierano presjeÎ na szkoøy katolickie i ucznioÂw tych
19

Zob. Notatka søuzÇbowa z dnia 11 marca 1949 r., AAN UdSW, sygn. 138/53.
Zob. Pismo UdSW do posøa S. Stommy z dnia 5 kwietnia 1957 r., nr II.5/57,
Archiwum Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski (dalej: ASKEP).
21
Zob. Pismo Ministerstwa OsÂwiaty do Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 lutego 1957 r., nr GM1-874/57, ASKEP.
20
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szkoÂø w celu zakøadania na ich terenie organizacji møodziezÇowych
o zaøozÇeniach niezgodnych z ideologiaÎ katolickaÎ (przede wszystkim
ZwiaÎzek MøodziezÇy Polskiej ± ZMP)22.
Problem podporzaÎdkowania nizÇszych seminarioÂw ustawie
o prywatnych szkoøach
Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkoøach nie wspominaøa ani jednym søowem o nizÇszych seminariach duchownych,
a wieÎc ani wyrazÂnie ich nie obejmowaøa swoimi rygorami, ani tezÇ
wyrazÂnie nie wyøaÎczaøa ich spod swego obowiaÎzywania. Nie stanowiøo to jednak luki w systemie prawnym, gdyzÇ sytuacja tych seminarioÂw
zostaøa uregulowana wczesÂniej w konkordacie ze StolicaÎ ApostolskaÎ
z 1925 r.23 W pismach proweniencji rzaÎdowej podawano nasteÎpujaÎcaÎ
argumentacjeÎ: poniewazÇ z dniem 12 wrzesÂnia 1945 r. konkordat przestaø obowiaÎzywacÂ, zatem nic juzÇ nie uzasadnia uprzywilejowanej sytuacji nizÇszych seminarioÂw duchownych, a konsekwencjaÎ tego jest
wprowadzenie nadzoru panÂstwowego. Stanowisko rzaÎdu nie uwzgleÎdniaøo jednak znacznie bardziej skomplikowanej sytuacji
w zwiaÎzku z wydaniem przez Tymczasowy RzaÎd JednosÂci Narodowej
(TRJN) w dniu 12 wrzesÂnia uchwaøy dotyczaÎcej obowiaÎzywalnosÂci
konkordatu. Przede wszystkim uchwaøa ta nie byøa formalnym i zgodnym z prawem aktem wypowiedzenia umowy mieÎdzynarodowej i nie
ma waÎtpliwosÂci, zÇe dzienÂ 12 wrzesÂnia 1945 r. nie mozÇna uznacÂ za
moment wygasÂnieÎcia konkordatu. Fakt, czy konkordat z 1925 r. obowiaÎzywaø na arenie mieÎdzynarodowej w okresie Polski Ludowej jest
co najmniej problematyczny ± bezsporne jedynie jest to, zÇe w stosunkach mieÎdzynarodowych nie byø stosowany24. PomijajaÎc w tym miejscu dywagacje o charakterze prawnomieÎdzynarodowym, stwierdzicÂ
nalezÇy:
22

Zob. List kardynaøoÂw A. Hlonda i A. Sapiehy do Prezydenta B. Bieruta w sprawie szkolnictwa katolickiego z dnia 24 czerwca 1948, w: P. R a i n a, KosÂcioÂø katolicki
a panÂstwo w sÂwietle dokumentoÂw 1945-1989, t. 1: Lata 1945-1960, PoznanÂ 1994,
s. 127-128.
23
Zob. art. XIII ust. 2 konkordatu zawartego pomieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ
a RzeczpospolitaÎ PolskaÎ w dniu 25 lutego 1925 r. (Dz. U. nr 72, poz. 501).
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a) sama uchwaøa TRJN w swojej tresÂci stwierdzaøa izÇ, ¹Tymczasowy RzaÎd JednosÂci Narodowej [...] nadal zapewnia KosÂcioøowi peønaÎ swobodeÎ dziaøania w ramach obowiaÎzujaÎcych ustawº;
b) uchwaøa z 12 wrzesÂnia 1945 r., jesÂli nawet miaøa wpøyw na
obowiaÎzywalnosÂcÂ konkordatu w stosunkach mieÎdzynarodowych, to
jednak nie znosiøa ± bo i nie mogøa znosicÂ ± ustawy z dnia 23 kwietnia
1925 r. o ratyfikacji konkordatu25. Ustawa ta nie zostaøa formalnie
nigdy uchylona, zatem obowiaÎzywaøa takzÇe w 1959 r.
PowracajaÎc do ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkoøach i uwzgleÎdniajaÎc zasady wykøadni subiektywistycznej oraz kontekst
systemowy polskiego prawodawstwa, nalezÇy stwierdzicÂ ponadto, izÇ
ustawodawca polski sÂwiadomie nie miaø zamiaru obejmowacÂ taÎ legislacjaÎ nizÇszych seminarioÂw duchownych. Nie mozÇna sieÎ tezÇ tutaj dopatrzycÂ
zamiaru ewentualnego, ktoÂry by zakøadaø, zÇe w razie wygasÂnieÎcia konkordatu ustawa z 1932 r. objeÎøaby swoimi rygorami takzÇe nizÇsze seminaria duchowne.
Uprawnienie KosÂcioøa do prowadzenia zakøadoÂw o charakterze
wewneÎtrznym wynikaøo nie tylko z przepisoÂw konkordatu, ale takzÇe
z zasady autonomii proklamowanej w art. 114 Konstytucji marcowej26, a takzÇe posÂrednio z postanowienÂ art. 113, ktoÂry przyznawaø
kazÇdemu zwiaÎzkowi wyznaniowemu ± prawnie uznanemu ± uprawnienie do posiadania zakøadoÂw skierowanych w swej dziaøalnosÂci na
cele wyznaniowe. PowyzÇsze normy konstytucyjne miaøy na celu zagwarantowanie mozÇliwosÂci wszechstronnego rozwoju duchowego
czøonkom poszczegoÂlnych wyznanÂ27.

24

Szerzej na temat obowiaÎzywalnosÂci konkordatu z 1925 r. w okresie Polski
Ludowej w: A. M e z g l e w s k i, SpoÂr o wygasÂnieÎcie konkordatu polskiego z 1925 r.,
RNP 8(1998), s. 325-340.
25
Dz. U. nr 47, poz. 324.
26
Art. 114 Konstytucji marcowej: ¹[...] KosÂcioÂø rzymskokatolicki rzaÎdzi sieÎ wøasnymi prawamiº.
27
Zob. B. R a t a j c z a k, Refleksje na temat rozumienia pojeÎcia wolnosÂci sumienia
i wyznania w Konstytucji z 17 marca 1917 r., w: Divina et humana. KsieÎga Jubileuszowa
w 65. roczniceÎ urodzin KsieÎdza Profesora Henryka Misztala, red. A. DeÎbinÂski, W. Bar,
P. Stanisz, Lublin 2001, s. 145-157.
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Naruszenie konstytucyjnej zasady rozdziaøu KosÂcioøa
od panÂstwa
Wprowadzenie nadzoru panÂstwowego nad seminariami nizÇszymi
(jak i wyzÇszymi) w takim zakresie stanowiøo naruszenie konstytucyjnej zasady rozdziaøu KosÂcioøa od panÂstwa (art. 70 ust. 2 Konstytucji
PRL). Wprawdzie konstytucyjny przepis, wprowadzajaÎcy teÎ zasadeÎ,
byø niezwykle lakoniczny (¹KosÂcioÂø jest oddzielony od panÂstwaº) i nie
precyzowaø charakteru tego rozdziaøu, jednakzÇe wprowadzony
w 1959 r. nadzoÂr, ktoÂry zakøadaø wpøyw panÂstwa np. na opracowywane programy nauczania, obsadeÎ stanowisk profesorskich itp., zaprzeczaø jakiemukolwiek modelowi rozdziaøu. Polityka panÂstwa wobec szkolnictwa seminaryjnego po 1959 r. jest jednym z bardziej wyrazistych przykøadoÂw, izÇ mimo wyrazÂnych przepisoÂw konstytucyjnych
± deklarujaÎcych rozdziaø KosÂcioøa od panÂstwa ± w praktyce mielisÂmy
do czynienia z systemem zwierzchnictwa panÂstwa nad KosÂcioøem i to
w niespotykanych dotaÎd rozmiarach28.
Rekapitulacje
W roku szkolnym 1948/1949, kiedy staøo sieÎ oczywiste, zÇe nowe
wøadze polskie daÎzÇaÎ do likwidacji szkoÂø prowadzonych przez kosÂcielne jednostki organizacyjne, czeÎsÂcÂ gimnazjoÂw biskupich i zakonnych
przeksztaøciøa sieÎ w nizÇsze seminaria, aby w ten sposoÂb uniknaÎcÂ likwidacji i coraz bardziej niewygodnego i kreÎpujaÎcego ich dziaøalnosÂcÂ
nadzoru panÂstwowego29. Samo przeksztaøcenie gimnazjoÂw w nizÇsze
28
Zob. H. M i s z t a l, Polskie prawo wyznaniowe, cz. I: Zagadnienia wsteÎpne. Rys
historyczny, Lublin 1996, s. 222-223.
29
Autor nie byø w stanie przebadacÂ, w jaki sposoÂb przebiegaø proces przeksztaøcania sieÎ kosÂcielnych szkoÂø ogoÂlnoksztaøcaÎcych w nizÇsze seminaria duchowne w poszczegoÂlnych przypadkach. Jeden wszakzÇe przypadek ± NizÇszego Seminarium Duchownego w Lublinie ± zostaø zbadany. Jak sieÎ okazaøo, w roku szkolnym 1948/1949
nie byøo intencjaÎ ani dyrekcji szkoøy, ani wøadz diecezjalnych przeksztaøcenie szkoøy
ogoÂlnoksztaøcaÎcej (Liceum Biskupiego) w nizÇsze seminarium. Biskup lubelski zwroÂciø
sieÎ jedynie w dniu 17 lutego 1949 r. do kuratorium lubelskiego z prosÂbaÎ o zatwierdzenie
zmian w statucie szkoøy. Zmiany te dotyczyøy dwoÂch kwestii, w tym zmiany nazwy
szkoøy. Biskup zaproponowaø, aby staraÎ nazweÎ: ¹Prywatne MeÎskie Liceum Biskupieº
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seminaria nie zmieniøo ich wewneÎtrznej organizacji. Nadal byøy to
szkoøy (w znaczeniu potocznym) lub zakøady wychowawcze, z tym
zÇe absolwenci tych szkoÂø zmuszeni byli uzyskiwacÂ dyplomy maturalne
w liceach korespondencyjnych baÎdzÂ jako eksterni. Z kolei tego rodzaju ¹ucieczkaº szkoÂø kosÂcielnych spod jurysdykcji kuratorioÂw
osÂwiaty wywoøaøa konsternacjeÎ wøadz osÂwiatowych i wyznaniowych,
chociazÇ osiaÎgneÎøy one przeciezÇ w ten sposoÂb peønaÎ kontroleÎ nad
uzyskiwaniem dyplomoÂw maturalnych, ktoÂrych zdobycie po 1952 r.
w szkoøach prowadzonych przez instytucje kosÂcielne staøo sieÎ niemozÇliwe.
Na potrzeby wprowadzenia nadzoru panÂstwowego wøadze zaliczyøy seminaria nizÇsze do szkoÂø prywatnych. W rzeczywistosÂci odmawiano jednak tym instytucjom takiego formalnego uznania, alumnoÂw
seminarioÂw nizÇszych zasÂ nie traktowano w ogoÂle jako møodziezÇy
uczaÎcej sieÎ. Tak np. pozbawiono alumnoÂw prawa do korzystania ze
znizÇek kolejowych30, z ktoÂrych korzystali studenci i uczniowie innych
szkoÂø, rodzicom alumnoÂw odmawiano prawa do zasiøkoÂw rodzinnych31, jakie przysøugiwaøy na møodziezÇ uczaÎcaÎ sieÎ, urzeÎdy panÂstwozastaÎpicÂ nowaÎ ± ¹Prywatne MeÎskie Liceum Biskupie (NizÇsze Seminarium Duchowne)º. Zob. Pismo Biskupa Lubelskiego do Kuratorium OkreÎgu Szkolnego Lubelskiego (dalej: KOSL) z dnia 17 lutego 1949 r., nr 233/Gø/49, Archiwum Archidiecezji
Lubelskiej (AAL), Akta Gimnazjum Biskupiego (AGB). Tymczasem w odpowiedzi
na to pismo wøadze szkolne (Ministerstwo OsÂwiaty) wyraziøy zgodeÎ na uzÇywanie nazwy ¹NizÇsze Seminarium Duchowneº, jednakzÇe zabroniono uzÇywania nazwy ¹Prywatne MeÎskie Gimnazjum [Liceum] Biskupieº. Zob. Pismo Ministerstwa OsÂwiaty do
KOSL z dnia 23 lipca 1949 r., nr II.SÂr.1482/49, AAL AGB. Zatem przeksztaøcenie
szkoøy w nizÇsze seminarium duchowne dokonaøo sieÎ z woli wøadz osÂwiatowych, a nie
kosÂcielnych.
30
Ulg kolejowych odmawiano uczniom wszystkich szkoÂø prywatnych, ktoÂre nie
miaøy w danym roku szkolnym uprawnienÂ szkoÂø panÂstwowych. Zob. Pismo Centralnego UrzeÎdu Szkolnictwa Zawodowego (dalej: CUSZ) do UdSW z dnia 31 marca
1953 r., nr IV 0-8a/4/53, AAN UdSW, sygn. 37/456. Szerzej na ten temat: A. M e z g l e w s k i, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980. Studium historyczno-prawne, Lublin 2004, s. 185-187.
31
A. M e z g l e w s k i, Szkolnictwo wyznaniowe, s. 181-185. Prawa do zasiøkoÂw
rodzinnych odmawiano wszystkim szkoøom prywatnym, ktoÂre w danym roku szkolnym nie uzyskaøy uprawnienÂ szkoÂø publicznych. Do 1951 r. zasiøki byøy wypøacane.
Zmiana stanowiska wøadz miaøa miejsce w 1951 r. na podstawie pisma Ministra Pracy

76

ARTUR MEZGLEWSKI

we nie uznawaøy dokumentoÂw wystawianych przez dyrekcje seminarioÂw, nakøadano na nie podatki, od ktoÂrych wolne byøy wszystkie
inne szkoøy i zakøady wychowawcze.

3.2. WYZÇSZE SEMINARIA DUCHOWNE

Sytuacja wyzÇszych seminarioÂw przed rokiem 1959
Zgodnie z art. XIII ust. 2 konkordatu z 1925 r. dziaøalnosÂcÂ wyzÇszych seminarioÂw duchownych oparta byøa jedynie na przepisach
prawa kanonicznego, byøy zatem wyøaÎczone spod nadzoru wøadz panÂstwowych. Przepis art. 17 ustawy z dnia 22 lutego 1937 r. o prywatnych szkoøach wyzÇszych32 wyøaÎczaø je z rezÇimu prawnego dotyczaÎcego przedwojennych szkoÂø wyzÇszych. W rozumieniu zatem w/w ustawy
wyzÇsze seminaria duchowne nie byøy zaliczane do szkoÂø wyzÇszych.
W latach 1944-1959 ± poza nielicznymi wyjaÎtkami ± wøadze panÂstwowe nie ingerowaøy otwarcie w zÇycie wewneÎtrzne seminarioÂw
wyzÇszych, przede wszystkim zasÂ nie prowadzono zÇadnych wizytacji,
ani tezÇ nie wysuwano roszczenÂ w zakresie wpøywu na obsadeÎ stanowisk profesorskich, programy wykøadanych przedmiotoÂw itp. W przypadku seminarioÂw wyzÇszych rok 1959 stanowiø zatem zdecydowany
przeøom w polityce panÂstwa wobec tych instytucji.
Problem podporzaÎdkowania seminarioÂw wyzÇszych
ustawie o prywatnych szkoøach
PodporzaÎdkowanie seminarioÂw wyzÇszych ustawie z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkoøach oraz wprowadzenie na jej podstawie nadzoru panÂstwowego nad seminariami wyzÇszymi wøadze uzasadniaøy nasteÎpujaÎco:
i Opieki Spoøecznej do ZUS z dnia 25 pazÂdziernika 1951 r., nr Upn.16 a.37/51. Zob.
Pismo CUSZ do UdSW z dnia 12 lutego 1953 r., nr GP/3/9/53, AAN UdSW, sygn.
37/544.
32
Dz. U. nr 13, poz. 89.

Â R PANÂSTWOWY NAD KATOLICKIMI SEMINARIAMI
NADZO

77

a) jedynym uzasadnieniem niestosowania w okresie mieÎdzywojennym przepisoÂw ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych
szkoøach do wyzÇszych seminarioÂw duchownych byøy przepisy art.
XIII konkordatu z 1925 r., konkordat zasÂ przestaø juzÇ obowiaÎzywacÂ;
b) przedwojenne ustawodawstwo, a wieÎc zaroÂwno ustawa z dnia
13 lipca 1920 r. o szkoøach akademickich33, jak i ustawa z dnia 15 marca
1932 r. o szkoøach akademickich34 nie zaliczaøy zÇadnego z seminarioÂw
wyzÇszych do szkoÂø akademickich. Ponadto seminaria duchowne nie
byøy takzÇe szkoøami wyzÇszymi w rozumieniu przepisoÂw obowiaÎzujaÎcych, tj. ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkoøach wyzÇszych35;
c) ustawa z dnia 11 marca 1932 r. nie wyøaÎcza spod swego dziaøania wyzÇszych i nizÇszych seminarioÂw duchownych36.
OdnoszaÎc sieÎ do powyzÇszych argumentoÂw, nalezÇy zauwazÇycÂ, co
nasteÎpuje:
Ad. a) w kwestii wygasÂnieÎcia konkordatu, ktoÂry miaø stanowicÂ
jedynaÎ podstaweÎ niestosowania nadzoru panÂstwowego wobec wyzÇszych seminarioÂw duchownych na podstawie ustawy z dnia 11 marca
1932 r., uwzgleÎdnicÂ nalezÇy te same racje, jakie podane zostaøy wyzÇej,
gdy mowa byøa o nizÇszych seminariach duchownych.
Ad. b) obie ustawy przedwojenne o szkoøach akademickich rzeczywisÂcie wyøaÎczaøy spod swego rezÇimu wszystkie seminaria wyzÇsze37. Nie byøy tezÇ one woÂwczas zaliczane do szkoÂø akademickich38.
33

Dz. U. nr 72, poz. 494.
Dz. U. nr 29, poz. 247.
35
Dz. U. nr 68, poz. 336. Zob. Pismo Peønomocnika RzaÎdu ds. StosunkoÂw z KosÂcioøem do Sekretarza Episkopatu Polski z dnia 30 grudnia 1959 r.
36
Zob. Pismo Prezesa Rady MinistroÂw do Episkopatu Polski z dnia 12 pazÂdziernika 1959 r.
37
Z tym zÇe cztery przedwojenne wyzÇsze seminaria duchowne ± lwowskie, wilenÂskie, warszawskie i krakowskie ± stanowiøy czeÎsÂcÂ wydziaøoÂw teologicznych uniwersytetoÂw panÂstwowych. Absolwenci tych seminarioÂw otrzymywali tytuø magistra teologii.
Po wojnie wøadze zlikwidowaøy wydziaøy teologii w Warszawie i Krakowie (LwoÂw
i Wilno znalazøy sieÎ poza granicami Polski).
38
Organizacja szkoÂø wyzÇszych akademickich regulowana byøa w trybie ustawy.
Szkoøy te traktowane byøy jako ¹warsztaty twoÂrczej pracy naukowej, wdrazÇajaÎc do tej
pracy studentoÂwº, i tylko one byøy uprawnione do nadawania stopni akademickich
magistra i doktora. OproÂcz szkoÂø wyzÇszych akademickich wyroÂzÇniano takzÇe szkoøy
34
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Nie stosowano takzÇe wobec nich okresÂlenÂ (uniwersytet, politechnika,
akademia, szkoøa gøoÂwna, szkoøa wyzÇsza) wymaganych ustawaÎ 5 listopada 1958 r. o szkoøach wyzÇszych. Stosowanie wobec nich ustawy
z 11 marca 1932 r. byøo jednak nieuzasadnione, gdyzÇ ustawa ta dotyczyøa jedynie szkoÂø i zakøadoÂw ksztaøcaÎcych dzieci i møodziezÇ, seminaria wyzÇsze zasÂ ksztaøciøy osoby dorosøe, peønoletnie. Studia w seminariach wyzÇszych traktowane byøy jako studia wyzÇsze zaroÂwno
w okresie mieÎdzywojennym, jak i po II wojnie sÂwiatowej, a ich absolwenci zroÂwnani byli w prawach z absolwentami panÂstwowych wydziaøoÂw teologicznych. Zgodnie z rozporzaÎdzeniem Rady MinistroÂw
z 8 listopada 1929 r. ukonÂczenie jednego z wyliczonych w rozporzaÎdzeniu seminarioÂw wyzÇszych wystarczaøo do osiaÎgnieÎcia stanowiska
w søuzÇbie panÂstwowej39. To samo potwierdzaøy rozporzaÎdzenia Rady
MinistroÂw z 17 pazÂdziernika 1932 r.40 oraz z 12 sierpnia 1937 r.41
Ponadto obowiaÎzujaÎce w dniu wydania zarzaÎdzenia o wprowadzeniu
nadzoru zarzaÎdzenie Ministra OsÂwiaty z 26 stycznia 1957 r. uznawaøo
wyrazÂnie, izÇ w zakresie kwalifikacji do nauki religii w szkoøach podstawowych i sÂrednich ukonÂczenie wyzÇszego seminarium duchownego
jest roÂwnoznaczne z ukonÂczeniem wydziaøu teologicznego42. Podobnie ujmowaøa spraweÎ instrukcja Ministra OsÂwiaty z dnia 5 sierpnia
1957 r.43 Jeszcze jednym argumentem w tej sprawie jest fakt, izÇ Regulamin StudioÂw Teologicznych uchwalony na konferencji delegatoÂw Rad WydziaøoÂw Teologicznych wszystkich uniwersytetoÂw, odbytej 8 czerwca 1927 r., a zatwierdzony 28 lutego 1928 r., stwierdzaø
wyzÇsze zawodowe. Podziaø szkoÂø wyzÇszych na zawodowe i akademickie zachowaø
dekret Rady MinistroÂw z dnia 28 pazÂdziernika 1947 r., natomiast zostaø on zniesiony
przez ustaweÎ z 1951 r. Zob. M. J a r o s z y nÂ s k i, J. L i t w i n, W. T a b o r s k i, Prawo
szkoÂø wyzÇszych. Teksty i komentarze, Warszawa 1955, s. XI-XII.
39
Zob. RozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw z dnia 8 listopada 1929 r. o zakøadach
naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczajaÎcych do osiaÎgnieÎcia stanowiska w panÂstwowej søuzÇbie cywilnej, Dz. U. nr 88, poz. 663.
40
Dz. U. nr 92, poz. 791.
41
Dz. U. nr 57, poz. 449.
42
ZarzaÎdzenie Ministra OsÂwiaty z dnia 26 stycznia 1957 r. w sprawie kwalifikacji
zawodowych nauczycieli w szkoøach podstawowych i sÂrednich, Dz. Urz. Min. OsÂw. nr 1,
poz. 4.
43
Dz. Urz. Min. OsÂw. nr 13, poz. 167.
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wyrazÂnie w § 3, izÇ Rada WydziaøoÂw mozÇe uznacÂ studia teologiczne
w seminariach biskupich lub zakonnych, w caøosÂci lub czeÎsÂci, za roÂwnorzeÎdne, o ile czyniaÎ zadosÂcÂ wymaganym programom studioÂw na
wydziaøach teologicznych uniwersytetoÂw panÂstwowych.
Ad. c) ustawa z dnia 11 marca 1932 r. nie wyøaÎczaøa seminarioÂw
wyzÇszych spod swego dziaøania, ale tezÇ jej dziaøanie dotyczyøo jedynie
szkoÂø, a nie uczelni wyzÇszych, co sugeruje juzÇ sama nazwa ustawy:
¹Ustawa o prywatnych szkoøach...º, pojeÎcia ¹szkoøaº zasÂ nie mozÇna
uznacÂ za tozÇsame z pojeÎciem ¹uczelniaº czy tezÇ ¹szkoøa wyzÇszaº.
Rekapitulacje
Jest faktem, izÇ od momentu uchwalenia ustawa z dnia 11 marca
1932 r. o prywatnych szkoøach nie byøa stosowana wobec wyzÇszych
seminarioÂw duchownych. Przyznaø to zresztaÎ premier JoÂzef Cyrankiewicz w pisÂmie stanowiaÎcym zapowiedzÂ wprowadzenia nadzoru, izÇ do
tej pory postanowienia ustawy z 1932 r. nie byøy stosowane wobec
¹zakøadoÂw szkolenia kadr duchowienÂstwaº. Wøadze panÂstwowe,
wprowadzajaÎc nadzoÂr nad wyzÇszymi seminariami duchownymi na
podstawie przedwojennej ustawy, argumentowaøy ten fakt tym, izÇ
nie obowiaÎzuje juzÇ konkordat z 1925 r., ktoÂry stanowiø rzekomo jedynaÎ podstaweÎ niestosowania nadzoru panÂstwowego nad seminariami
wyzÇszymi oraz tym, izÇ zmieniøa sieÎ wykøadnia ustawy z 1932 r. Pomimo
niestosowania konkordatu po roku 1925 w stosunkach prawnomieÎdzynarodowych nie przestaø on obowiaÎzywacÂ na terenie krajowego
porzaÎdku, gdyzÇ ustawa z 1925 r. o wejsÂciu w zÇycie konkordatu nie
zostaøa odwoøana. Co sieÎ zasÂ tyczy zmiany wykøadni, to ani Premier
RzaÎdu PRL, ani tym bardziej Minister OsÂwiaty nie byø organem kompetentnym do dokonania zmiany tej wykøadni44 ± nalezÇaøo zatem stosowacÂ wykøadnieÎ dotychczasowaÎ. Przede wszystkim ustawa z 1932 r.
nie dotyczyøa szkoÂø wyzÇszych, a do takich sui generis zaliczycÂ nalezÇaøo
wyzÇsze seminaria duchowne.

44
W zakresie wykøadni przepisoÂw prawa ± zgodnie z art. 25 konstytucji ± kompetentna byøa Rada PanÂstwa. Zob. H. M i s z t a l, Polskie prawo wyznaniowe, s. 290.
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II. ZMIANA STANU PRAWNEGO W LATACH 1961-1965

15 lipca 1961 r. zostaøa uchwalona ustawa o rozwoju systemu osÂwiaty i wychowania (Dz. U. nr 32, poz. 160), ktoÂra derogowaøa ustaweÎ
z 1932 r. o prywatnych szkoøach. SzczegoÂøowe zasady prowadzenia
niepanÂstwowych szkoÂø i innych placoÂwek osÂwiatowo-wychowawczych
okresÂlaøo zarzaÎdzenie Ministra OsÂwiaty z dnia 26 lutego 1965 r.45 Ponadto 15 wrzesÂnia 1964 r. weszøa w zÇycie Konwencja z dnia 15 wrzesÂnia
1960 r. w Sprawie Zwalczania Dyskryminacji w Dziedzinie OsÂwiaty46.
1. KOMPETENCJE NADZORCZE MINISTRA OSÂWIATY
Â WEK OSÂWIATOWYCH
W STOSUNKU DO NIEPANÂSTWOWYCH PLACO

Zgodnie z brzmieniem art. 39 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. osoby
prawne i fizyczne mogøy prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ osÂwiatowaÎ, wychowawczaÎ i opiekunÂczo-wychowawczaÎ (takzÇe pozaszkolnaÎ) jedynie na zasadach okresÂlonych przez Ministra OsÂwiaty, pod jego nadzorem oraz
po wczesÂniejszym uzyskaniu stosownego zezwolenia. Dotyczyøo to
wszystkich form pracy z dziecÂmi i møodziezÇaÎ47. Zasady dotyczaÎce
wydawania zezwolenÂ na prowadzenie placoÂwek niepublicznych
okresÂlone zostaøy w zarzaÎdzeniu wykonawczym z 26 lutego 1965 r.48
DokonywacÂ sieÎ to miaøo w sposoÂb uznaniowy, a nie ustawowy czy
45

Zob. ZarzaÎdzenie Ministra OsÂwiaty z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zasad
i warunkoÂw prowadzenia niepanÂstwowych szkoÂø i innych placoÂwek osÂwiatowo-wychowawczych, MP nr 13, poz. 48.
46
Dz. U. nr 40, poz. 268 i 270.
47
Artykuø 39 ust. 2 ustawy stanowiø, izÇ ¹wszelka pozaszkolna dziaøalnosÂcÂ osÂwiatowa i wychowawcza oraz inne formy pracy z dziecÂmi i møodziezÇaÎ podlegajaÎ nadzorowi
Ministra OsÂwiaty, ktoÂry mozÇe ustalacÂ zasady i warunki prowadzenia tej dziaøalnosÂci
lub pracyº.
48
Do czasu wydania tego zarzaÎdzenia w zakresie prowadzenia szkoÂø niepanÂstwowych ± ze wzgleÎdu na przepisy przejsÂciowe ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. ± obowiaÎzywaøy nadal przedwojenne rozporzaÎdzenia wykonawcze. Praktycznie zatem ustawa
z 15 lipca 1961 r. ± pomimo swego formalnego obowiaÎzywania od roku 1961 ± dopiero
teraz zaczeÎøa ksztaøtowacÂ sytuacjeÎ prawnaÎ niepanÂstwowych placoÂwek osÂwiatowych.
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konstytucyjny. Minister OsÂwiaty moÂgø zwolnicÂ ubiegajaÎcych sieÎ
o udzielenie zezwolenia z pewnych wymogoÂw ustawowych, ale jednoczesÂnie ± nawet po wypeønieniu przez wnioskodawceÎ wszystkich
wymogoÂw formalnych ± moÂgø odmoÂwicÂ udzielenia zezwolenia, uzasadniajaÎc to np. brakiem spoøeczno-gospodarczych potrzeb istnienia
danej szkoøy czy innej placoÂwki.
W zakresie uprawnienÂ nadzorczych nowe przepisy dawaøy resortowi osÂwiaty bardzo duzÇe (praktycznie nieograniczone) mozÇliwosÂci wpøywu na dziaøalnosÂcÂ niepanÂstwowych placoÂwek osÂwiatowych. Minister
OsÂwiaty moÂgø np. polecicÂ szkole realizowanie okresÂlonych programoÂw
szkolnych, korzystanie z okresÂlonych podreÎcznikoÂw i pomocy naukowych (§ 4 ust. 4 zarzaÎdzenia), organ administracji szkolnej udzielaø lub
odmawiaø zgody na zatrudnienie w placoÂwce okresÂlonych osoÂb na stanowiskach nauczycielskich i wychowawczych (§ 8 ust. 1 pkt 6 zarzaÎdzenia), udzielaø instruktazÇu metodycznego (§ 8 ust. 1 pkt 4 zarzaÎdzenia)
itp. W tej sytuacji mozÇemy zatem moÂwicÂ o caøkowitym podporzaÎdkowaniu sektora niepanÂstwowego w osÂwiacie wøadzom politycznym.
ÂW
2. PROBLEM OBOWIAÎZYWALNOSÂCI NOWYCH PRZEPISO
Â W DUCHOWNYCH
OSÂWIATOWYCH W STOSUNKU DO SEMINARIO

Po wejsÂciu w zÇycie nowych przepisoÂw osÂwiatowych nie przestaø
jednak istniecÂ stary problem, a mianowicie, czy te nowe przepisy
odnoszaÎ sieÎ takzÇe do nizÇszych seminarioÂw duchownych, czy tezÇ
nie? Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. w art. 39 ust. 1 stanowiøa, izÇ
¹szkoøy, placoÂwki osÂwiatowe, wychowawcze, opiekunÂczo-wychowawcze i inne zakøady lub placoÂwki szkolne mogaÎ bycÂ prowadzone [...]
tylko za zezwoleniem Ministra OsÂwiaty, na okresÂlonych przez niego
zasadach i warunkach i pod jego nadzoremº. Sama ustawa nie wspominaøa wyrazÂnie o seminariach duchownych, jednakzÇe z tak ujeÎtego
sformuøowania art. 39 wynikaøoby, izÇ chodzicÂ tutaj mozÇe takzÇe o nie.
WaÎtpliwosÂci zrodziøy sieÎ jeszcze podczas debaty sejmowej nad taÎ
ustawaÎ w dniach 14 i 15 lipca 1961 r. WoÂwczas to poseø sprawozdawca
A. Werblan wyjasÂniaø, zÇe ¹nie lezÇy w intencji ustawodawcy kreÎpowanie religijnej i wychowawczej dziaøalnosÂci KosÂcioøaº. Tymczasem jed-
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nak w wydanym 4 lata poÂzÂniej zarzaÎdzeniu wykonawczym z dnia
26 lutego 1965 r. jest juzÇ wyrazÂnie mowa o tym, izÇ ¹przepisy zarzaÎdzenia, z wyjaÎtkiem § 17, dotyczaÎ roÂwniezÇ seminarioÂw i szkoÂø duchownychº(§ 18). PowstrzymujaÎc sieÎ w tym miejscu od rozstrzygania
problemu okresÂlonego w podtytule, przeanalizujemy najpierw
wszystkie mozÇliwe warianty odpowiedzi. OtoÂzÇ:
a) albo Minister OsÂwiaty przekroczyø swoje kompetencje, rozciaÎgajaÎc bezprawnie ± wbrew intencjom ustawodawcy ± przepisy
ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. na seminaria duchowne;
b) albo posøowie A. Werblan i W. JarosinÂski skøamali na sali
sejmowej co do prawdziwej intencji ustawodawcy;
c) albo byli oni narzeÎdziem w reÎku swych politycznych mocodawcoÂw, a ich wystaÎpienie miaøo jedynie za zadanie zmylenie opinii
publicznej celem przeforsowania przepisoÂw dyskryminujaÎcych szkolnictwo wyznaniowe.
JesÂli uznacÂ, zÇe przepisy ustawy z 15 lipca 1961 r. i zarzaÎdzenia
wykonawczego miaøy dotyczycÂ takzÇe seminarioÂw duchownych, to
caøa absurdalnosÂcÂ sytuacji wyglaÎdaøaby nasteÎpujaÎco. Artykuø 2 ustawy stanowiø, izÇ ¹szkoøy i inne placoÂwki osÂwiatowo-wychowawcze saÎ
instytucjami sÂwieckimiº. Wprawdzie art. 39 ust. 3 ustawy przewidywaø mozÇliwosÂcÂ zwolnienia z wymogu art. 2, czyli od zasady sÂwieckosÂci
szkoøy, ale nie z art. 1 ust. 3, ktoÂry moÂwiø o ¹wychowaniu w duchu
socjalistycznej moralnosÂci i socjalistycznych zasad wspoÂøzÇycia spoøecznegoº. BioraÎc ponadto pod uwageÎ omoÂwione wczesÂniej kompetencje resortu osÂwiaty w zakresie wpøywu na programy szkolne, obsadeÎ stanowisk dydaktycznych i wychowawczych oraz instruktazÇu
metodycznego, jesÂliby te i pozostaøe przepisy miaøy dotyczycÂ takzÇe
seminarioÂw duchownych, to podwazÇaøyby one caøkowicie sens ich
istnienia. Staøyby ponadto w jaskrawej sprzecznosÂci chociazÇby z konstytucyjnaÎ zasadaÎ rozdziaøu KosÂcioøa od panÂstwa i uniemozÇliwiaøyby
KosÂcioøowi dalszaÎ egzystencjeÎ, pozbawiajaÎc go naturalnego prawa
ksztaøcenia i wychowywania nowych zasteÎpoÂw duchownych w duchu
zasad chrzesÂcijanÂskich.
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3. NOWE PRZEPISY OSÂWIATOWE
A POSTANOWIENIA KONWENCJI W SPRAWIE ZWALCZANIA
DYSKRYMINACJI W DZIEDZINIE OSÂWIATY

Ustawa z dnia 15 lipca o rozwoju systemu osÂwiaty i wychowania
uchwalona zostaøa juzÇ po przyjeÎciu Konwencji Paryskiej z 1960 r.
w Sprawie Zwalczania Dyskryminacji w Dziedzinie OsÂwiaty, natomiast zarzaÎdzenie Ministra OsÂwiaty w sprawie zasad i warunkoÂw
prowadzenia niepanÂstwowych szkoÂø wydane zostaøo juzÇ po ratyfikacji Konwencji przez PRL. Nowe przepisy osÂwiatowe w sposoÂb
razÇaÎcy naruszaøy jej postanowienia. Istotny tutaj jest przede wszystkim art. 5 ust. 1 lit. b. Konwencji, ktoÂry stanowiø, izÇ ¹rodzice i [...]
opiekunowie prawni powinni miecÂ mozÇnosÂcÂ [...] swobodnego posyøania swoich dzieci nie do panÂstwowych, lecz do innych zakøadoÂw
nauczania, odpowiadajaÎcym minimalnym wymaganiom ustalonym
albo zatwierdzonym przez wøasÂciwe organy osÂwiatowe, i po drugie
± zapewnienie religijnego i moralnego wychowania dzieci zgodnie
z ich osobistymi przekonaniami; nikomu indywidualnie ani zÇadnej
grupie osoÂb jako caøosÂci nie nalezÇy narzucacÂ religijnego wychowania, niezgodnego z ich przekonaniamiº. Tymczasem nowe polskie
przepisy osÂwiatowe uzalezÇniaøy uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placoÂwki od celowosÂci i przydatnosÂci spoøecznej (§ 3 ust. 1),
istnienia uzasadnionych spoøecznie lub gospodarczo potrzeb (§ 4
ust. 3), opinii wydziaøu zatrudnienia itp. SprzecznosÂcÂ tych przepisoÂw polegaøa na tym, izÇ Konwencja zastrzegaøa, izÇ wychowanie
i wyksztaøcenie religijne i moralne nalezÇy do rodzicoÂw i prawnych
opiekunoÂw dzieci i møodziezÇy (jesÂli nie saÎ oni peønoletni), panÂstwa
zatem nie mogøy rosÂcicÂ sobie prawa do udzielania zezwolenÂ na
prowadzenie odpowiednich typoÂw szkoÂø i placoÂwek wychowawczych. Tym bardziej uzalezÇnianie istnienia takich zakøadoÂw od
celowosÂci i przydatnosÂci spoøecznej, potrzeb spoøeczno-gospodarczych, opinii wydziaøoÂw zatrudnienia itp. nie mozÇna byøo pogodzicÂ
z duchem i literaÎ Konwencji.
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4. REKAPITULACJE

Wobec powyzÇszego najbardziej racjonalnym stanowiskiem jest
przyjeÎcie, izÇ nowe przepisy osÂwiatowe nie odnosiøy sieÎ w ogoÂle do
seminarioÂw i szkoÂø duchownych, gdyzÇ:
a) zakøady te nie mogøy ze swej natury ksztaøcicÂ i wychowywacÂ
w duchu socjalistycznej moralnosÂci;
b) nawet przy przyjeÎciu tezy, izÇ z tresÂci ustawy z 15 lipca 1961 r.
wynikaøo, zÇe ustawa ta (wraz z zarzaÎdzeniem Ministra OsÂwiaty z dnia
26 lutego 1965 r.) obejmuje swym zasieÎgiem takzÇe seminaria i szkoøy
duchowne, to w zwiaÎzku z przepisami Konwencji Paryskiej ± przy
zastosowaniu normy kolizyjnej ± nalezÇy uznacÂ, izÇ przepisy Konwencji
z mocy samego prawa uchylaøy obowiaÎzywalnosÂcÂ ustawy w stosunku
do szkoÂø i innych zakøadoÂw, ktoÂre zapewniaøy realizacjeÎ prawa okresÂlonego w art. 5 Konwencji, tj. zapewnienia religijnego i moralnego
wychowania dzieci i møodziezÇy zgodnie z osobistymi przekonaniami
ich rodzicoÂw i opiekunoÂw prawnych baÎdzÂ samych zainteresowanych
po osiaÎgnieÎciu przez nich peønoletnosÂci.

III. CHARAKTER I ZAKRES SPRAWOWANEGO NADZORU

NadzoÂr nad seminariami duchownymi realizowany byø przede
wszystkim poprzez wizytacje pracownikoÂw kuratorioÂw osÂwiaty oraz
wydziaøoÂw ds. wyznanÂ wojewoÂdzkich rad narodowych. Ponadto przeprowadzane byøy kontrole bibliotek seminaryjnych, a na seminaria
naøozÇono obowiaÎzek przesyøania corocznych sprawozdanÂ z ich dziaøalnosÂci oraz informacji o alumnach poborowych. UzupeøniajaÎce znaczenie miaøy ponadto ± mniej lub bardziej formalne ± kontakty z wøadzami seminarioÂw.
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1. WIZYTACJE

AkcjeÎ wizytowania seminarioÂw duchownych rozpoczeÎto w lutym
1960 r.49 Te pierwsze wizytacje mozÇna uznacÂ ± z punktu widzenia
wøadz ± za nieudane. Zdarzaøo sieÎ bowiem nierzadko, zÇe przeøozÇeni
seminarioÂw nie udosteÎpniali dokumentoÂw lub nawet nie wpuszczali
wizytatoroÂw do budynkoÂw seminaryjnych (PrzemysÂl, GorzoÂw). W tej
sytuacji wøadze zdecydowaøy sieÎ na bardzo drastyczne dziaøania odwetowe: 22 alumnoÂw seminarium przemyskiego powoøano do czynnej
søuzÇby wojskowej50 oraz postanowiono zamknaÎcÂ jedno seminarium
zakonne. Zapowiedziano ponadto przejsÂcie do nowego, bardziej zdecydowanego etapu wizytacji powtoÂrnych51. W pisÂmie Peønomocnika
RzaÎdu ds. StosunkoÂw z KosÂcioøem z grudnia 1960 r. mowa juzÇ jest
o ponad 80 zwizytowanych seminariach i tylko o sporadycznych proÂbach przeciwstawiania sieÎ wizytacjom52. Pomimo wczesÂniejszych zapowiedzi, izÇ wizytacje wøadz osÂwiatowych beÎdaÎ dotyczycÂ jedynie
przedmiotoÂw o charakterze sÂwieckim, ich zakres stale sieÎ poszerzaø.
W 1963 r. co najmniej w kilku przypadkach komisje wizytujaÎce seminaria domagaøy sieÎ hospitacji przedmiotoÂw sÂcisÂle teologicznych53.
49

Zob. A. M i c e w s k i, KosÂcioÂø ± PanÂstwo 1945-1989, Warszawa 1994, s. 43.
ZauwazÇycÂ tu nalezÇy ± co zresztaÎ jest oczywiste ± izÇ ustawa z 1932 r. o prywatnych szkoøach nie przewidywaøa tego rodzaju sankcji. Prymas S. WyszynÂski w lisÂcie do
I Sekretarza KC PZPR, zwracajaÎc uwageÎ na ten fakt, okresÂliø sankcje ¹swoistaÎ brankaÎº. Zob. Pismo Prymasa Polski do I Sekretarza KC PZPR z dnia 5 grudnia 1960 r.,
AAN UdSW, sygn. 97/1.
51
Zob. Notatka UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ z 1960 r., w: P. R a i n a, KosÂcioÂø
katolicki a panÂstwo w sÂwietle dokumentoÂw 1945-1989, t. 2: Lata 1960-1974, PoznanÂ
1995, s. 39-40.
52
Zob. Pismo Peønomocnika RzaÎdu ds. StosunkoÂw z KosÂcioøem do Episkopatu
Polski [1960 r.], nr II.5a/138/60, AAN UdSW, sygn. 97/1.
53
W dniu 12 marca 1963 r. w Seminarium Metropolitalnym Warszawskim komisje wizytacyjne zazÇaÎdaøy wizytacji m.in. prawa kanonicznego, historii KosÂcioøa i teologii
moralnej. W dniu 12 listopada 1963 r. w seminarium jezuitoÂw w Warszawie miaøa sieÎ
odbycÂ wizytacja historii KosÂcioøa, prawa kanonicznego, Pisma sÂw. Nowego i Starego
Testamentu oraz teologii moralnej. W dniu 8 maja 1963 r. miaøa sieÎ odbycÂ w WSD
w Olsztynie wizytacja wykøadoÂw z prawa kanonicznego. Zob. Pismo Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski do Ministra Wacøawa Tuøowieckiego z dnia 9 grudnia
1963 r., nr 510/63, AAN UdSW, sygn. 97/1.
50
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Wizytacje w seminariach przeprowadzane byøy 1-3 razy do roku.
Jak wynika z oficjalnych sprawozdanÂ, podczas wizytacji zwracano
uwageÎ na warunki lokalowe, kadreÎ nauczycielskaÎ, nastroje wsÂroÂd
klerykoÂw, stan majaÎtkowy oraz bazeÎ materialnaÎ, prawdziwosÂcÂ danych podawanych przez seminaria w corocznych sprawozdaniach
dla kuratorioÂw osÂwiaty. Wizytacje miaøy przede wszystkim ustalicÂ,
czy istniejaÎ przejawy negatywnego stosunku wobec socjalistycznego
panÂstwa54. Materiaøy z wizytacji przekazywane byøy za posÂrednictwem prezydioÂw wojewoÂdzkich rad narodowych na adres UrzeÎdu
do Spraw WyznanÂ w Warszawie. Wizytacje seminarioÂw duchownych
prowadzone byøy do poøowy lat 70. Zdarzaøo sieÎ, zÇe wizytatorzy wydawali zarzaÎdzenia powizytacyjne, jednakzÇe mozÇliwe do wykonania55.
2. KONTROLE BIBLIOTEK SEMINARYJNYCH

W dniach 22-24 sierpnia 1960 r. w caøej Polsce skontrolowano
biblioteki seminaryjne. W wyniku tej akcji, ktoÂraÎ objeÎtych zostaøo
67 bibliotek, skonfiskowano 12 tys. woluminoÂw56. Byøa to jedyna
akcja kontroli bibliotek o zasieÎgu ogoÂlnopolskim. W latach poÂzÂniejszych akcji o takiej skali juzÇ nie przeprowadzano, ale UdSW zawsze
interesowaøo sieÎ, czy biblioteki nie zawierajaÎ pozycji bezdebitowych
i antysocjalistycznych. OproÂcz UdSW kontroleÎ nad nimi sprawowaø
takzÇe Minister Kultury i Sztuki, gdyzÇ biblioteki seminaryjne zaliczone zostaøy do ogoÂlnokrajowej sieci bibliotecznej.

54
W Archiwum Akt Nowych znajduje sieÎ kilkadziesiaÎt sprawozdanÂ i innych
materiaøoÂw powizytacyjnych z lat 1963-1979. Zob. AAN UdSW, sygn. 125/652.
55
W seminarium karmelitoÂw w Poznaniu polecono powieszenie godøa panÂstwowego we wszystkich salach wykøadowych oraz bibliotece ± zarzaÎdzenie wykonano.
Zob. Wyniki dotychczasowych wizytacji WSD karmelitoÂw w Krakowie z filiaÎ w Poznaniu [13.12.1963 r.], AAN UdSW, sygn. 125/652.
56
Zob. A. D u d e k, O dziaøaniach antykosÂcielnych wøadz PRL w latach 19581966, ¹ChrzesÂcijanin w SÂwiecieº, 24(1994), nr 1(196), s. 197-198.
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3. INNE FORMY SPRAWOWANIA NADZORU

InnaÎ formaÎ sprawowania nadzoru byø naøozÇony na wyzÇsze seminaria obowiaÎzek przekazywania szczegoÂøowych rocznych sprawozdanÂ z dziaøalnosÂci. Sprawozdania te obejmowaøy dane dotyczaÎce
alumnoÂw57, pracownikoÂw pedagogicznych58 wraz z przydziaøem godzin lekcyjnych, pracownikoÂw søuzÇby zdrowia, personelu administracyjnego i pomocniczego, organizacji seminarium, tygodniowego rozkøadu zajeÎcÂ naukowych i wychowawczych59.
Ponadto do innych form nadzoru zaliczycÂ trzeba takzÇe rozmowy
z kierownictwem seminarioÂw, jakie przeprowadzane byøy takzÇe poza
wizytacjami. W trakcie tych rozmoÂw kierownictwo seminarioÂw
¹udzielaøo potrzebnych wyjasÂnienÂº. Pod koniec lat 70. zaprzestano
regularnych wizytacji i ¹nieformalneº kontakty z przeøozÇonymi seminarioÂw byøy praktycznie jedynaÎ formaÎ sprawowania nadzoru60.
4. ZADANIA I CELE NADZORU

Na przeøomie lat 50. i 60. wøadze zapewne stawiaøy sobie daleko
idaÎce cele ± caøkowite podporzaÎdkowanie sobie KosÂcioøa i caøkowita
kontrola nad seminariami duchownymi, i to zaroÂwno pod wzgleÎdem
tresÂci wykøadanych tam przedmiotoÂw, jak i wpøywu na obsadeÎ personalnaÎ. Jak sieÎ okazaøo, opoÂr KosÂcioøa byø duzÇy, a postawa Episkopatu
57

Wøadze interesowaøy: liczba alumnoÂw na poszczegoÂlnych kursach, liczba i dane
o alumnach nowo przyjeÎtych. Ponadto, czy posiadali sÂwiadectwa maturalne, jakie
szkoøy konÂczyli, czy byli w nizÇszym seminarium duchownym, z jakich diecezji sieÎ
wywodzili, pochodzenie spoøeczne, status majaÎtkowy, pobierane stypendia. Seminaria
przedstawiaøy listeÎ alumnoÂw, ktoÂrzy w ciaÎgu roku opuszczali WSD, liczbeÎ i dane dotyczaÎce absolwentoÂw oraz liczbeÎ alumnoÂw wysÂwieÎconych na ksieÎzÇy itp.
58
Dane te byøy bardzo szczegoÂøowe i dotyczyøy: personalioÂw, peønionego stanowiska i charakteru søuzÇbowego, wyksztaøcenia i kwalifikacji zawodowych, liczby lat
pracy pedagogicznej, wychowawstwa, zleconych czynnosÂci dodatkowych itp.
59
Informacje powyzÇsze przedstawiono na podstawie formularzy sprawozdanÂ
znajdujaÎcych sieÎ w Archiwum Akt Nowych. Zob. AAN UdSW, sygn. 125/643.
60
TamzÇe.
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zdecydowana, staÎd tezÇ w latach 60. prawdopodobnie oczekiwania te
musiaøy bycÂ znacznie mniejsze.
W poÂzÂniejszym okresie takie dziaøania miaøy charakter bardziej
dorazÂny. JednaÎ z ostatnich inicjatyw byøa przeprowadzona przez
UrzaÎd do Spraw WyznanÂ w maju 1979 r. akcja informacyjna. Wydziaøy wojewoÂdzkie UdSW dostaøy polecenie zebrania informacji na
temat oceny kadry profesorskiej w wyzÇszych seminariach duchownych pod kaÎtem jej postawy politycznej i ewentualnych kontaktoÂw
z ¹elementami antysocjalistycznymiº, oceny wychowania obywatelskiego w seminariach oraz zebrania informacji na temat wydawnictw
antysocjalistycznych w bibliotekach seminaryjnych i zbadania, jakaÎ
praseÎ ± kosÂcielnaÎ, paxowskaÎ, laickaÎ i partyjnaÎ ± posiadajaÎ61. Akcja ta
nie przyniosøa zÇadnych rewelacji. Jedynie Wydziaø ds. WyznanÂ w ElblaÎgu wykazaø kontakty przeøozÇonych WSD werbistoÂw w PienieÎzÇnie
z ¹zorganizowanaÎ grupaÎ antysocjalistycznaÎ z GdanÂskaº62.

IV. STANOWISKO WèADZ KOSÂCIELNYCH

OczywisÂcie stanowisko Episkopatu Polski w kwestii nadzoru panÂstwowego nad seminariami duchownymi przez caøy czas byøo jednoznacznie okresÂlone, mianowicie ± biskupi polscy wszelkie ingerencje
panÂstwa w proces dydaktyczno-wychowawczy kandydatoÂw do kapøanÂstwa zawsze uwazÇali za drastyczne naruszanie autonomii KosÂcioøa. AnalizujaÎc stanowisko Episkopatu, mozÇemy wyroÂzÇnicÂ trzy etapy
w procesie jego ksztaøtowania sieÎ, co pozwala lepiej zrozumiecÂ w konteksÂcie zmieniajaÎcej sieÎ sytuacji politycznoprawnej.

61

Zob. Pismo UdSW do dyrektoroÂw wydziaøoÂw ds. wyznanÂ z dnia 21 maja 1979 r.,
nr RK-830/WSD/og/2/79, AAN UdSW, sygn. 125/652.
62
Zob. Pismo Wydziaøu ds. WyznanÂ UrzeÎdu WojewoÂdzkiego w ElblaÎgu do
UdSW z dnia 25 maja 1979 r., nr Wz.IV. Pf.6850/43/79, AAN UdSW, sygn. 125/652.
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1. REAKCJA EPISKOPATU POLSKI NA ZAPOWIEDZÂ
I WPROWADZENIE NADZORU

Zamiar wprowadzenia nadzoru panÂstwowego nad seminariami
duchownymi ± wyrazÇony w lisÂcie Premiera z 12 pazÂdziernika 1959 r.
± byø dla Episkopatu wielkim zaskoczeniem. BycÂ mozÇe spodziewano
sieÎ takich decyzji w stosunku do nizÇszych seminarioÂw duchownych,
jednakzÇe poddanie nadzorowi seminarioÂw wyzÇszych uwazÇane byøo za
nieporozumienie albo tezÇ zamach na wolnosÂcÂ KosÂcioøa. Sekretarz
Konferencji Episkopatu Polski wyraziø protest w lisÂcie stanowiaÎcym
odpowiedzÂ na pismo Premiera z dnia 12 pazÂdziernika 1959 r.63 PomijajaÎc w tym miejscu wysuwane w nim racje merytoryczne dotyczaÎce
bezprawnosÂci wprowadzenia tegozÇ nadzoru, nalezÇy przede wszystkim
wskazacÂ, izÇ Sekretarz ± w imieniu caøego Episkopatu ± uznaø teÎ decyzjeÎ
za ¹mieszanie sieÎ PanÂstwa w najbardziej wewneÎtrzne sprawy KosÂcioøa,
jakimi saÎ przygotowania aspirantoÂw do kapøanÂstwaº. Ponadto osÂwiadczyø, izÇ ¹Episkopat nie beÎdzie moÂgø sieÎ zastosowacÂ do takiego nadzoruº. Po wydaniu przez Ministra OsÂwiaty zarzaÎdzenia z dnia 29 grudnia
1959 r. w sprawie nadzoru oraz kolejnym pisÂmie Peønomocnika RzaÎdu
ds. StosunkoÂw z KosÂcioøem64 stanowisko Episkopatu jeszcze mocniej
zostaøo okresÂlone w lisÂcie Sekretarza Episkopatu do ministra Sztachelskiego z dnia 16 stycznia 1960 r.65 oraz w lisÂcie Prymasa Polski
do I Sekretarza KC PZPR Wiesøawa Gomuøki z dnia 25 marca 1960 r.66
W powyzÇszych pismach oproÂcz odmowy zastosowania sieÎ do nowych
63

Zob. Pismo Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski do Prezesa Rady MinistroÂw z dnia 20 pazÂdziernika 1959 r., nr 750/59, AAN UdSW, sygn. 97/1 (3-21).
Pismo zostaøo przedrukowane w publikacji P. Rainy KosÂcioÂø katolicki a panÂstwo
(t. 1, s. 758-759), jednakzÇe tam bøeÎdnie figuruje ± jako data jego powstania ± 29,
a nie 20 pazÂdziernika 1959 r.
64
Zob. Pismo Peønomocnika RzaÎdu ds. StosunkoÂw z KosÂcioøem do Sekretarza
Episkopatu Polski biskupa Z. ChoromanÂskiego z dnia 30 grudnia 1959 r., nr I-42/7/59,
AAN UdSW, sygn. 97/1 (3-25).
65
Zob. Pismo Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski do Ministra J. Sztachelskiego ± Peønomocnika RzaÎdu ds. StosunkoÂw z KosÂcioøem z dnia 16 stycznia 1960 r., nr
30/60, AAN UdSW, sygn. 97/1.
66
Zob. Pismo Prymasa Polski do I Sekretarza KC PZPR Wiesøawa Gomuøki
z dnia 25 marca 1960 r., AAN UdSW, sygn. 97/1.
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zarzaÎdzenÂ ± zdaniem Episkopatu bezprawnych ± wyrazÇona zostaøa
sugestia, aby tak powazÇne decyzje byøy podejmowane po przedyskutowaniu problemu w ramach Komisji WspoÂlnej.
2. LATA 1960-1966

Wobec faktoÂw dokonanych, przed jakimi stanaÎø Episkopat na
przeøomie lat 1960/1961, okresÂlone zostaøy zasady posteÎpowania
w przypadku dalszych proÂb sprawowania nadzoru. Zasady te sformuøowane zostaøy w Pro memoria skierowanym do biskupoÂw diecezjalnych i rektoroÂw seminarioÂw duchownych:
± uznano za dopuszczalne udosteÎpnianie komisjom wizytujaÎcym
tych dokumentoÂw, ktoÂre z natury swej saÎ jawne, a wieÎc: wykazoÂw wychowankoÂw, profesoroÂw, personelu ± wraz z ich danymi personalnymi;
± wyrazÇono takzÇe zgodeÎ na udosteÎpnianie wykazu dni wolnych
od nauki. Jedynie pod presjaÎ wøadz dopuszczono mozÇliwosÂcÂ wizytacji
przedmiotoÂw sÂwieckich, takich jak: historia doktryn spoøecznych,
prawo wyznaniowe, nauka o Polsce i sÂwiecie wspoÂøczesnym, jeÎzyki
obce;
± zdecydowanie natomiast przeciwstawiono sieÎ wizytowaniu
przedmiotoÂw o charakterze filozoficzno-teologicznym. Postanowiono, zÇe w zÇadnym wypadku nie nalezÇy ulegacÂ presji wøadz zmierzajaÎcych do usuwania profesoroÂw67.
W pisÂmie z dnia 17 listopada 1960 r. do RzaÎdu PRL wyrazÇono
prosÂbeÎ, aby na forum rzaÎdu jeszcze raz rozpatrzono spraweÎ panÂstwowego nadzoru nad seminariami oraz aby sprawa ta wniesiona zostaøa
na porzaÎdek dzienny najblizÇszej debaty Komisji WspoÂlnej. Ponadto
Episkopat zwroÂciø sieÎ z prosÂbaÎ o zawieszenie na ten czas wizytacji
wyzÇszych seminarioÂw duchownych68. W odpowiedzi, ktoÂrej udzieliø
Peønomocnik RzaÎdu ds. StosunkoÂw z KosÂcioøem, zasadeÎ nadzoru
67

Zob. Pro memoria. Zasady posteÎpowania w zwiaÎzku z zarzaÎdzeniem Premiera
RzaÎdu PRL o nadzorze nad seminariami duchownymi, AAN UdSW, sygn. 97/1.
68
Zob. Pismo Episkopatu Polski do RzaÎdu PRL z dnia 17 listopada 1960 r., AAN
UdSW, sygn 97/1.
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panÂstwowego nad seminariami uznano za bezdyskusyjnaÎ, natomiast
co do ¹zagadnienia zwiaÎzanego z tokiem przeprowadzania tego nadzoruº dopuszczono mozÇliwosÂcÂ omoÂwienia go na posiedzeniu Komisji
WspoÂlnej69; w tym czasie wszakzÇe kwestia nadzoru nie staøa sieÎ
przedmiotem obrad Komisji.
Po ratyfikowaniu przez PolskeÎ Konwencji Paryskiej Episkopat
postanowiø zrewidowacÂ swoje stanowisko wobec kwestii nadzoru
nad seminariami. W dniu 28 grudnia 1964 r. w imieniu Episkopatu
zostaøo wystosowane pod adresem Rady PanÂstwa pismo, w ktoÂrym
uznano, izÇ przepisy z 1959 r., dotyczaÎce nadzoru panÂstwowego, utraciøy swojaÎ wazÇnosÂcÂ i wobec tego ta kwestia wymaga nowych zarzaÎdzenÂ ± zgodnych z przepisami Konwencji70. Wydane tezÇ zostaøy odpowiednie wytyczne pod adresem rektoroÂw seminarioÂw duchownych, ktoÂrym polecono, aby nie wyrazÇali zgody na dalsze przeprowadzanie wizytacji71. Pismo wywoøaøo ostraÎ polemikeÎ pomieÎdzy Episkopatem a koøami rzaÎdowymi na temat zgodnosÂci obowiaÎzujaÎcego
prawodawstwa z przepisami Konwencji.
Trudna sytuacja, w jakiej znalazøy sieÎ seminaria duchowne
w oÂwczesnej Polsce, zostaøa dostrzezÇona przez StoliceÎ ApostolskaÎ,
ktoÂra w dniu 14 maja 1965 r. wystosowaøa do polskich biskupoÂw
ordynariuszy pismo, w ktoÂrym zajeÎøa stanowisko w tej sprawie.
Przede wszystkim wyrazÇono ogromne zaniepokojenie i zdziwienie
zaistniaøaÎ w Polsce sytuacjaÎ. Z perspektywy Stolicy SÂwieÎtej sytuacja
wyglaÎdaøa w ten sposoÂb, izÇ przedstawiciele ¹najwyzÇszych czynnikoÂw
oficjalnych w Polsceº wszem i wobec rozgøaszali, zÇe w Polsce zagwarantowana jest wolnosÂcÂ religijna oraz rozdziaø KosÂcioøa od panÂstwa,
a tymczasem ± w rzeczywistosÂci ± panÂstwo wtraÎca sieÎ w najbardziej
wewneÎtrzne sprawy KosÂcioøa. Stolica Apostolska przypomniaøa o naturalnym i wøasnym prawie KosÂcioøa do ksztaøcenia adeptoÂw do kapøanÂstwa wedøug zasad i praw ustanowionych przez Chrystusa oraz
69

Zob. Pismo Peønomocnika RzaÎdu ds. StosunkoÂw z KosÂcioøem do Episkopatu
Polski, nr II.5a/138/60, AAN UdSW, sygn. 97/1.
70
Zob. Pismo Sekretarza Konferencji Episkopatu do Rady PanÂstwa z dnia
18 grudnia 1964 r., nr 840/64, AAN UdSW, sygn. 97/1.
71
Zob. Pismo Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski do rektoroÂw WSD
z dnia 9 stycznia 1965 r., AAN UdSW, sygn. 97/1.
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tradycji KosÂcioøa. Przypomniaøa tezÇ, izÇ prawo to respektowane jest
przez wszystkie narody ± nawet pierwotne i niechrzesÂcijanÂskie72.
Â BY KOMPROMISU
3. PRO

Na przeøomie lat 1966/1967 problem nadzoru panÂstwowego staø
sieÎ wreszcie przedmiotem obrad Komisji WspoÂlnej. Na posiedzeniach w dniach 30 grudnia 1966 r. oraz 20 stycznia 1967 r. ustalone
zostaøo pewne modus vivendi, powoøana tezÇ zostaøa specjalna podkomisja73, ktoÂrej zadaniem miaøo bycÂ przygotowanie projektu regulaminu w sprawie nadzoru i doprowadzenie w ten sposoÂb do pewnej
normalizacji stosunkoÂw panÂstwo±KosÂcioÂø. Jak sieÎ okazaøo, posiedzenie Komisji WspoÂlnej z dnia 20 stycznia 1967 r. byøo ostatnim w okresie rzaÎdoÂw W. Gomuøki, ale posiedzenia podkomisji odbywaøy sieÎ.
Podczas trwajaÎcych kilka miesieÎcy prac podkomisji okazaøo sieÎ jednak, izÇ stanowiska obu stron saÎ mocno usztywnione i peøny kompromis jest praktycznie niemozÇliwy. Strona kosÂcielna gotowa byøa zgodzicÂ sieÎ na panÂstwowaÎ inspekcjeÎ (nie nadzoÂr) nad wykøadami przedmiotoÂw sÂwieckich (nieteologicznych74) w wyzÇszych seminariach duchownych, jednakzÇe bez uprawnienÂ panÂstwa w zakresie wydawania
zarzaÎdzenÂ powizytacyjnych czy tezÇ stosowania jednostronnych sankcji przez wøadze osÂwiatowe i wyznaniowe wobec poszczegoÂlnych seminarioÂw. Strona rzaÎdowa gotowa byøa zrezygnowacÂ z wizytowania
przedmiotoÂw teologicznych, ale nie byøo mowy o rezygnacji z wydawania zarzaÎdzenÂ powizytacyjnych oraz stosowania sankcji wobec seminarioÂw duchownych.
Zob. List SÂwieÎtej Kongregacji d/s SeminarioÂw i UniwersytetoÂw do BiskupoÂw
Ordynariuszy w Polsce z dnia 14 maja 1965 r., nr 1907/64/4, AAN UdSW, sygn. 97/1.
73
W praktyce podjeÎte rozmowy toczyøy sieÎ pomieÎdzy biskupem DaÎbrowskim
i dyrektorem UdSW A. SkarzÇynÂskim.
74
Ustalenie podziaøu na przedmioty teologiczne i nieteologiczne okazaøo sieÎ nie
takie proste. Problematyczne byøo przede wszystkim nauczanie hebrajskiego i greki,
ktoÂre wøadze traktowaøy jako zwyczajne nauczanie jeÎzykoÂw obcych, w rzeczywistosÂci
zasÂ chodziøo tutaj nie tyle o naukeÎ jeÎzykoÂw (martwych zresztaÎ), ile o egzegezeÎ Pisma
sÂw. SpoÂr ponadto szedø o nadzorowanie zajeÎcÂ z logiki i metodologii nauk oraz jeÎzyka
polskiego.
72
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Ostatnie zebranie podkomisji odbyøo sieÎ 15 maja 1967 r. Po zakonÂczeniu posiedzenia nie ustalono terminu nasteÎpnego spotkania.
Uzgodniono, zÇe poprzedzi je porozumienie telefoniczne, jednak podkomisja nie wznowiøa obrad75.
*

Formalnie nadzoÂr panÂstwowy w seminariach duchownych w epoce PRL prowadzony byø w latach 1960-1979. JesÂli chodzi o seminaria
nizÇsze, to stanowiø czeÎsÂcÂ planu caøkowitej likwidacji nie tylko tego
typu instytucji, ale wszelkiej dziaøalnosÂci dydaktyczno-wychowawczej
prowadzonej przez KosÂcioÂø katolicki oraz wszelkiej inicjatywy prywatnej na terenie szkolnictwa w ogoÂle. Wizytacje na pewno przyczyniøy sieÎ do realizacji tego planu, chociazÇ gdyby ich nie byøo i gdyby
nawet nie byøo zarzaÎdzenia o nadzorze panÂstwowym z 29 grudnia
1959 r., do tej likwidacji i tak by doszøo z powodu apriorycznych
zaøozÇenÂ polityki wyznaniowej panÂstwa.
Nie doszøo w okresie PRL do ograniczenia liczby seminarioÂw wyzÇszych. Wøadze nie zdecydowaøy sieÎ na ten krok, mimo zÇe takie plany
na pewno byøy. W ich przypadku nadzoÂr panÂstwowy miaø doprowadzicÂ
do peønej kontroli wøadzy politycznej nad procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz do ¹zmiany mentalnosÂciº møodych duchownych, od
ktoÂrych oczekiwano peønego poparcia dla zaøozÇenÂ ustrojowych panÂstwa. Zmiany w mentalnosÂci miaøy zapewne doprowadzicÂ do wzmocnienia ruchu tzw. ksieÎzÇy patriotoÂw, ktoÂrzy od 1959 r. dziaøali w ramach
Zrzeszenia ¹Caritasº, i w ten sposoÂb do rozøamu w KosÂciele76.
75

Zob. Notatka z posiedzenia podkomisji przygotowujaÎcej projekt regulaminu
w sprawie nadzoru panÂstwowego nad WSD z dnia 15 maja 1967 r., AAN UdSW,
sygn. 97/1.
76
Plan rozbicia KosÂcioøa od wewnaÎtrz i doprowadzenia do podziaøu wsÂroÂd duchowienÂstwa przygotowaø prawdopodobnie generaø NKWD Sierow, a zaprezentowaø
H. Minc. Przeprowadzany byø na skutek wyrazÂnego impulsu ze strony samego Stalina,
ktoÂry miaø stwierdzicÂ, izÇ ¹bez rozøamu wsÂroÂd kleru nic nie wyjdzieº. Plan ten byø
realizowany od 1949 r., kiedy to z inicjatywy aparatu bezpieczenÂstwa powstaøa Komisja
KsieÎzÇy przy ZBoWiD-zie. KontynuacjaÎ tego planu byøo doprowadzenie do powstania
KoÂø KsieÎzÇy przy znacjonalizowanym ¹Caritasº. NajwazÇniejszaÎ czeÎsÂciaÎ planu byøo utworzenie tzw. grupy inicjatywnej, ktoÂrych czøonkowie rekrutowaliby sieÎ sposÂroÂd duchownych gotowych do wspoÂøpracy z wøadzaÎ. TaÎ grupaÎ zamierzano posøuzÇycÂ sieÎ w celu
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Prowadzenie wizytacji w seminariach wyzÇszych ± samo w sobie ±
w zasadzie nie przyniosøo ujemnych skutkoÂw dla nich samych. Wizytacje zasadniczo nie wykrywaøy zÇadnych wieÎkszych nieprawidøowosÂci, nie stanowiøy tezÇ podstawowego zÂroÂdøa informacji. Natomiast odmowa zgody na wizytacjeÎ spotykaøa sieÎ z niezwykle niebezpiecznymi
reperkusjami, polegajaÎcymi na powoøywaniu wieÎkszej grupy alumnoÂw danego seminarium do søuzÇby wojskowej, obostrzeniu wymiaroÂw podatkowych itp.
NadzoÂr nad seminariami duchownymi wprowadzony zostaø
w sposoÂb bezprawny. W stosunku do seminarioÂw wyzÇszych ta bezprawnosÂcÂ byøa razÇaÎca. Polegaøa ona gøoÂwnie na tym, izÇ nadzoÂr wprowadzono na podstawie ministerialnego zarzaÎdzenia wydanego bez
wyrazÂnej delegacji ustawowej. Charakterystyczne jest takzÇe to, zÇe
po uchwaleniu ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. zarzaÎdzenie to nie ulegøo
zmianie, chociazÇ ustawa z 1932 r., na ktoÂraÎ sieÎ powoøywano, przestaøa
obowiaÎzywacÂ. Bez wzgleÎdu na postanowienia PRL-owskiej ustawy
o rozwoju systemu osÂwiaty i wychowania sÂcisøe nadzorowanie szkoÂø
duchownych sprzeczne byøo z konstytucyjnaÎ zasadaÎ rozdziaøu KosÂcioøa od panÂstwa i z KonwencjaÎ ParyskaÎ z 1960 r., ktoÂrej Polska byøa
sygnatariuszem, nie moÂwiaÎc juzÇ o naruszeniach prawa naturalnego,
naturalnych uprawnienÂ osoby ludzkiej do religijnego i moralnego
wychowania oraz wyboru szkoøy uwzgleÎdniajaÎcej sÂwiatopoglaÎd
chrzesÂcijanÂski77.
doprowadzenia do schizmy w polskim KosÂciele. Zob. P. S t a n i s z, Ubezpieczenie
spoøeczne duchownych jako wyraz stosunku panÂstwa do kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych w Polsce w latach 1945-1999, Lublin 1999 (mps, BU KUL), s. 48-54.
77
Nie wchodzaÎc tutaj w dyskusjeÎ na temat istnienia prawa naturalnego, stwierdzicÂ
Ç
nalezy, izÇ wolnosÂcÂ religijna, ktoÂrej jednym z przejawoÂw jest prawo do wyboru szkoøy,
ktoÂrej system wychowawczy uwzgleÎdnia osobiste przekonania religijne rodzicoÂw, opiekunoÂw prawnych oraz samych ucznioÂw, jest uprawnieniem wynikajaÎcym z przyrodzonej
godnosÂci osoby ludzkiej. PotwierdzajaÎ to normy i deklaracje o charakterze prawnomieÎdzynarodowym, jak np.: Karta Praw Czøowieka, Powszechna Deklaracja Praw Czøowieka ONZ z 10 grudnia 1948 r., Konwencja o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych
WolnosÂci z dnia 4 listopada 1950 r., Deklaracja o Eliminacji Wszelkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji z Powodu Religii lub PrzekonanÂ z 21 listopada 1981 r. Uprawnienia te (wolnosÂci) przysøugujaÎ ponadto kosÂcioøom, zwiaÎzkom wyznaniowym, stowarzyszeniom i innym grupom wyznajaÎcym jakaÎsÂ religieÎ lub przekonanie. Zob. H. M i s z t a l,
WolnosÂcÂ religijna, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 213-214.
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KSZTAèTOWANIE NORMATYWNEGO SYSTEMU
Â W PAN
Â STWA DO ORGANIZACJI RELIGIJNYCH
STOSUNKO
W ZWIAÎZKU RADZIECKIM

Podstawy statusu prawnego organizacji religijnych1 w ZwiaÎzku
Radzieckim zostaøy stworzone w pierwszych latach funkcjonowania
wøadzy bolszewickiej. PrzyjeÎte woÂwczas rozwiaÎzania normatywne
w zasadzie przetrwaøy w niezmienionym stanie do konÂca istnienia
panÂstwa, czyli przez ponad siedemdziesiaÎt lat.
GeneralnaÎ cechaÎ charakterystycznaÎ wszystkich uchwalanych i wydawanych w tym czasie aktoÂw normatywnych, regulujaÎcych problematykeÎ stosunku panÂstwa do organizacji religijnych, byøo to, zÇe nie
søuzÇyøy one realnym i faktycznym potrzebom spoøeczenÂstwa. Tworzone byøy jedynie w celu zrealizowania utopijnych zaøozÇenÂ ideologicznych zawartych w dzieøach twoÂrcoÂw doktryny marksistowsko-leninowskiej, zakøadajaÎcej likwidacjeÎ religii i zbudowanie panÂstwa nowego typu2.
Wøadze rewolucyjne dziaøaøy zdecydowanie i bardzo szybko. NiewaÎtpliwie sÂwiadczyøo to o peønej determinacji nowej rewolucyjnej
wøadzy i woli gøeÎbokiego przebudowania zastanego w panÂstwie modelu stosunkoÂw wyznaniowych bez wzgleÎdu na koszty i skutki
spoøeczne.
1
W ustawodawstwie radzieckim nie funkcjonowaøy terminy: ¹kosÂcioÂøº, ¹zwiaÎzki
wyznanioweº oraz ¹zwiaÎzki religijneº. Prawodawca radziecki uzÇywaø terminoÂw ¹zrzeszenia religijneº i ¹organizacje religijneº.
2
W konsekwencji takzÇe po to, aby realizowacÂ postanowienia i uchwaøy programowe zjazdoÂw partii komunistycznej.
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Ksztaøtowanie radzieckiego systemu rozdziaøu kosÂcioøa i panÂstwa3 ± formalnie wprowadzonego dekretem Rady Komisarzy Ludowych z 23 stycznia 1918 r. o oddzieleniu kosÂcioøa od panÂstwa
i szkoøy od kosÂcioøa4 ± zostaøo zapoczaÎtkowane w pierwszych
dniach po wybuchu rewolucji pazÂdziernikowej. Praktycznie juzÇ do
czasu wydania tego dekretu ± na skutek aktywnej trzymiesieÎcznej
dziaøalnosÂci prawotwoÂrczej kierowniczych organoÂw rewolucyjnych
± w sensie normatywnym zbudowano panÂstwo sÂwieckie. Taki system faktycznie powstaø zatem przed wydaniem dekretu o rozdziale
kosÂcioøa od panÂstwa, ktoÂry byø w zasadzie jedynie formalnym akcentem, konÂczaÎcym z jednej strony proces przebudowy panÂstwa
rosyjskiego z modelu panÂstwa wyznaniowego na model panÂstwa
sÂwieckiego, a z drugiej zamykajaÎcym pierwszaÎ fazeÎ procesu rewolucyjnych zmian w rosyjskich stosunkach wyznaniowych zapoczaÎtkowanych w dniu wybuchu rewolucji bolszewickiej. W efekcie powstaø system separacji wrogiej, wzorowany na wersji francuskiej5
o wyjaÎtkowo antyreligijnym i antykosÂcielnym charakterze. System
ten nie da sieÎ wøasÂciwie zinterpretowacÂ bez znajomosÂci ateistycznych elementoÂw filozofii marksistowsko-leninowskiej stojaÎcej na
stanowisku, zÇe religia jest zjawiskiem przemijajaÎcym i skazanym
na naturalnaÎ samolikwidacjeÎ i obumarcie. UwazÇaøa ona takzÇe religieÎ za czynnik hamujaÎcy rozwoÂj spoøeczno-ekonomiczny i powodujaÎcy otumanienie ludu, ktoÂry zamiast budowacÂ raj na ziemi, spodziewa sieÎ lepszego sÂwiata po sÂmierci6.
DokonujaÎc charakterystyki problemu ksztaøtowania radzieckiego systemu rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa i jednoczesÂnie spoglaÎdajaÎc
na ten problem z blisko stuletniej perspektywy, mozÇemy wyroÂzÇnicÂ
trzy etapy budowania nowego modelu stosunkoÂw panÂstwa z organi3

M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 91.
Sobranije uzakonienij i rasporiazÇenij raboczego i krestianskogo prawitielstwa,
1918 r., nr 18.
5
J. K r u k o w s k i, Systemy relacji mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem, w: J. K r u k o w s k i, K. W a r c h a ø o w s k i, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 29.
6
H. M i s z t a l, Systemy relacji PanÂstwo±KosÂcioÂø, w: Prawo wyznaniowe, red.
H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 47.
4
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zacjami religijnymi, zwanego takzÇe w literaturze przedmiotu modelem wschodnioeuropejskim7.
Pierwszy etap obejmuje okres od 9 listopada 1917 do 22 stycznia
1918 r. Jest to czas od wydania pierwszego aktu normatywnego,
zwiastujaÎcego rewolucyjne zmiany i nowe porzaÎdki w zakresie stosunkoÂw wyznaniowych, czyli dekretu z 9 listopada 1917 r. o ziemi8,
do wydania dekretu o rozdziale kosÂcioøa od panÂstwa i szkoøy od
kosÂcioøa. W tym okresie trwa przyjmowanie i wprowadzanie w zÇycie
fundamentalnych i charakterystycznych rozwiaÎzanÂ dla radzieckiego
systemu rozdziaøu kosÂcioøa i panÂstwa. W przeciaÎgu niespeøna trzech
miesieÎcy uchwalono baÎdzÂ wydano i wprowadzono w zÇycie siedem
aktoÂw normatywnych zmieniajaÎcych dotychczas obowiaÎzujaÎcy system regulacji stosunkoÂw wyznaniowych w Rosji. CechaÎ charakterystycznaÎ tego okresu byøa laicyzacja panÂstwa oraz laicyzacja systemu
prawnego przed wprowadzeniem rozdziaøu kosÂcioøa i panÂstwa. Proces ten wyprzedziø takzÇe uchwalenie konstytucji.
Drugi etap obejmuje czas od 23 stycznia do 10 lipca 1918 r. Jest to
okres od wydania dekretu przez RadeÎ Komisarzy Ludowych o rozdziale kosÂcioøa od panÂstwa i szkoøy od kosÂcioøa do uchwalenia konstytucji Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej9. CechaÎ charakterystycznaÎ tej fazy ksztaøtowania radzieckiego
systemu rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa jest koncentrowanie sieÎ z jednej strony na usankcjonowaniu juzÇ wczesÂniej przyjeÎtych rozwiaÎzanÂ
i wprowadzaniu generalnych rozwiaÎzanÂ systemowych w jednym akcie normatywnym, ktoÂry w sposoÂb ogoÂlny regulowaø charakter stosunkoÂw i relacji panÂstwa z organizacjami religijnymi oraz wprost
wyartykuøowaø zasadeÎ rozdziaøu kosÂcioøa i panÂstwa. Z drugiej strony
chodziøo o stworzenie pozoroÂw zachowania reguø demokratycznych
i poszanowania hierarchicznosÂci systemu prawnego przez zapisanie
pozÇaÎdanych przez bolszewikoÂw zasad relacji wyznaniowych w akcie
konstytucyjnym charakteryzujaÎcym sieÎ najwyzÇszaÎ mocaÎ prawnaÎ.
7

TamzÇe.
Sobranije uzakonienij i rasporiazÇenij raboczego i krestianskogo prawitielstwa,
1917 r., nr 1.
9
Sobranije uzakonienij i rasporiazÇenij raboczego i krestianskogo prawitielstwa,
1918 r., nr 51.
8
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Ostatni, trzeci etap to okres po uchwaleniu konstytucji do wydania przez Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy i RadeÎ
Komisarzy Ludowych postanowienia z 8 kwietnia 1929 r. o zrzeszeniach religijnych10 oraz zmiany redakcji art. 4 konstytucji RSFRR,
dokonanej 18 maja 1929 r. przez XIV Zjazd Rad. W tej fazie ksztaøtowania radzieckiego systemu rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa nasteÎpuje uszczegoÂøowienie i sprecyzowanie przyjeÎtych wczesÂniej rozwiaÎzanÂ systemowych w kierunku ograniczania dziaøalnosÂci organizacji
religijnych i wypierania religii. Radziecki system prawny nabiera
w tym czasie jeszcze bardziej antywyznaniowego charakteru.
W latach 1917-1929 w ZwiaÎzku Radzieckim stworzono kompleks
norm prawnych regulujaÎcych wszystkie aspekty zwiaÎzane z pozycjaÎ
prawnaÎ organizacji religijnych oraz wolnosÂci sumienia11 zgodnie
z doktrynaÎ marksistowsko-leninowskaÎ. Ustawodawstwo wyznaniowe, dajaÎce panÂstwu nieograniczonaÎ praktycznie wøadzeÎ w sprawach
religijnych, ulegaøo ewolucji w kierunku coraz wieÎkszego zaostrzenia
przepisoÂw antyreligijnych i maksymalnego ograniczania praw w dziedzinie zÇycia religijnego12.
1. ETAP PRZYGOTOWAWCZY

PrzedstawiajaÎc pierwszy etap ksztaøtowania radzieckiego systemu rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa, nalezÇy wyjsÂcÂ od podkresÂlenia, zÇe
juzÇ w pierwszym akcie normatywnym bolszewikoÂw, najczeÎsÂciej zresztaÎ zapominanym, a przeciezÇ beÎdaÎcym de facto zwiastunem rewolucyjnych pomysøoÂw nowej wøadzy w zakresie regulacji wyznaniowych,
10

Tekst postanowienia w: G. S z t r i k k e r, Russkaja Prawosøawnaja Cerkow
w sowietskoje wremia. KsieÎga I, s. 307-311.
11
Znamienne dla radzieckiego systemu prawnego jest wøasÂnie takie ujmowanie
tej wolnosÂci jednostki, a nie np. jako wolnosÂci sumienia i religii czy tezÇ wolnosÂci
sumienia i wyznania, co byøo juzÇ obowiaÎzujaÎcym standardem w oÂwczesnych systemach
prawnych demokratycznych panÂstw europejskich (patrz np. Konstytucja RP z 17 marca 1921 r.).
12
R. D z w o n k o w s k i, KosÂcioÂø katolicki w ZSRR 1917-1939. Zarys historii,
Lublin 1997, s. 67.
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zawarto istotne rozwiaÎzania, tworzaÎce podwaliny pod zbudowanie
panÂstwa sÂwieckiego. Aktem tym byø dekret z 9 listopada 1917 r.
o ziemi uchwalony przez II Wszechrosyjski Zjazd Rad DelegatoÂw
Robotniczych i ZÇoønierskich. Na podstawie postanowienÂ dekretu
panÂstwo przejeÎøo na wøasnosÂcÂ bez odszkodowania ziemieÎ, lasy, stawy
itp. wraz z inwentarzem zÇywym i martwym oraz zabudowaniami gospodarczymi, nalezÇaÎce dotychczas do organizacji religijnych. JednoczesÂnie utworzono ogoÂlnonarodowy fundusz ziemski, a przejeÎte nieruchomosÂci przekazano do zarzaÎdzania powoøanym komitetom
ziemskim. Tym samym nowa wøadza sÂwiadomie uderzyøa w fundamenty ekonomiczne funkcjonowania organizacji religijnych, chcaÎc
ograniczycÂ ich dziaøalnosÂcÂ i zasieÎg spoøecznego oddziaøywania.
Drugim wazÇnym dla regulacji problematyki wyznaniowej aktem
normatywnym byø dekret z 10 listopada 1917 r. o zniesieniu podziaøu
na stany i nieuznawaniu rang, hierarchii i wszelkich przywilejoÂw z tym
zwiaÎzanych, wydany wspoÂlnie przez Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy i RadeÎ Komisarzy Ludowych13. Na jego podstawie zniesiono takzÇe rangi duchowne i zwiaÎzane z tym prawa i przywileje, w tym np. wypøacanie przez panÂstwo sÂwiadczenÂ pienieÎzÇnych
osobom duchownym wszystkich leganie dziaøajaÎcych na terenie Rosji
organizacji religijnych.
Trzecim istotnym aktem normatywnym byø dekret Rady Komisarzy Ludowych z 11 grudnia 1917 r. o przekazaniu sprawy wychowania i wyksztaøcenia Ludowemu Komisariatowi OsÂwiaty14. Na podstawie postanowienÂ dekretu panÂstwo przejeÎøo na wøasnosÂcÂ wszystkie
nalezÇaÎce do organizacji religijnych szkoøy parafialne, seminaria,
szkoøy misjonarskie, szkoøy diecezjalne oraz inne szkoøy podstawowe,
sÂrednie i wyzÇsze wraz z ich majaÎtkiem ruchomym i nieruchomym.
JednoczesÂnie z dniem 1 stycznia 1918 r. zlikwidowano funkcjeÎ nauczyciela religii i ± co za tym idzie ± etaty oraz sÂrodki finansowe
przewidziane na ich utrzymanie.

13

J. S z a r a p o w, Dekrety Smolnego, Moskwa: Izwiestija 1968, s. 150.
Sobranije uzakonienij i rasporiazÇenij raboczego i krestianskogo prawitielstwa,
1917 r., nr 2.
14
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Czwartym aktem normatywnym przebudowujaÎcym panÂstwo wyznaniowe w panÂstwo sÂwieckie byø wydany 16 grudnia 1917 r. przez
Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy i RadeÎ Komisarzy
Ludowych dekret o rozwiaÎzywaniu maøzÇenÂstwa15. Na podstawie rozwiaÎzanÂ przyjeÎtych w dekrecie ustanowiono po raz pierwszy w historii
Rosji instytucjeÎ sÂwieckiego rozwodu. Dekret skonstruowany byø na
podstawie generalnej zasady, zgodnie z ktoÂraÎ w przypadku sporu
mieÎdzy maøzÇonkami co do rozwiaÎzania maøzÇenÂstwa organem wøasÂciwym do przeprowadzenia posteÎpowania rozwodowego oraz orzekania w przedmiocie rozwodu byø saÎd. W przypadku zgody maøzÇonkoÂw
na rozwiaÎzanie maøzÇenÂstwa organem wøasÂciwym do stwierdzenia rozwodu byø terenowy oddziaø UrzeÎdu Stanu Cywilnego, ktoÂry przy tej
okazji powoøano do zÇycia.
Kolejnym, piaÎtym aktem normatywnym, ktoÂry odegraø wazÇnaÎ
roleÎ w tworzeniu panÂstwa sÂwieckiego, byø dekret z dnia 18 grudnia
1917 r. o sÂlubie cywilnym, dzieciach i wprowadzeniu ksiaÎg aktoÂw
stanu16, wydany przez Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy oraz RadeÎ Komisarzy Ludowych. Na mocy dekretu po raz
pierwszy w historii rosyjskiego systemu prawnego wprowadzono
instytucjeÎ sÂlubu cywilnego. Co wieÎcej, uznano go za jedynaÎ formeÎ
zawierania zwiaÎzku maøzÇenÂskiego, ktoÂra wywiera skutki prawne
w systemie prawnym i jest uznawana przez panÂstwo. Na podstawie
wspomnianego dekretu organizacje religijne zwolniono z obowiaÎzku prowadzenia akt stanu cywilnego, powierzajaÎc ten obowiaÎzek
organom panÂstwowym, a w szczegoÂlnosÂci oddziaøom terenowym
UrzeÎdu Stanu Cywilnego. Przy okazji tej regulacji zniesiono dotychczas obowiaÎzujaÎce w systemie rosyjskiego prawa ograniczenia
zwiaÎzane z zawieraniem zwiaÎzkoÂw maøzÇenÂskich, w tym w szczegoÂlnosÂci tak przeciezÇ charakterystyczne dla panÂstw wyznaniowych
ograniczenia dotyczaÎce zwiaÎzkoÂw mieÎdzykonfesyjnych (mieszanych).
SzoÂstym aktem normatywnym byøo rozporzaÎdzenie Ludowego
Komisariatu do Spraw Wojennych z 16 stycznia 1918 r. o likwidacji
15
16

TamzÇe.
TamzÇe.
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struktur duszpasterskich w armii17. Na mocy rozporzaÎdzenia rozformowano wszystkie urzeÎdy i instytucje oraz jednostki organizacyjne
duszpasterstwa wojskowego. KapelanoÂw wojskowych zwolniono i pozbawiono wszelkich uprawnienÂ. MajaÎtek rozformowanych struktur
przekazano komitetom zÇoønierskim.
Ostatnim aktem normatywnym tego okresu byøo rozporzaÎdzenie
Ludowego Komisariatu Kontroli PanÂstwowej z 20 stycznia 1918 r.
o zaprzestaniu wydatkowania sÂrodkoÂw publicznych na utrzymanie
sÂwiaÎtynÂ, kaplic, duchowienÂstwa i przeprowadzanie obrzeÎdoÂw religijnych18. OproÂcz zakazu finansowania organizacji religijnych ze strony
panÂstwa na wiernych naøozÇono jednoczesÂnie obowiaÎzek sporzaÎdzania inwentaryzacji stanu majaÎtkowego wspoÂlnot wyznaniowych oraz
obowiaÎzek peønego finansowania, utrzymania i remontoÂw obiektoÂw
sakralnych.
OzÇywiona dziaøalnosÂcÂ normatywna organoÂw wøadzy rewolucyjnej, charakteryzujaÎca pierwszaÎ fazeÎ budowy radzieckiego modelu
regulacji stosunkoÂw panÂstwa z organizacjami religijnymi, uzupeøniona byøa licznymi aktami natury ideologiczno-politycznej. Celem tego
typu aktoÂw byøo stworzenie podatnego klimatu i warunkoÂw politycznych do ograniczenia roli religii i organizacji religijnych w panÂstwie
i w spoøeczenÂstwie. ZaliczycÂ do nich nalezÇy np. uchwalonaÎ 12 stycznia
1918 r. przez III Wszechrosyjski Zjazd Rad Robotniczych i ZÇoønierskich DeklaracjeÎ Praw Ludu PracujaÎcego i Wyzyskiwanego19. W deklaracji wzywano do tworzenia kontroli robotniczej takzÇe w przedsieÎbiorstwach nalezÇaÎcych do organizacji religijnych. Tworzenie robotniczych komitetoÂw kontroli traktowano jako pierwszy wsteÎpny etap
procesu peønej nacjonalizacji sÂrodkoÂw produkcji20.
17

Sobranije uzakonienij i rasporiazÇenij raboczego i krestianskogo prawitielstwa,
1918 r., nr 1.
18
Sobranije uzakonienij i rasporiazÇenij raboczego i krestianskogo prawitielstwa,
1918 r., nr 2.
19
Sobranije uzakonienij i rasporiazÇenij raboczego i krestianskogo prawitielstwa,
1918 r., nr 15.
20
Proces nacjonalizacji przedsieÎbiorstw nalezÇaÎcych do organizacji religijnych
zostaø zapoczaÎtkowany 7 marca 1918 r. ogøoszeniem panÂstwowego monopolu na sÂwiece i nacjonalizacjaÎ fabryk wytwarzajaÎcych sÂwiece.
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DziaøalnosÂcÂ organoÂw wøadzy rewolucyjnej, w tym aktywna dziaøalnosÂcÂ legislacyjna i polityka tworzenia faktoÂw dokonanych, wywoøaøa najwyzÇsze zaniepokojenie i natychmiastowaÎ reakcjeÎ patriarchy
Tichona, zwierzchnika Rosyjskiego KosÂcioøa Prawosøawnego. W posøaniu do narodu z 19 stycznia 1918 r. jednoznacznie krytycznie oceniø
dziaøalnosÂcÂ bolszewikoÂw, przytoczyø przykøady popeønionych przez
nich przesteÎpstw oraz aktoÂw przesÂladowania KosÂcioøa prawosøawnego. PoteÎpienie dziaøalnosÂci bolszewikoÂw zostaøo usankcjonowane obøozÇeniem ich klaÎtwaÎ21.
W zasadzie w ciaÎgu trzech miesieÎcy prawotwoÂrczej dziaøalnosÂci
organoÂw wøadzy radzieckiej stworzone zostaøy niezbeÎdne przesøanki
dla przyjeÎcia ogoÂlnego aktu normatywnego, ustanawiajaÎcego wprost
zasadeÎ rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa i wprowadzajaÎcego w zÇycie tezy
programowe partii komunistycznej dotyczaÎce wolnosÂci sumienia
oraz stosunku socjalistycznego panÂstwa do religii i organizacji religijnych. Za taki akt powszechnie uwazÇa sieÎ dekret Rady Komisarzy
Ludowych z 23 stycznia 1918 r. o oddzieleniu kosÂcioøa od panÂstwa
i szkoøy od kosÂcioøa.
2. FORMALNE WPROWADZENIE ZASADY ROZDZIAèU

Wydanie dekretu o oddzieleniu kosÂcioøa od panÂstwa i szkoøy od
kosÂcioøa zapoczaÎtkowaøo drugaÎ fazeÎ ksztaøtowania stosunkoÂw wyznaniowych w ZwiaÎzku Radzieckim. Akt ten, w ktoÂrego przygotowywaniu bezposÂrednio uczestniczyø Lenin22, faktyczny kreator i osoba,
ktoÂra ponosi odpowiedzialnosÂcÂ za totalitarnaÎ politykeÎ wyznaniowaÎ,
proklamowaø podstawowe pryncypia radzieckiego ustawodawstwa
wyznaniowego.
Z punktu widzenia techniki legislacyjnej 13-punktowy dekret nie
przedstawiaø wysokiej jakosÂci. Charakteryzuje sieÎ on zapisami maøo
21
Posøania Patriarchy Tichona. WykleÎcie bolszewikoÂw z 19 stycznia 1918 r., w:
G. S z t r i k k e r, Russkaja Prawosøawnaja Cerkow w sowietskoje wremia. KsieÎga I,
s. 110-112.
22
W. W. K ø o c z k o w, Zakon i religia. Ot gosudarstwiennoj religii w Rossii k
swobodie sowiesti w SSSR, Moskwa 1982, s. 140.
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precyzyjnymi, a momentami nawet wreÎcz ogoÂlnikowymi i lakonicznymi23. Byø tak skonstruowany, by moÂc dowolnie interpretowacÂ zawarte w nim rozwiaÎzanie. UmozÇliwiaøo to w dalszej dziaøalnosÂci legislacyjnej organoÂw panÂstwa swobodne uszczegoÂøawianie i precyzowanie
norm dekretowych, a takzÇe niejednolitaÎ interpretacjeÎ sformuøowanych tam zasad. DzieÎki temu mozÇliwe byøo w przyszøosÂci przyjmowanie takich szczegoÂøowych rozwiaÎzanÂ prawnych, jakie byøy pozÇaÎdane
przez realizujaÎcych politykeÎ wyznaniowaÎ czøonkoÂw kierowniczych
gremioÂw partii komunistycznej. Co wieÎcej, umozÇliwiaøo to takzÇe naduzÇycia ze strony administracji panÂstwowej. Te cechy dekretu staøy sieÎ
w przyszøosÂci charakterystyczne dla caøego radzieckiego ustawodawstwa wyznaniowego.
Dekret o oddzieleniu kosÂcioøa od panÂstwa i szkoøy od kosÂcioøa
regulowaø dwie zasadnicze materie: pozycjeÎ prawnaÎ organizacji religijnych w panÂstwie oraz normowaø wolnosÂcÂ sumienia jednostki.
W dekrecie umocowano takzÇe trzy systemowe rozwiaÎzania, charakterystyczne dla radzieckiego modelu normatywnej regulacji stosunkoÂw wyznaniowych. Po pierwsze, wprowadzono zasadeÎ rozdziaøu
kosÂcioøa od panÂstwa i szkoøy od kosÂcioøa. Po drugie, organizacje
religijne pozbawiono osobowosÂci prawnej. Po trzecie, organizacje
religijne utraciøy prawo wøasnosÂci ruchomosÂci i nieruchomosÂci, ktoÂre
staøo sieÎ z mocy prawa mieniem ludowym zarzaÎdzanym przez organy panÂstwa.
JezÇeli chodzi o zasadeÎ rozdzielenia kosÂcioøa od panÂstwa i szkoøy
od kosÂcioøa, to w dekrecie doprecyzowano jaÎ, przyjmujaÎc nasteÎpujaÎce rozwiaÎzania szczegoÂøowe: wprowadzono zakaz rubryk wyznaniowych oraz nakazano usunieÎcie pytanÂ dotyczaÎcych wyznawanej religii
lub prezentowanego sÂwiatopoglaÎdu w dokumentach urzeÎdowych, zakazano ceremoniaøoÂw i obrzeÎdoÂw religijnych w dziaøalnosÂci organoÂw
publicznych i spoøecznych, zlikwidowano instytucjeÎ przysieÎgi religijnej, wprowadzono zakaz nauczania religii w szkoøach panÂstwowych,

23
NiektoÂrzy przedstawiciele rosyjskiej doktryny prawnej wskazujaÎ takzÇe na
sprzecznosÂci zawarte w dekrecie. Zob. np.: I. A. K u n i c y n, Prawowoj status religioznych obiedinienij w Rossii, Moskwa 2000, s. 53.
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spoøecznych i prywatnych24 oraz zakazano jakiegokolwiek finansowania organizacji religijnych ze sÂrodkoÂw publicznych.
Druga generalna zasada dekretu, polegajaÎca na pozbawieniu
osobowosÂci prawnej wszystkich funkcjonujaÎcych na terenie Rosji
organizacji religijnych, nie byøa ± w przeciwienÂstwie do pierwszej ±
w jakikolwiek sposoÂb sprecyzowana i uszczegoÂøowiona. TwoÂrcy dekretu uznali, zÇe nie ma takiej potrzeby.
KonsekwencjaÎ rozwiaÎzania polegajaÎcego na pozbawieniu osobowosÂci prawnej wszystkich wspoÂlnot religijnych byøo takzÇe przyjeÎcie
rozwiaÎzania pozbawiajaÎcego organizacje religijne prawa wøasnosÂci
rzeczy ruchomych i nieruchomych. Caøy majaÎtek tych organizacji
w sÂwietle dekretu stawaø sieÎ wøasnosÂciaÎ ludu, a wieÎc znacjonalizowano go. Dekret przewidywaø mozÇliwosÂcÂ przekazywania wspoÂlnotom
religijnym (np. parafiom czy gminom wyznaniowym, ale nie organizacjom religijnym) w tzw. bezpøatne uzÇytkowanie budynkoÂw oraz
przedmiotoÂw, ktoÂre przeznaczone byøy jedynie dla celoÂw kultowych.
Obiekty i przedmioty niezbeÎdne do realizacji kultu przekazywaøy
organy administracji centralnej lub lokalnej w imieniu ludu.
Osobne miejsce w dekrecie zajmowaøa problematyka wolnosÂci
sumienia. Dekret proklamowaø wolnosÂcÂ sumienia kazÇdemu obywatelowi republiki radzieckiej. Przez wolnosÂcÂ sumienia rozumiano wolnosÂcÂ wyznawania dowolnej religii lub niewyznawania zÇadnej religii.
Normy dekretu znosiøy i zakazywaøy ustanawiania w przyszøosÂci jakichkolwiek aktoÂw normatywnych, w wyniku ktoÂrych nasteÎpowaøoby
uprzywilejowanie lub dyskryminowanie obywateli ze wzgleÎdu na ich
wyznanie lub awyznaniowosÂcÂ. Dekret zakazywaø roÂwniezÇ przeprowadzania przymusowych zbioÂrek pienieÎzÇnych oraz nakøadania kar i stosowania jakichkolwiek sÂrodkoÂw przymusu przez wspoÂlnoty wyznaniowe wobec swoich czøonkoÂw. Znamiennym rozwiaÎzaniem byøo takzÇe zapisanie w dekrecie normy, zÇe nikt nie mozÇe sieÎ uchylacÂ od wykonywania obowiaÎzkoÂw obywatelskich, powoøujaÎc sieÎ na swoje obowiaÎzki wyznaniowe i poglaÎdy religijne.

24
Dekret pozostawiø obywatelom jedynie mozÇliwosÂcÂ nauczania religii jako prawo prywatne, ktoÂre mogøo bycÂ realizowane wyøaÎcznie poza systemem szkolnym.
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ReasumujaÎc, dekret zapewniø mozÇliwosÂcÂ usunieÎcia i wypchnieÎcia
organizacji religijnych z systemu stosunkoÂw spoøecznych, a w czeÎsÂci
takzÇe z systemu stosunkoÂw obywatelsko-prawnych25. Byø przez to
kolejnym, istotnym krokiem w budowie radzieckiego wariantu panÂstwa sÂwieckiego.
Wydanie przez RadeÎ Komisarzy Ludowych dekretu o oddzieleniu kosÂcioøa od panÂstwa i szkoøy od kosÂcioøa spowodowaøo natychmiastowaÎ krytycznaÎ reakcjeÎ ze strony najwieÎkszego kosÂcioøa funkcjonujaÎcego w Rosji ± Rosyjskiego KosÂcioøa Prawosøawnego. Negatywny stosunek do dekretu zostaø wyartykuøowany w dwoÂch aktach
SÂwieÎtego Soboru Rosyjskiego KosÂcioøa Prawosøawnego, tj. w postanowieniu oraz posøaniu do prawosøawnego narodu. W postanowieniu
z 25 stycznia 1918 r. uznano dekret za akt otwartego ataku na kosÂcioÂø
i akt przesÂladowania kosÂcioøa26. Natomiast w posøaniu do prawosøawnego narodu z 27 stycznia 1918 r. podkresÂlono, zÇe dekret jest stworzony przez niechrzesÂcijan i ateistoÂw w celu walki z chrzesÂcijanÂstwem27.
Znamienne jest, zÇe pozostaøe najwieÎksze kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe, dziaøajaÎce na terenie Rosji, nie podjeÎøy zÇadnych zdecydowanych dziaøanÂ wobec dekretu, mylnie saÎdzaÎc, zÇe dotyczy on jedynie
KosÂcioøa prawosøawnego. Typowym przykøadem jest stanowisko
KosÂcioøa katolickiego, ktoÂry poczaÎtkowo przyjaÎø dekret z pewnaÎ nadziejaÎ, øudzaÎc sieÎ zÇe odnosi sieÎ on do Cerkwi, dotychczas sÂcisÂle zwiaÎzanej z panÂstwem, a nie do KosÂcioøa katolickiego, ktoÂry urzeÎdowo
okresÂlany byø jako wyznanie obce28.
ZamknieÎciem drugiego okresu budowania radzieckiego systemu
rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa byøo uchwalenie 10 lipca 1918 r. Konstytucji Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej przez V Wszechrosyjski Zjazd Rad Robotniczych i ZÇoønierskich.
Pierwszy radziecki akt rangi konstytucyjnej potwierdziø wprowadzony poÂø roku wczesÂniej i faktycznie juzÇ realizowany w praktyce
25
26
27
28

I. A. K u n i c y n, Prawowoj status religioznych obiedinienij, s. 50.
Tekst posøania w: G. S z t r i k k e r, Russkaja Prawosøawnaja Cerkow, s. 115.
TamzÇe, s. 115-116.
R. D z w o n k o w s k i, KosÂcioÂø katolicki w ZSRR, s. 63-64.
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rozdziaø kosÂcioøa od panÂstwa i szkoøy od kosÂcioøa. Ustrojodawca uzasadniø wprowadzenie systemu rozdziaøu koniecznosÂciaÎ zabezpieczenia pracujaÎcym rzeczywistej wolnosÂci sumienia. W ustawie zasadniczej pojawiøy sieÎ takzÇe dwa nowe elementy w regulacji problematyki
wyznaniowej, ktoÂre nie wysteÎpowaøy wczesÂniej w systemie prawnym.
Chodzi tu w szczegoÂlnosÂci o zapis w konstytucji, potwierdzajaÎcy wolnosÂcÂ propagandy religijnej i antyreligijnej dla wszystkich obywateli,
oraz normeÎ konstytucyjnaÎ, pozbawiajaÎcaÎ czynnego i biernego prawa
wyborczego zakonnikoÂw, zakonnice oraz osoby duchowne wszystkich wyznanÂ. SzczegoÂlnie ta ostatnia norma konstytucyjna, zaliczajaÎca mnichoÂw i mniszki oraz duchownych do kategorii tzw. liszenÂcoÂw,
czyli osoÂb pozbawionych praw wyborczych, wsÂroÂd ktoÂrych znalezÂli
sieÎ takzÇe np. pospolici przesteÎpcy i osoby zÇyjaÎce z wyzysku, byø niespotykanym ewenementem w dotychczasowych regulacjach stosunkoÂw wyznaniowych w sÂwiecie.
Pomimo wprowadzenia nowych elementoÂw do normatywnej regulacji stosunkoÂw wyznaniowych w panÂstwie radzieckim, generalnie
rzecz ujmujaÎc, nalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe ustawa zasadnicza z 10 lipca
1918 r. w zasadzie usankcjonowaøa przyjeÎte wczesÂniej w prawodawstwie rewolucyjnym i wprowadzone w zÇycie rozwiaÎzania. Uchwalenie
konstytucji RSFRR zamyka drugi etap ksztaøtowania radzieckiego
systemu rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa.
3. ZAOSTRZANIE ANTYRELIGIJNEGO CHARAKTERU
PRAWA RADZIECKIEGO

Ostatni etap budowania radzieckiego panÂstwa sÂwieckiego, ktoÂry
± przypomnijmy ± obejmuje okres po uchwaleniu konstytucji do wydania przez Prezydium Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu
Wykonawczego postanowienia z 8 kwietnia 1929 r. o zrzeszeniach
religijnych i nowelizacji brzmienia artykuøu wyznaniowego konstytucji RSFRR, sprowadzaø sieÎ do precyzowania i uszczegoÂøowiania przyjeÎtych wczesÂniej rozwiaÎzanÂ systemowych i nadawaniu im jak najbardziej antyreligijnego oblicza. WiodaÎcym rodzajem wydawanych aktoÂw normatywnych byøy rozporzaÎdzenia i instrukcje.
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Zasadniczym aktem normatywnym tego okresu byøa instrukcja
Ludowego Komisariatu SprawiedliwosÂci z 24 sierpnia 1918 r. o porzaÎdku wprowadzania w zÇycie dekretu o rozdziale kosÂcioøa od panÂstwa i szkoøy od kosÂcioøa29. Z jednej strony akt ten zapewniaø jednolite dziaøanie organoÂw administracji panÂstwowej, z drugiej zasÂ gwarantowaø skutecznaÎ realizacjeÎ zamierzonej przez panÂstwo polityki
wyznaniowej i zrealizowanie zakøadanych celoÂw, a jednym z podstawowych celoÂw panÂstwa radzieckiego byøa gøeÎboka ingerencja panÂstwa w dziaøalnosÂcÂ organizacji religijnych oraz totalna kontrola i nadzoÂr panÂstwa nad ich dziaøalnosÂciaÎ. Byøo to w wyrazÂny sposoÂb sprzeczne z literalnaÎ wykøadniaÎ zasady rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa i jej
istotaÎ.
Instrukcja sprecyzowaøa zasieÎg podmiotowy dekretu, stanowiaÎc,
zÇe obejmuje on wszystkie kosÂcioøy, wyznania, stowarzyszenia religijne i inne wspoÂlnoty, skupiajaÎce wyznawcoÂw tej samej religii. JednoczesÂnie proklamowano likwidacjeÎ wszystkich organizacji charytatywnych i osÂwiatowych, ktoÂre wydajaÎ lub wydawaøy jakiekolwiek sÂrodki
finansowe na cele religijne. Potwierdzaøa przy tym brak osobowosÂci
prawnej organizacji religijnych.
NajwieÎksze znaczenie instrukcji polegaøo na przyjeÎciu bardzo
charakterystycznego dla modelu radzieckiego minimalnego limitu
grupy osoÂb, ktoÂre mogøy wysteÎpowacÂ do wøadz o przekazanie w uzÇytkowanie rzeczy ruchomych i nieruchomosÂci potrzebnych do sprawowania kultu. Zgodnie z instrukcjaÎ lokalne rady robotnicze i chøopskie
otrzymaøy prawo samodzielnego okresÂlenia minimalnego skøadu grupy wiernych, ktoÂrej moÂgø bycÂ przekazany majaÎtek, przy czym nie
mogøo to bycÂ mniej nizÇ 20 obywateli republiki. Osoby przyjmujaÎce
beÎdaÎcy wøasnosÂciaÎ ludu majaÎtek, søuzÇaÎcy do kultu, ponosiøy odpowiedzialnosÂcÂ za powierzone mienie i zostaøy zobowiaÎzane do usunieÎcia
i naprawienia wszystkich uszkodzenÂ, strat i ubytkoÂw na zasadach
solidarnosÂci. W przeciwnym razie podlegaøy surowej odpowiedzialnosÂci karnej przewidzianej dla ochrony ludowego mienia.

29

nr 186.
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Osoby wchodzaÎce w skøad tzw. dwadcatek miaøy prawo zawierania umoÂw, np. w celu najeÎcia osoby duchownej, nabywania drobnych
przedmiotoÂw i rzeczy potrzebnych do sprawowania kultu i realizacji
swoich obowiaÎzkoÂw religijnych. W tym celu osoby te mogøy dokonywacÂ dobrowolnych zbioÂrek.
W instrukcji znalazø sieÎ takzÇe obowiaÎzek niezwøocznego przekazania radom wszelkiego mienia niezwiaÎzanego z kultem, ktoÂre
znajdowaøo sieÎ jeszcze w uzÇytkowaniu organizacji religijnych. Przekazanie nasteÎpowaøo po przeprowadzeniu inwentaryzacji i sporzaÎdzeniu w trzech egzemplarzach protokoøu z inwentaryzacji. Wart
podkresÂlenia jest fakt, zÇe w instrukcji dopuszczano mozÇliwosÂcÂ budowania przez wiernych nowych sÂwiaÎtynÂ, ktoÂre takzÇe ± jako majaÎtek ludowy ± byøy przekazywane grupom wiernych na wczesÂniej
przedstawionych zasadach. Ponadto zobowiaÎzano duchownych do
niezwøocznego przekazania wøasÂciwym miejscowo radom robotniczym i chøopskim wszystkich ksiaÎg metrykalnych z wszystkich sÂwiaÎtynÂ wszystkich wyznanÂ znajdujaÎcych sieÎ na terenie funkcjonowania
danej rady.
Wreszcie w instrukcji umieszczono caøy szereg zakazoÂw. ZaliczycÂ
do nich nalezÇy zakaz nauczania jakiejkolwiek religii w jakiejkolwiek
szkole i sprawowania obrzeÎdoÂw religijnych w pomieszczeniach publicznych oraz zakaz umieszczania w pomieszczeniach publicznych
religijnych symboli, np. ikon, obrazoÂw, rzezÂb itp.
Do grupy aktoÂw normatywnych ± wydanych jako konsekwencja
przyjeÎcia zasady rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa ± nalezÇy zaliczycÂ
przede wszystkim dekret Rady Komisarzy Ludowych z 7 grudnia
1918 r. o cmentarzach, krematoriach i grobach30. Na jego podstawie
wszystkie miejsca pochoÂwku oraz urzaÎdzenia i obiekty z nimi zwiaÎzane zostaøy skonfiskowane przez panÂstwo i przekazane pod kontroleÎ lokalnych rad robotniczych i zÇoønierskich. W dekrecie gwarantowano krewnym i bliskim osoby zmarøej prawo do realizacji obrzeÎdoÂw
pogrzebowych, jednak tylko w sÂwiaÎtyni i w miejscu pochoÂwku. To
uprawnienie jednostki byøo realizowane na wøasny koszt osoby za30
Sobranije uzakonienij i rasporiazÇenij raboczego i krestianskogo prawitielstwa,
1918 r., nr 63.

KSZTAèTOWANIE NORMATYWNEGO SYSTEMU

109

interesowanej po uprzednim przedstawieniu osobie duchownej zasÂwiadczenia dokumentujaÎcego fakt sÂmierci, wydanego przez oddziaø
terenowy UrzeÎdu Stanu Cywilnego.
Kolejnym aktem, ktoÂry uszczegoÂøawiaø wprowadzony w warunkach rosyjskich wariant stosunkoÂw panÂstwa z organizacjami religijnymi, byøa instrukcja Ludowego Komisariatu SprawiedliwosÂci
z 25 sierpnia 1920 r. o likwidacji relikwii31. Na jej podstawie, kierujaÎc
sieÎ ¹potrzebami i wolaÎ mas pracujaÎcych, ktoÂre domagajaÎ sieÎ zaprzestania kultu martwych ciaøº, upowazÇniono organy administracji panÂstwowej do otwierania miejsc pochoÂwku i ± w zalezÇnosÂci od sytuacji ±
albo likwidacji relikwii (instrukcja zalecaøa palenie jako najskuteczniejszy sposoÂb likwidacji relikwii), albo przekazanie ich do muzeoÂw
ateizmu. Zalecano w tym celu organizowanie zebranÂ, manifestacji
i mityngoÂw, na ktoÂrych zwykøaÎ wieÎkszosÂciaÎ gøosoÂw wszystkich zebranych ludzi (a nie tylko wiernych) decydowano o likwidacji relikwii
i przy okazji o zamykaniu sÂwiaÎtynÂ i innych obiektoÂw kultu. Chodziøo
oczywisÂcie o jak najwieÎksze nagøosÂnienie zdarzenia i wykorzystanie
go propagandowo.
Bardzo istotnym elementem w realizacji komunistycznej koncepcji stosunkoÂw wyznaniowych byøo przejmowanie od organizacji wyznaniowych wszelkich wartosÂciowych przedmiotoÂw z metali kolorowych i kamieni szlachetnych. PodstaweÎ prawnaÎ do przeprowadzenia
tej operacji stanowiø dekret Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego z 23 lutego 1922 r. o porzaÎdku wycofania kosÂcielnych wartosÂci znajdujaÎcych sieÎ w posiadaniu grup wiernych32.
Na podstawie postanowienÂ dekretu rady terenowe zostaøy zobowiaÎzane w ciaÎgu miesiaÎca od wejsÂcia w zÇycie dekretu do przejeÎcia
od wszystkich wspoÂlnot wyznaniowych przedmiotoÂw ze zøota, platyny, srebra i kamieni szlachetnych. PrzejeÎciu podlegaøy wszystkie
przedmioty, ktoÂrych brak w sposoÂb zasadniczy nie uniemozÇliwiaø
kultu. Akt przejeÎcia odbywaø sieÎ w formie pisemnej. Zabrane przed31

Sobranije uzakonienij i rasporiazÇenij raboczego i krestianskogo prawitielstwa,
1920 r., nr 73.
32
Sobranije uzakonienij i rasporiazÇenij raboczego i krestianskogo prawitielstwa,
1922 r., nr 19.
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mioty byøy przekazywane Ludowemu Komisariatowi FinansoÂw ze
specjalnym przeznaczeniem na fundusz Centralnej Komisji Pomocy
GøodujaÎcym.
Przy realizacji przepisoÂw dekretu z 23 lutego 1922 r. bardzo czeÎsto dochodziøo do incydentoÂw, starcÂ i uzÇywania siøy przez wøadze,
ktoÂre faktycznie w dowolny sposoÂb interpretowaøy unormowania
dotyczaÎce przedmiotoÂw, ktoÂrych brak w sposoÂb zasadniczy nie uniemozÇliwiaø kultu. OdpowiedzialnosÂcÂ za taki stan rzeczy spadaø ± zdaniem wøadz ± na osoby duchowne. Wedøug organizacji wyznaniowych
peønaÎ odpowiedzialnosÂcÂ ponosiøy jednak wøadze, ktoÂre chciaøy stworzycÂ kolejne pole do konfliktoÂw. Wniosek taki wysnucÂ mozÇna na
podstawie lektury posøania i osÂwiadczenia patriarchy Tichona
z 28 lutego 1922 r. o pomocy gøodujaÎcym i o przekazaniu kosÂcielnych
wartosÂci33 oraz po lekturze sÂcisÂle tajnego listu Lenina do czøonkoÂw
Biura Politycznego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewikoÂw) z 19 marca 1922 r.34
NasteÎpnym aktem normatywnym byøa instrukcja Ludowego Komisariatu SprawiedliwosÂci i Ludowego Komisariatu Spraw WewneÎtrznych z 15 kwietnia 1923 r. o porzaÎdku rejestracji wspoÂlnot
religijnych i wydawania pozwolenÂ na zwoøywanie zjazdoÂw takich
wspoÂlnot35. Na mocy instrukcji wszystkie dotychczas istniejaÎce wspoÂlnoty wyznaniowe, przez ktoÂre rozumiano parafie, gminy oraz inne
podstawowe jednostki organizacyjne organizacji religijnych, z mocy
prawa przestaøy istniecÂ i podlegaøy obowiaÎzkowi ponownej rejestracji. Ponowna rejestracja wymagaøa zøozÇenia wniosku podpisanego
przez co najmniej 50 wiernych posiadajaÎcych peønaÎ zdolnosÂcÂ do czynnosÂci prawnych oraz przedstawienie licznych dokumentoÂw. PrzyjeÎte
rozwiaÎzanie faktycznie utrudniøo ponownaÎ rejestracjeÎ wielu wczesÂniej istniejaÎcym jednostkom organizacyjnym organizacji religijnych.
Brak jednak szczegoÂøowych danych dotyczaÎcych skali tego zjawiska.
33

Tekst opublikowaøy wøadze w: Izwiestija Wsiechrosijskogo Centralnogo Ispoønitielnogo Komitieta, 1922 r.,
34
List ujrzaø sÂwiatøo dzienne po upadku systemu komunistycznego i zostaø opublikowany w: G. S z t r i k k e r, Russkaja Prawosøawnaja Cerkow, s. 153.
35
Sobranije uzakonienij i rasporiazÇenij raboczego i krestianskogo prawitielstwa,
1923 r., nr 37.
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Ostatnim wazÇnym aktem normatywnym konÂczaÎcym etap trzeci,
a w zasadzie konÂczaÎcym w ogoÂle ksztaøtowanie podstawowych rozwiaÎzanÂ radzieckiego modelu rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa, byøo
wydane przez Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy i RadeÎ Komisarzy Ludowych postanowienie z 8 kwietnia 1929 r. o zrzeszeniach religijnych. W postanowieniu normodawca radziecki wyroÂzÇniø dwa rodzaje zrzeszenÂ religijnych, tj. towarzystwa religijne i grupy wierzaÎcych.
Przez towarzystwo religijne rozumiano zrzeszenie 20 osoÂb wierzaÎcych tego samego wyznania, peønoletnich obywateli ZSRR, ktoÂrzy zrzeszyli sieÎ wyøaÎcznie w celu realizacji swoich potrzeb religijnych. Natomiast grupa wierzaÎcych to zrzeszenie mniejszej nizÇ 20 osoÂb
grupy wierzaÎcych tego samego wyznania, peønoletnich obywateli
ZSRR, ktoÂrzy zrzeszyli sieÎ wyøaÎcznie w celu realizacji swoich potrzeb
religijnych. Oba rodzaje zrzeszenÂ religijnych nie posiadaøy osobowosÂci prawnej i mogøy przystaÎpicÂ do wykonywania swoich funkcji tylko
po rejestracji, ktoÂrej dokonywaø wøasÂciwy miejscowo ze wzgleÎdu na
siedzibeÎ zrzeszenia komitet wykonawczy rady36.
Postanowienie zakazywaøo zrzeszeniom religijnym: sprawowania
obrzeÎdoÂw religijnych w budynkach i miejscach publicznych37, wprowadzania i umiejscawiania symboli religijnych w miejscach publicznych, nauczania religii38, tworzenia kas wzajemnej pomocy, przymusowych zbioÂrek, zakøadania i prowadzenia przedsieÎbiorstw usøugowych i produkcyjnych, korzystania z majaÎtku zbeÎdnego do sprawowania kultu, udzielania pomocy materialnej swoim czøonkom, organizowania zebranÂ w innych celach nizÇ religijnych, grup ksztaøcenia,
36

Organ rejestrujaÎcy otrzymaø prawo do usuwania czøonkoÂw organoÂw wykonawczych zrzeszenÂ religijnych.
37
WyjaÎtek dotyczyø cmentarzy, krematorioÂw oraz cieÎzÇko chorych przebywajaÎcych w szpitalach pod warunkiem wygospodarowania w tych ostatnich specjalnie
izolowanego pomieszczenia. W praktyce takich pomieszczenÂ nie wydzielano. Oficjalnie przedstawianym powodem byø brak miejsca.
38
W postanowieniu znalazø sieÎ charakterystyczny zapis dopuszczajaÎcy za specjalnaÎ zgodaÎ NKWD teoretycznaÎ mozÇliwosÂcÂ organizowania specjalnych kursoÂw teologicznych. OczywisÂcie, w praktyce byø to zapis jedynie iluzoryczny, bycÂ mozÇe o prowokacyjnym charakterze.
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wycieczek, obozoÂw i kolonii, koÂøek zainteresowanÂ, bibliotek, czytelni, oddziaøoÂw terenowych oraz prowadzenia dziaøalnosÂci poza swoim
terenem itp.39
Zrzeszenia religijne otrzymaøy prawo wysteÎpowania do rejonowych komitetoÂw wykonawczych z wnioskiem o przekazanie w bezpøatne uzÇytkowanie mienia ludowego w celu zaspokojenia potrzeb
religijnych swoich czøonkoÂw, sprawowania obrzeÎdoÂw religijnych oraz
prawo do organizowania zjazdoÂw religijnych40.
Symbolicznym zakonÂczeniem trzeciego etapu ksztaøtowania radzieckiego systemu rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa, jednak oczywisÂcie
daleko wykraczajaÎcym poza tylko ten symboliczny wymiar, byøa dokonana przez XIV Zjazd Rad nowa redakcja art. 4 konstytucji
RSFRR z 1918 r. Jej istota polegaøa na tym, zÇe usunieÎto sformuøowanie o wolnosÂci propagandy religijnej, zasteÎpujaÎc je søowami o wolnosÂci wierzenÂ religijnych. NowelizacjeÎ uzasadniano rzekomym wykorzystywaniem prawa do agitacji religijnej przez organizacje religijne w celach antyradzieckich i antyrewolucyjnych. Pozostawiono natomiast zapis o wolnosÂci agitacji antyreligijnej.
ReasumujaÎc charakterystykeÎ regulacji normatywnej odnoszaÎcej
sieÎ do zrzeszenÂ religijnych, nalezÇy podkresÂlicÂ wyjaÎtkowo waÎsko zakresÂlony zakres uprawnienÂ zrzeszenÂ religijnych i szeroko zakresÂlony
zakres zakazoÂw. JezÇeli do tego dodamy liczne sÂrodki nadzoru, to
wyrazÂnie jest widoczny niewielki zakres wolnosÂci religijnej w systemie
radzieckim.
Charakterystyka radzieckiego systemu rozdziaøu kosÂcioøa od
panÂstwa nie byøaby peøna bez przedstawienia organoÂw, w zakresie
ktoÂrych kompetencji byøo kontrolowanie i nadzorowanie organizacji
religijnych oraz prowadzenie lub ± co najmniej ± wpøywanie na politykeÎ wyznaniowaÎ. Organy te mozÇna podzielicÂ na organy politycznopartyjne i organy panÂstwowe. Do grupy organoÂw polityczno-partyjnych zaliczycÂ nalezÇy WszechrosyjskaÎ KomunistycznaÎ PartieÎ (bolszewikoÂw), ZwiaÎzek WojujaÎcych BezbozÇnikoÂw oraz Instytut Filozofii
39
W budynkach przeznaczonych do kultu mogøy znajdowacÂ sieÎ tylko ksiaÎzÇki
konieczne do odprawiania nabozÇenÂstw i rytuaøoÂw.
40
Na podstawie specjalnej zgody organoÂw NKWD.
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Akademii Komunistycznej. Natomiast w skøad grupy organoÂw administracji panÂstwowej wchodziøy: organy bezpieczenÂstwa ± Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z SabotazÇem i KontrrewolucjaÎ (WCzK), GøoÂwny ZarzaÎd Polityczny (GPU) oraz Ludowy Komisariat Spraw WewneÎtrznych (NKWD); organy administracji wyznaniowej ± UrzaÎd Likwidacji Instytucji Religijnych i Staøa Komisja do
spraw KultoÂw Religijnych przy Prezydium Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego wraz z jednostkami organizacyjnymi w terenie oraz organy prokuratury. Wszystkie te organy skøadaøy sieÎ z czøonkoÂw partii komunistycznej o marksistowsko-leninowskim charakterze, ktoÂra programowo zakøadaøa likwidacjeÎ religii
wszelkimi dosteÎpnymi metodami, z siøowymi wøaÎcznie.

PODSUMOWANIE

KonÂczaÎc analizeÎ podjeÎtego tematu, nalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe w rezultacie aktywnej dziaøalnosÂci legislacyjnej organoÂw wøadzy rewolucyjnej ± pomimo licznych oporoÂw i zdecydowanych protestoÂw ± w zasadzie w ciaÎgu trzech miesieÎcy w normatywnym sensie przeksztaøcono
olbrzymie pod wzgleÎdem ludnosÂciowym i terytorialnym panÂstwo wyznaniowe, jakim byøa dotychczas Rosja, w panÂstwo sÂwieckie, charakteryzujaÎce sieÎ przy tym nie tylko indyferentnym, ale nawet wrogim
i wojujaÎcym stosunkiem do wszelkich wyznanÂ i organizacji religijnych. NiewaÎtpliwie z punktu widzenia historycznego procesu ksztaøtowania sieÎ roÂzÇnorakich modeloÂw relacji panÂstwa ze zwiaÎzkami wyznaniowymi jest to swoisty ewenement.
Wprowadzony rozdziaø kosÂcioøa i panÂstwa przestaø peønicÂ funkcjeÎ
gwaranta wolnosÂci sumienia i wyznania, gdyzÇ panÂstwo odrzuciøo zasadeÎ neutralnosÂci religijno-sÂwiatopoglaÎdowej, co doprowadziøo do
politycznej (i nie tylko) dyskryminacji ludzi wierzaÎcych41. W efekcie
panÂstwo radzieckie byøo panÂstwem wyznaniowym aÁ rebours, gdyzÇ
41

M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe, Warszawa 20032, s. 31.
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w miejsce religii wprowadziøo oficjalnaÎ ideologieÎ ateistycznaÎ42. Byøo
to po czeÎsÂci skutkiem zaliczenia wolnosÂci religijnej do praw obywatelskich, a wieÎc koncesjonowanych przez panÂstwo, a nie opartych na
godnosÂci ludzkiej43.
Uksztaøtowany w latach 1917-1929 system rozdziaøu kosÂcioøa od
panÂstwa przetrwaø praktycznie bez wieÎkszych zmian do rozwiaÎzania
ZwiaÎzku Radzieckiego w dniu 26 grudnia 1991 r. System ten umozÇliwiø przesÂladowanie i represjonowanie milionoÂw ludzi wierzaÎcych,
czøonkoÂw roÂzÇnych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, stanowiaÎc
jednoczesÂnie podstaweÎ do eksportu radzieckich rozwiaÎzanÂ wyznaniowych po 1945 r. do panÂstw realizujaÎcych radziecki model panÂstwa
socjalistycznego, czyli na obszar Europy SÂrodkowo-Wschodniej oraz
Poøudniowej, a takzÇe do Afryki i Azji.
42

J. K r u k o w s k i, System relacji mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem, s. 91.
H. M i s z t a l, Systemy relacji PanÂstwo±KosÂcioÂø, w: Prawo wyznaniowe, red.
H. Misztal, Lublin 2000, s. 48.
43

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

PIOTR RYGUèA

PRZEOBRAZÇENIA SPOèECZNO-POLITYCZNE
Â SKIEJ MONARCHII KONSTYTUCYJNEJ
W HISZPAN
ORAZ W KOSÂCIELE KATOLICKIM
NA PRZEèOMIE XIX I XX WIEKU

W swojej ksiaÎzÇce Hiszpania w zwierciadle polskim J. Kieniewicz
pisze: ¹JoseÂ MarõÂa Gil Robles, przywoÂdca powstaøej w 1933 roku
HiszpanÂskiej Konfederacji Autonomicznej Prawicy, CEDA (ConfederacioÂn EspanÄola de Derechas AutoÂnomas) [...] twierdziø po wybuchu wojny domowej, zÇe nie daøo sieÎ utrzymacÂ pokoju. No fue
posible la paz1 ± to gorzkie stwierdzenie wroga numer jeden rewolucji [...]. Strony hiszpanÂskiego konfliktu przekonane o nieuchronnosÂci starcia [...] oskarzÇaøy sieÎ nawzajem [...]. W latach trzydziestych
byøo artykuøem wiary, zÇe z przeciwnikiem ideowym nie mozÇna szukacÂ kompromisu. W drugiej poøowie stulecia zaczeÎøa pojawiacÂ sieÎ
tendencja do krytycznej oceny tak radykalnych postaw [...]. Dzisiaj
coraz czeÎsÂciej spotyka sieÎ poglaÎd o winie obu stron za rozpeÎtanie
bratoboÂjczej walkiº2.
Co doprowadziøo do sytuacji, w ktoÂrej obie strony przekonane
byøy o nieuchronnosÂci konfliktu? Niniejszy artykuø stanowi proÂbeÎ
zwieÎzøego ukazania przemian spoøeczno-politycznych w ostatnich
50 latach poprzedzajaÎcych wybuch hiszpanÂskiej wojny domowej; wojny, ktoÂra ± podobnie jak wydarzenia jaÎ poprzedzajaÎce ± do dzisiaj
budzi wiele kontrowersji wsÂroÂd hiszpanÂskich i zagranicznych historykoÂw, politologoÂw.
1
2

¹PokoÂj byø niemozÇliwyº (tøum. wøasne).
J. Ki e n i e w i c z, Hiszpania w zwierciadle polskim, GdanÂsk 2001, s. 152-154.
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W wyniku rozpoczeÎtej przez armieÎ w 1868 r. rewolucji Izabela II
zmuszona zostaøa do abdykacji. W nowej konstytucji proklamowano
monarchieÎ konstytucyjnaÎ. W 1870 r. na tronie zasiadø ksiaÎzÇeÎ sabaudzki Amadeusz, jednakzÇe juzÇ dwa lata poÂzÂniej ± ze wzgleÎdu na brak
poparcia ze strony arystokracji, duchowienÂstwa i wieÎkszej czeÎsÂci generalicji ± musiaø ustaÎpicÂ. W 1873 r. ogøoszono I RepublikeÎ. Istniaøa
ona rok, a do jej upadku przyczyniøo sieÎ zbrojne powstanie generaøa
Martineza Camposa, ktoÂre na tron wyniosøo syna Izabeli II, Alfonsa
XII. Po zakonÂczeniu trzeciej wojny karlistowskiej w 1876 r. w historii
Hiszpanii nastaø ± na pewien czas ± okres wzgleÎdnego spokoju3.
Okres ten, zwany restauracjaÎ burbonÂskaÎ, charakteryzowaø kompromis mieÎdzy feudalnaÎ szlachtaÎ i burzÇuazjaÎ. Byøy to lata pokoju, wzrostu gospodarczego (szczegoÂlnie na terenach Katalonii i w Kraju BaskoÂw), napøywu zagranicznego kapitaøu, roboÂt publicznych i zmniejszenia sieÎ poziomu analfabetyzmu. Wznowiono takzÇe stosunki dyplomatyczne z Watykanem, ktoÂry na nowo otworzyø swojaÎ nuncjatureÎ w Hiszpanii4.
Lata 1900-1931 to czas kryzysu monarchii parlamentarnej. Okres
ten mozÇna byøoby podzielicÂ na cztery etapy: proÂby reform Antonio
Maury i JoseÂ Canalejasa, wojna sÂwiatowa i kryzys polityczny, dyktatura Primo de Rivery i w konÂcu caøkowity upadek monarchii. Byø to
okres niezwykle trudny tak dla panÂstwa, jak i dla KosÂcioøa, peøen
wewneÎtrznego chaosu oraz pogøeÎbiajaÎcych sieÎ napieÎcÂ spoøeczno-politycznych i religijnych. Wydarzenia, ktoÂre nastaÎpiøy w pierwszych trzydziestu latach XX w., doprowadziøy najpierw do upadku monarchii
i utworzenia II Republiki, a w konÂcu do krwawej wojny domowej.
1. OSTATNIE DWADZIESÂCIA PIEÎCÂ LAT XIX WIEKU

BurbonÂska restauracja (1875-1895) stanowiøa najbardziej stabilny okres polityki hiszpanÂskiej. Jej twoÂrcaÎ byø Antonio CaÂnovas del
3

R. D o b r z y nÂ s k i, Hiszpania, Warszawa 1972, s. 39-40.
J. M. V a z q u e z, F. M e d i n, L. M e n d e z, La Iglesia espanÄola contemporaÂnea,
Madrid 1973, s. 41-42.
4
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Castillo5, lider monarchistoÂw, zwolennik utworzenia szerokiego ruchu politycznego, ktoÂrego celem miaøa bycÂ restauracja monarchii na
drodze pokojowych, parlamentarnych metod. W ramach odnowionego systemu monarchicznego planowaø zintegrowacÂ w jeden system jak najszersze spektrum ugrupowanÂ politycznych. StaÎd tezÇ jego
przyzwolenie na legalnie dziaøajaÎcaÎ opozycjeÎ w postaci partii liberalnej.
PolitykeÎ wyznaniowaÎ CaÂnovasa ± w przeciwienÂstwie do antyklerykalnych nieraz poczynanÂ poprzednich ekip rzaÎdzaÎcych6 ± cechowaøa powsÂciaÎgliwosÂcÂ i rozwaga. W okresie restauracji zniesiono m.in.
wprowadzony wczesÂniej przez liberaøoÂw system prawa maøzÇenÂskiego,
obligujaÎcy wszystkich do zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego. Okres restauracji nie oznaczaø jednakzÇe zupeønego przekresÂlenia zdobyczy liberalizmu, czego przykøadem mozÇe bycÂ uznanie, chocÂ w ograniczonej
formie, prawa do wolnosÂci religijnej7.
Konstytucja uchwalona w 1876 r. okazaøa sieÎ najdøuzÇej obowiaÎzujaÎcaÎ ustawaÎ zasadniczaÎ w historii dziewieÎtnastowiecznej Hiszpanii.
W art. 11 deklarowaøa ona, zÇe ¹religia katolicka, apostolska, rzymska jest religiaÎ Narodu. NaroÂd zobligowany jest do zachowywania
5

Na temat A. CaÂnovasa del Castillo zob.: F. A l m a g r o, CaÂnovas. Su vida y su
polõÂtica, Madrid 1951; A. M. F a b i eÂ, CaÂnovas del Castillo: Su juventud. Su edad
madura. Su vejez, Barcelona 1928; E. Yl l a n C a l d e r o n, CaÂnovas del Castillo, entre
la historia y la polõÂtica, Madrid 1985.
6
SposÂroÂd niekorzystnych dla KosÂcioøa dziaøanÂ wøadzy sÂwieckiej w XIX w.
wspomnijmy tylko kwestieÎ tzw. dezamortyzacji. Po raz pierwszy w 1789 r. doszøo
do sprzedazÇy wøasnosÂci ziemskich KosÂcioøa w celu amortyzacji døugu publicznego;
byøy to ziemie stanowiaÎce podstaweÎ utrzymania kosÂcielnych instytucji charytatywnych. Fakt ten stanowiø precedens pozbawienia KosÂcioøa jego doÂbr ze wzgleÎdoÂw
czysto ekonomicznych. Zmieniøo to radykalnie sytuacjeÎ materialnaÎ KosÂcioøa i rozpoczeÎøo døugi i trudny spoÂr pomieÎdzy wøadzaÎ sÂwieckaÎ i duchownaÎ w pierwszej poøowie
XIX w. W latach 1836 i 1855 wprowadzono ustawy o wywøaszczeniu kosÂcielnych
nieruchomosÂci ziemskich. Poczynania te, w przeciwienÂstwie do posunieÎcÂ z 1789 r.,
naznaczone byøy juzÇ antyklerykalnym zabarwieniem. Dokøadniejsze studium zagadnienia zob.: F. S i m o n S e g u r a, La desamortizacioÂn espanÄola en el siglo XIX,
Madrid 1973; H. Ma r t i n T e o d o r o, La desamortizacioÂn: textos poltico-jurõÂdicos,
Madrid 1973.
7
I. C. I b aÂ n, L. Pr i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a d e l a C a l l e, Derecho eclesiaÂstico, Madrid 1997, s. 51.
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kultu i utrzymania duchownychº. Ustawa zapewniaøa jednoczesÂnie
wolnosÂcÂ wyznania w sferze prywatnej, stwierdzajaÎc: ¹Nikt nie beÎdzie przesÂladowany na terytorium hiszpanÂskim z powodu swoich
przekonanÂ religijnych ani tezÇ ze wzgleÎdu na praktyki religijne, z zastrzezÇeniem braku szacunku nalezÇnego moralnosÂci chrzesÂcijanÂskiej.
Nie zezwala sieÎ jednakzÇe na ceremonie religijne inne nizÇ wøasÂciwe
religii panÂstwowejº8. Konstytucja przywracaøa tezÇ KosÂcioøowi katolickiemu ograniczonaÎ wczesÂniej pozycjeÎ w szkolnictwie. Pomimo
ustawowo okresÂlonego braku obojeÎtnosÂci wyznaniowej panÂstwa9
ustawa wraz z zawartymi w niej uregulowaniami dotyczaÎcymi KosÂcioøa katolickiego stanowiøa odbicie liberalnych ± jak na oÂwczesne
warunki ± koncepcji CaÂnovasa. Zdaniem niektoÂrych autoroÂw sposoÂb sformuøowania zapisoÂw zawartych w konstytucji z 1876 r. ±
w tym takzÇe dotyczaÎcych tolerancji religijnej ± umozÇliwiaø roÂzÇne
interpretacje tekstu ustawowego i w praktyce uzalezÇniaø ich realizacjeÎ od konkretnej postawy wøadzy wykonawczej roÂzÇnych szczebli10.
Wszystko to sprawiøo, zÇe wspomniane zapisy zostaøy przyjeÎte nie-

8
¹ArtõÂculo 11. La ReligioÂn catoÂlica, apostoÂlica, romana, es la del Estado. La
NacioÂn se obligara a mantener el culto y sus ministros. Nadie seraÂ molestado en el
territorio espanÄol por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto,
salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitiraÂn, sin embargo, otras
ceremonias ni manifestaciones puÂblicas que las de la ReligioÂn del Estadoº. Cyt. za:
J. M a n t e c oÂ n S a n c h o, El Derecho fundamental de libertad religiosa. Textos, comentarios y bibliografa, Pamplona 1996, s. 266.
9
W caøej XIX-wiecznej historii hiszpanÂskiego konstytucjonalizmu ustawy zasadnicze, poczaÎwszy od napoleonÂskiej konstytucji z Bajonny z 1808 r., ustanawiaøy wyznanie katolickie religiaÎ narodu. Jedynie w konstytucji z 1869 r. proklamowano niesÂmiaøo wolnosÂcÂ wyznania nie tylko w zakresie wewneÎtrznym, ale i w zewneÎtrznym, tzn.
kultu publicznego. W zwiaÎzku z tym mozÇna byøoby zaryzykowacÂ stwierdzenie, zÇe
pomimo napieÎcÂ pomieÎdzy konserwatystami a liberaøami i prowadzonej przez niektoÂre
gabinety antyklerykalnej polityki wyznaniowej przesÂwiadczenie o katolickiej tozÇsamosÂci narodu byøo w XIX w. przekonaniem dominujaÎcym w spoøeczenÂstwie PoÂøwyspu
Iberyjskiego. I. C. I b aÂ n, L. P r i e s t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a d e l a C a l l e, Derecho eclesiaÂstico, s. 46.
10
P. M. C u e n c a T o r i b i o, El catolicismo espanÄol en la RestauracioÂn (18751931), w: Historia de la Iglesia en EspanÄa, t. 5: La Iglesia en la EspanÄa contemporaÂnea
(1808-1975), red. V. Carcel Orti, Madrid 1979, s. 278.
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przychylnie zaroÂwno przez hierarchieÎ katolickaÎ11, jak i przez kreÎgi
tzw. moderados12.
W 1881 r. nastaÎpiøa bezkrwawa zmiana konserwatywnego rzaÎdu
CaÂnovasa na liberalny gabinet Sagasty13. Stanowiøo to przeøom w historii dziewieÎtnastowiecznej Hiszpanii, w ktoÂrej przejmowanie wøadzy
dokonywaøo sieÎ zasadniczo na drodze rewolucyjnych przewrotoÂw lub
puczoÂw wojskowych (pronunciamientos). Z perspektywy czasu oÂw
mechanizm pokojowego przekazania rzaÎdoÂw (turno polõÂtico), w ktoÂrym pierwszoplanowaÎ roleÎ odgrywaø monarcha decydujaÎcy o ustaÎpieniu dotychczasowego gabinetu i rozpisaniu nowych wyboroÂw, staø sieÎ
charakterystycznaÎ cechaÎ restauracji.
W 1884 r. do wøadzy powroÂciø CaÂnovas. Rok poÂzÂniej zmarø chory
na gruzÂliceÎ kroÂl Alfons XII, nie pozostawiajaÎc po sobie meÎskiego
potomka. Jego syn, poÂzÂniejszy Alfons XIII, miaø sieÎ narodzicÂ dopiero
za kilka miesieÎcy. ObawiajaÎc sieÎ, by sytuacji tej nie wykorzystali
przeciwnicy monarchii, CaÂnovas oddaø wøadzeÎ w reÎce Sagasty. Spodziewaø sieÎ bowiem, zÇe liberalny rzaÎd øatwiej poradzi sobie w razie
ewentualnej proÂby przewrotu republikanÂskiego.
Pod pieÎcioletnimi rzaÎdami Sagasty parlament, obradujaÎcy prawie do konÂca przewidzianej kadencji, zliberalizowaø system CaÂnovasa. Uchwaliø m.in. powszechne prawo wyborcze, dopuszczajaÎc do
gøosowania wszystkich meÎzÇczyzn powyzÇej 25 roku zÇycia. Przegøosowaø nowe prawo o stowarzyszeniach, co przyczyniøo sieÎ do wzrostu
znaczenia dziaøajaÎcych odtaÎd legalnie stowarzyszenÂ socjalistycz11

Na temat kontrowersji pomieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a rzaÎdem Hiszpanii dotyczaÎcej art. 11 konstytucji z 1876 r. zob.: G. B a r b e r i n i, El artõÂculo 11 de la ConstitucioÂn de 1876. La controversia diplomaÂtica entre EspanÄa y la Santa Sede, ¹Anthologia Annuaº, 9(1961), s. 279-409; R. M. S a n z d e D i e g o, La actitud de Roma ante el
artõÂculo 11 de la ConstitucioÂn de 1876, ¹Hispana sacraº, 1975, s. 167-196.
12
PojeÎciem moderados okresÂlano umiarkowanych liberaøoÂw hiszpanÂskich. W stosunku do liberaøoÂw radykalnych uzÇywano pojeÎcia exaltados. P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii od 1808 roku do czasoÂw wspoÂøczesnych, w: T. M i ø k o w s k i [i in.],
Historia Hiszpanii, Wrocøaw 2002, s. 249.
13
Na temat PraÂxedes Mateo Sagasty zob.: J. R. M i l aÂ n G a r c õÂ a, Sagasta o el
arte de hacer polõÂtica, Madrid 2001; J. C e p e d a A d aÂ n, Sagasta: el polõÂtico de las
horas difõÂciles, Madrid 1995.
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nych14. ZnioÂsø takzÇe niewolnictwo w koloniach hiszpanÂskich. UstroÂj
polityczny wywodzaÎcy sieÎ od CaÂnovasa, a zmodyfikowany przez
SagasteÎ, byø jednym z najbardziej demokratycznych w Europie drugiej poøowy XIX w.15 W 1890 r. sprawujaÎca funkcjeÎ regentki kroÂlowa wdowa Maria Krystyna16 przekazaøa wøadzeÎ ponownie w reÎce
CaÂnovasa.
Na przeøomie lat 80. i 90. dwubiegunowy ukøad polityczny wzbogaciø sieÎ o kilka mniejszych, ale z upøywem czasu rosnaÎcych w siøeÎ
ugrupowanÂ17. Od momentu upowszechnienia prawa wyborczego
obok konserwatystoÂw i liberaøoÂw ± wsÂroÂd liczaÎcych sieÎ orientacji
politycznych ± pojawili sieÎ takzÇe socjalisÂci i republikanie18. Do czasoÂw II Republiki nie byli na tyle silni, by sieÎgnaÎcÂ po wøadzeÎ, ale stali
sieÎ jednym z podstawowych czynnikoÂw rozpadu dwupartyjnego systemu doby restauracji.
14

2 maja 1879 r. w jednej z madryckich restauracji zaøozÇono istniejaÎcaÎ do dzisiaj
RobotniczaÎ PartieÎ SocjalistycznaÎ Hiszpanii (Partido Socialista Obrero EspanÄol,
PSOE). Na drugim zjezÂdzie w 1888 r. zaøozÇono SocjalistycznaÎ CentraleÎ ZwiaÎzkoÂw
Zawodowych (UnioÂn General de Trabajadores, UGT), ktoÂra w poczaÎtkach lat 20.
staøa sieÎ alternatywaÎ dla zwiaÎzkoÂw anarchistycznych. PrzywoÂdca UGT byø przez døugi
okres osobaÎ nie mniej wazÇnaÎ od przywoÂdcy PSOE, m.in. dlatego, zÇe do zwiaÎzkoÂw
zawodowych nalezÇaøo wieÎcej czøonkoÂw nizÇ do samej partii. B. G o l a, F. R y s z k a,
Hiszpania, Warszawa 1999, s. 50-51.
15
P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, s. 302.
16
Na temat regencji Marii Krystyny zob.: MarõÂa Cristina de Habsburgo y la
regencia (1885-1902), red. Fco.-J. Campos y Fernandez de Sevilla, El Escorial 1995;
A. M a r t i n e z O l m e d i l l a, La cuarta esposa de Fernando VII: Vida novelada,
Madrid 1950.
17
Na temat hiszpanÂskich partii politycznych na przeøomie XIX i XX w. zob.:
M. A r t o l a, Partidos y programas polõÂticos, 1808-1938, t. 2, Madrid 1974. Zarys studium ruchoÂw robotniczych w Hiszpanii zawiera takzÇe ksiaÎzÇka znanego historyka
M. TunÅoÂn de Lara pt. El movimiento obrero en la historia de EspanÄa (Madrid 1972).
18
Republikanie w pierwszej fazie restauracji zostali rozbici i zmuszeni do emigracji. Stopniowo odzyskiwali jednak wpøywy w ¹lewymº skrzydle spoøeczenÂstwa hiszpanÂskiego, stajaÎc sieÎ w pierwszej dekadzie XX w. gøoÂwnym ugrupowaniem mieszczanÂskiej lewicy. Byli zwolennikami wojujaÎcego antyklerykalizmu oraz spadkobiercami
federalistycznych idei Francisca Pi y Margalla. W miareÎ rozprzestrzeniania sieÎ wsÂroÂd
szerokich warstw ludowo-robotniczych idei proletariatu walczaÎcego (proletariato militante) znaczenie wyznawanych przez nich idei lewicowo-republikanÂskich søabøo.
B. G o l a, F. R y s z k a, Hiszpania, s. 10-11.
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WsÂroÂd rozwijajaÎcych sieÎ ugrupowanÂ politycznych ostatniej dekady XIX w. na uwageÎ zasøuguje takzÇe nurt anarchistyczny19. DzienÂ
24 listopada 1868 r. przyjmowany jest jako data pojawienia sieÎ anarchizmu na politycznej scenie Hiszpanii. Wtedy to przebywajaÎcy
w Barcelonie emisariusz Bakunina, uczestnik powstania styczniowego w Polsce, Wøoch Giuseppe Fanelli, spotkaø sieÎ z Anselmem Lorenzo20 i grupaÎ sympatykoÂw MieÎdzynarodoÂwki Robotniczej. MozÇliwe, zÇe wøasÂnie idee Bakunina ± krytykowanego nawet przez samego
Marksa za skrajnaÎ wrogosÂcÂ wobec religii i KosÂcioøa ± staøy sieÎ fundamentem ateizmu i antyklerykalizmu hiszpanÂskich anarchistoÂw21.
W swoich programach anarchisÂci skupiali sieÎ przede wszystkim na
jednostce oraz na wolnosÂci jako nadrzeÎdnej wartosÂci, dystansujaÎc sieÎ
jednoczesÂnie od daÎzÇenia do materialnego dobrobytu. WysteÎpowali
przeciwko polityce rozumianej jako instrument wøadzy, ktoÂra wedøug
nich byøa zaprzeczeniem wolnosÂci. Z tego tezÇ powodu nie stanowili
zagrozÇenia dla innych ruchoÂw lewicowych, ktoÂre daÎzÇyøy do zwieÎkszenia posiadanych przez siebie miejsc w parlamencie i do realizacji
wøasnych ideaøoÂw na drodze parlamentarnej.
AnarchisÂci organizowali sieÎ w struktury federacyjne gromadzaÎce
sieÎ na szczeblu regionalnym. Federacje z kolei delegowaøy swoich
reprezentantoÂw na kongresy, na ktoÂrych zgromadzeni podejmowali
19

Na temat ruchu anarchistycznego pod koniec XIX w. oraz na przeøomie XIX
i XX w. zob.: A. R o s a l, La violencia, enfermedad del anarquismo: antecedentes e
historia del movimiento sindical socialista en EspanÄa, siglo XIX, Barcelona 1976;
A. P a d i l l a B o l õÂ v a r, El movimiento anarquista espanÄol, Barcelona 1976.
20
Anselmo Lorenzo to jeden z twoÂrcoÂw hiszpanÂskiego anarchizmu, czøonek masonerii, teoretyk i autor ksiaÎzÇek na temat ¹walczaÎcego proletariatuº, wydanych po raz
pierwszy w Hiszpanii w latach 1901 i 1923. Nie przyjmowaø w caøosÂci marksistowskich
pojeÎcÂ i definicji. Wedøug niego proletariat to klasa spoøeczna pozbawiona sÂrodkoÂw
produkcji, zøozÇona z ludzi roÂzÇnej profesji (niekoniecznie robotnikoÂw), uciskana przez
panÂstwo, kapitaø i KosÂcioÂø. WspoÂøczesne wydania pism A. Lorenzo: El proletariado
militante (Madrid 1974), El proletariado militante: memorias de un Internacional. ContinuacioÂn de la AsociacioÂn Internacional de los Trabajadores en EspanÄa (Toulouse
1947).
21
Szerzej na temat klerykalizmu i antyklerykalizmu w Hiszpanii na przeøomie
XIX i XX w. zob.: J. M. D õÂ a z M o z a z, Apuntes para una sociologa del anticlericalismo, Madrid 1976.
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decyzje wieÎkszosÂciaÎ gøosoÂw. Na poczaÎtku lat 80., kiedy wøadzeÎ sprawowaø liberalny gabinet Sagasty, ustaøy przesÂladowania formacji politycznych znajdujaÎcych sieÎ poza dwupartyjnym systemem sprawowania rzaÎdoÂw. Od tego czasu kongresy ruchu anarchistycznego mogøy
odbywacÂ sieÎ bez przeszkoÂd. We wrzesÂniu 1881 r. na pierwszym kongresie ukonstytuowaøa sieÎ Federacja RobotnikoÂw Regionu HiszpanÂskiego (FederacioÂn de Trabajadores de la RegioÂn EspanÄola), ktoÂra
siedem lat poÂzÂniej przeksztaøciøa sieÎ w OrganizacjeÎ AnarchistycznaÎ
Regionu HiszpanÂskiego (OrganizacioÂn Anarquista de la RegioÂn
EspanÄola)22.
OmawiajaÎc bogataÎ panorameÎ ruchu robotniczego okresu restauracji, nalezÇy wspomniecÂ jeszcze o chrzesÂcijanÂskim ruchu zwiaÎzkowym. Jego poczaÎtki zwiaÎzane saÎ z osobaÎ jezuity Antonio Vicenta23, zaøozÇyciela Katolickiego Stowarzyszenia Robotniczego (CõÂrculo CatoÂlico Obrero)24. DziaøalnosÂcÂ syndykalizmu katolickiego skupiaøa sieÎ w 114 przedstawicielstwach, posiadajaÎcych statut stowarzyszenÂ, patronatoÂw, spoÂødzielni i prowadzaÎcych swojaÎ dziaøalnosÂcÂ
na terenie caøego kraju. Na bazie tych przedstawicielstw utworzono
poÂzÂniej NarodowaÎ RadeÎ Korporacji Robotniczo-Katolickich (Consejo Nacional de las Corporaciones Obrero-CatoÂlicas). Katolicki
ruch robotniczy konÂca XIX w. najbardziej rozwinaÎø sieÎ w okolicach
Walencji.
Historia chrzesÂcijanÂskiego syndykalizmu ma terenie Andaluzji
zwiaÎzana byøa z kolei z osobaÎ br. Zeferino GonzaÂlesa, ktoÂrego kandydatura na biskupa Kordoby wysunieÎta zostaøa przez republikanÂski
rzaÎd Emilio Castelara25. Od 1876 r., przy wydatnej pomocy ducho22
J. M. J o v e r Z a m o r a, Edad contemporaÂnea, w: A. U b i e t o [i in.], IntroduccioÂn a la Historia de EspanÄa, Barcelona 1979, s. 715-716.
23
Na temat osoby i dziaøalnosÂci o. Antonio Vicenta zob.: F. d e l V a l l e, El
P. Antonio Vicent, S.J. y la accioÂn social catoÂlica espanÄola, Madrid 1947.
24
Katolickie stowarzyszenia robotnicze, zaøozÇone w 1846 r., propagowaøy
w XX w. wspoÂøpraceÎ pracodawcoÂw z robotnikami. Po czeÎsÂci byøy finansowane przez
przedsieÎbiorcoÂw. Wszystko to sprawiaøo, izÇ trudno im byøo konkurowacÂ z bardziej
radykalnymi ruchami socjalistycznymi i anarchistycznymi. W okresie swojego najwieÎkszego rozwoju (poøowa XX w.) stowarzyszenia katolickie skupiaøy okoøo miliona
czøonkoÂw. B. L l o r c a, R. V i l l o s l a d a, F. J. M o n t a l b aÂ n, Historia de la Iglesia
catoÂlica, t. 4: Edad moderna, 1648-1963, Madrid 1963, s. 564-565.
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wienÂstwa wøasnej diecezji, udaøo mu sieÎ zaøozÇycÂ szereg katolickich
stowarzyszenÂ robotniczych zrzeszajaÎcych okoøo 3 tys. czøonkoÂw. Nowym impulsem do rozwoju andaluzyjskiego ruchu robotniczego staøa
sieÎ publikacja papieskiej encykliki O kwestii robotniczej (Rerum novarum) w 1891 r.26
AnalizujaÎc historieÎ powstawania ruchoÂw anarchistycznych, ugrupowanÂ socjalistycznych i chrzesÂcijanÂskich zwiaÎzkoÂw zawodowych,
nalezÇaøoby jeszcze zwroÂcicÂ uwageÎ na charakterystyczne rozmieszczenie wspomnianych wyzÇej orientacji politycznych na mapie Hiszpanii
w dobie restauracji. Geografia ta uwarunkowana byøa wieloma czynnikami socjoekonomicznymi i historycznymi. AnarchisÂci najwieÎksze
wpøywy posiadali w Katalonii (z gøoÂwnym osÂrodkiem w Barcelonie),
w poøudniowych latyfundiach Andaluzji i na terenach wokoÂø galicyjskiego miasta La CorunÄa. Zwolennicy socjalizmu zgrupowani byli
w wieÎkszosÂci na obszarach Castilla la Nueva i w Estremadurze, a takzÇe wokoÂø osÂrodkoÂw goÂrniczych, przemysøowych i portowych w Asturii, Vizcaya, Huelva, Alicante i w Walencji. StolicaÎ socjalistoÂw byø
Madryt. ChrzesÂcijanÂskie zwiaÎzki robotnicze dziaøaøy przede wszystkim na poÂønocnych terenach PoÂøwyspu Iberyjskiego, tj. w Castilla la
Vieja, LeoÂn, w Nawarze i w Kraju BaskoÂw, a takzÇe w Galicji27.
Z biegiem czasu rodzaÎce sieÎ ruchy robotnicze staøy sieÎ jednym
z podstawowych czynnikoÂw dokonujaÎcej sieÎ w spoøeczenÂstwie hiszpanÂskim ewolucji; ewolucji momentami brutalnej, zmierzajaÎcej do
negacji tradycyjnych wartosÂci kultury iberyjskiej. SzczegoÂlnie dramatyczne wydarzenia, nieraz krwawe, miaøy miejsce w poøudniowym
pasie od Andaluzji do Katalonii. We wrzesÂniu 1893 r. w Barcelonie
dokonano nieudanego zamachu na generaøa Arsenia Martineza
Camposa, w trakcie ktoÂrego zgineÎøo kilka osoÂb. SprawcaÎ byø Paulino
PallaÂs Latorre, czøonek jednej z organizacji anarchistycznych. 7 listopada tego samego roku w teatrze Lyceo w Barcelonie z balkonu
25

Emilio Castelar (1832-1899), republikanin moderado, czwarty i ostatni premier I Republiki (od 7 wrzesÂnia 1873 do 3 stycznia 1874 r.), w okresie restauracji
przyczyniø sieÎ do wcielenia wøasnej partii do partii liberalnej, stanowiaÎcej jedno
z dwoÂch rzaÎdzaÎcych na przemian ugrupowanÂ parlamentarnych.
26
J. M. J o v e r Z a m o r a, Edad contemporaÂnea, s. 716.
27
TamzÇe, s. 716-717.
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zrzucono 2 bomby; zgineÎøo 20 osoÂb, a 50 zostaøo rannych. W 1896 r.,
w pierwszaÎ niedzieleÎ po BozÇym Ciele (7 czerwca), dokonano zamachu bombowego na procesjeÎ, w ktoÂrej tradycyjnie brali udziaø arcybiskup Katalonii i kapitan generalny Barcelony. ZgineÎøo 12 osoÂb, 40
zostaøo rannych. Z powodu sÂmierci kilku zÇoønierzy z eskorty ze strony sÂrodowisk wojskowych padøy oskarzÇenia, izÇ byø to zamach na
wojsko. W procesie na øawie oskarzÇonych zasiadøo 87 osoÂb. PoczaÎtkowo surowy wyrok (11 skazanych na sÂmiercÂ) zøagodziø NajwyzÇszy
SaÎd Wojska i Marynarki, anulujaÎc najwyzÇszy wymiar kary dla trzech
osoÂb, a 61 uniewinniajaÎc28.
SprawujaÎcy rzaÎdy Antonio CaÂnovas, zwolennik surowej polityki
wobec anarchistoÂw, staø sieÎ w niedøugim czasie ¹naturalnymº celem
odwetu. Trzy miesiaÎce po zakonÂczonym procesie premier udaø sieÎ na
wypoczynek do Santa AÂ gueda w Kraju BaskoÂw. ZginaÎø 8 sierpnia
1897 r. zastrzelony przez Michele Angiolillo, ktoÂry w trakcie procesu
zeznaø, izÇ zamachu dokonaø, aby pomsÂcicÂ skazanych anarchistoÂw
z Katalonii29.
Z zaboÂjstwem CaÂnovasa czasowo zbiegøa sieÎ kleÎska Hiszpanii na
Kubie. Wojna rozpoczeÎta w wyniku antyhiszpanÂskiego powstania
w 1895 r. dwa lata poÂzÂniej wydawaøa sieÎ zmierzacÂ w kierunku hiszpanÂskiego zwycieÎstwa. JednakzÇe po sierpniowym zamachu nowy liberalny rzaÎd zaoferowaø powstanÂcom autonomieÎ. Ci nie przyjeÎli propozycji, domagajaÎc sieÎ peønej niepodlegøosÂci. O kleÎsce Hiszpanii zadecydowaøo przystaÎpienie do wojny StanoÂw Zjednoczonych. W traktacie paryskim musiaøa sieÎ zrzec swoich kolonii ± Kuby, Puerto Rico
i Filipin ± a ponadto wyzbycÂ sieÎ na rzecz Niemiec posiadøosÂci na
Pacyfiku, tj. Wysp MarianÂskich i KarolinÂskich30.
UpokarzajaÎca kleÎska31 usÂwiadomiøa szerokim masom spoøeczenÂstwa utrateÎ mocarstwowej pozycji Hiszpanii i zejsÂcie do rangi drugo28

B. G o l a, F. R y s z k a, Hiszpania, s. 41-42.
TamzÇe, s. 43.
30
P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, s. 312.
31
W maju 1898 r. u wybrzezÇy Filipin amerykanÂski admiraø Dewey w ciaÎgu godziny zatopiø caøaÎ znajdujaÎcaÎ sieÎ tam floteÎ hiszpanÂskaÎ. W lipcu tego samego roku reszta
floty broniaÎca Kuby zostaøa zniszczona w roÂwnie kroÂtkiej bitwie zaraz po wypøynieÎciu
z portu Santiago de Cuba. W sumie w latach 1895-1898 zÇycie straciøo okoøo 55 tys.
29
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rzeÎdnego, nieliczaÎcego sieÎ w polityce sÂwiatowej panÂstwa. Dla przecieÎtnego Hiszpana kleÎska kubanÂska nie byøa jednak tylko utrataÎ terytorioÂw zamorskich. ¹Zwykøy obywatelº, niebioraÎcy udziaøu w rozgrywkach partyjno-parlamentarnych i anarchistycznych wystaÎpieniach ulicznych, dostrzegø nagle, zÇe patriotyczne ideaøy we wszechobecnym polityczno-militarnym zameÎcie ulegajaÎ powolnej dewaluacji. W takiej sytuacji niektoÂrzy zwroÂcili sieÎ w kierunku radykalnego
nacjonalizmu, inni w kierunku ¹europeizacjiº Hiszpanii. Wielu pociaÎgneÎøy idee rewolucyjnego socjalizmu, anarchizmu. Byli tezÇ tacy,
ktoÂrzy nadziejeÎ na przyszøosÂcÂ dostrzegali w odrodzeniu mniejszosÂci
narodowych i federacyjnym ksztaøcie panÂstwa32.
Ze wszystkich praktycznie stron (KosÂcioøa roÂwniezÇ) podniosøy sieÎ
gøosy o koniecznosÂci odrodzenia (regeneracioÂn). Ruch, znany poÂzÂniej
pod nazwaÎ regeneracionismo, ktoÂry wyroÂsø na fundamencie krytyki
politycznej i spoøecznej rzeczywistosÂci konÂca XIX w., staø sieÎ z biegiem czasu nurtem charakteryzujaÎcym zÇycie intelektualne pokolenia
'9833. Opinia publiczna skierowaøa sieÎ przeciwko klasie rzaÎdzaÎcej
i instytucjom restauracji burbonÂskiej.
PrzewartosÂciowanie sÂwiadomosÂci religijnej, stanowiaÎce jeden
z elementoÂw ogoÂlnonarodowego kryzysu, polegaøo przede wszystkim
na utrzymywaniu sieÎ sytuacji konfliktowej pomieÎdzy KosÂcioøem instytucjonalnym a hiszpanÂskim spoøeczenÂstwem. Pierwszym wyrazÂnym przejawem owego kryzysu, zakonÂczonym rewolucjaÎ w 1868 r.,
byø antyklerykalizm zrodzony w hiszpanÂskich sÂrodowiskach intelektualnych poczaÎtku XIX w., przejeÎty nasteÎpnie przez wyzÇsze warstwy
liberalnej burzÇuazji. Okres restauracji burbonÂskiej charakteryzowaø
sieÎ odrodzeniem katolicyzmu wsÂroÂd wyzÇszych warstw spoøecznych,
hiszpanÂskich zÇoønierzy, ktoÂrzy w duzÇej czeÎsÂci zgineÎli nie w walce, ale z powodu wyniszczajaÎcego kubanÂskiego klimatu.
32
J. M. V a z q u e z, F. M e d i n, L. M e n d e z, La Iglesia espanÄola, s. 47-48.
33
Na temat ruchu zwanego generacjaÎ '98 (generacioÂn '98) zob.: R. H e r b e r t,
The 1898 Movement in Spain, Manchester 1974; Una aproximacioÂn al pensamiento de
la GeneracioÂn del 98, red. J. L. RodrõÂgez GarcõÂa, J. M. BarceloÂ Espuis, Zaragoza 1998;
J. L. C a l v o C a r i l l a, La cara oculta del 98: mõÂsticos e intelectuales en la EspanÄa del
fin de siglo, 1895-1902, Madrid 1998; E. I n m a n F o x, La crisis intelectual del 98,
Madrid 1976.
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przyczyniajaÎc sieÎ do powstania licznych powiaÎzanÂ i zalezÇnosÂci pomieÎdzy burzÇuazjaÎ a KosÂcioøem. Antyklerykalizm tymczasem, za przyczynaÎ ruchoÂw anarchistycznych, a czeÎsÂciowo takzÇe socjalistycznych, stawaø sieÎ coraz bardziej znaczaÎcym elementem sÂwiatopoglaÎdu warstw
nizÇszych, gøoÂwnie robotnikoÂw zamieszkujaÎcych duzÇe miasta opanowane przez frakcje lewicowe34.
2. PIERWSZE DWADZIESÂCIA TRZY LATA XX WIEKU

Przeøom wiekoÂw na arenie politycznej zbiegø sieÎ z odejsÂciem najÇ
wazniejszych postaci okresu restauracji. W 1899 r. zmarø wspomniany
juzÇ Emilio Castelar, jeden z czoøowych politykoÂw I Republiki, oreÎdownik pojednania republikanoÂw z odrodzonaÎ monarchiaÎ. Rok poÂzÂniej umarø generaø MartõÂnez Campos, a w 1903 r., w wieku 78 lat,
PraÂxedes Mateo Sagasta.
17 maja 1902 r. na tron wstaÎpiø 16-letni Alfons XIII. KroÂlewskie
ambicje, prowadzaÎce do konfliktoÂw z czoøowymi politykami i reprezentowanymi przez nich ugrupowaniami ± w poøaÎczeniu z prowojskowymi sympatiami monarchy ± spowodowaøy ponowny wzrost znaczenia armii na scenie politycznej35.
Najwybitniejszymi politykami poczaÎtku XX w. byli Antonio
Maura, przywoÂdca partii konserwatywnej, oraz liberaøowie Segismundo Moret Prendergast i JoseÂ Canalejas. Antonio Maura36, nasteÎpca CaÂnovasa w partii konserwatywnej, dwukrotny premier w latach 1903-1904 i 1907-1909 bardziej byø politycznym wizjonerem nizÇ
zreÎcznym politykiem. SwojaÎ postawaÎ bezkompromisowosÂci, szczegoÂlnie w walce z plagaÎ ¹kacykostwaº, naraziø sieÎ tym, ktoÂrzy czerpali
wielorakie korzysÂci z ukøadu siø odziedziczonego po restauracji bur34

TamzÇe, s. 50.
P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, s. 315-316.
36
Na temat Antonio Maury i prowadzonej przez niego polityki zob.: M. J. G o n z aÂ l e z H e r n aÂ n d e z, El universo conservador de Antonio Maura: biografõÂa y proyecto de estado, Madrid 1997; M. J. G o n z aÂ l e z H e r n aÂ n d e z, CiudadanõÂa y accioÂn. El
conservadurismo maurista 1907-1923, Madrid 1990; L. T a x o n e r a, Antonio Maura:
la vida ejemplar de un hombre de estado, Madrid 1935.
35
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bonÂskiej. Pierwszy gabinet Maury upadø z powodu zatargoÂw z dworem w kwestii nominacji wojskowych. Druga kleÎska tego polityka
zostaøa przesaÎdzona w momencie sprzymierzenia sieÎ liberaøoÂw z republikanami; liberaøoÂw, ktoÂrzy zøamali w ten sposoÂb istniejaÎcy od
czasoÂw restauracji ukøad dwupartyjnego podziaøu wøadzy. BezposÂrednim powodem upadku rzaÎdu Maury staøy sieÎ jednak wydarzenia,
jakie miaøy miejsce w Barcelonie w 1909 r., nazwane poÂzÂniej ¹tragicznym tygodniemº (La Semana TraÂgica)37.
W partii liberalnej po sÂmierci Sagasty przywoÂdztwo przejaÎø Segismundo Moret, trzykrotny premier w latach 1905, 1906 i 190938. Po
nim na czele liberaøoÂw stanaÎø JoseÂ Canalejas, ktoÂry jako szef rzaÎdu
w latach 1910-1912 podjaÎø kolejnaÎ proÂbeÎ reformy hiszpanÂskiego systemu politycznego. Udaøo mu sieÎ pozyskacÂ poparcie republikanoÂw,
przez co rozøadowaø nieco napieÎtaÎ po wydarzeniach ¹tragicznego
tygodniaº sytuacjeÎ spoøecznaÎ. RespektujaÎc prawo do strajku w pojedynczych fabrykach, Canalejas zwalczaø robotnicze wystaÎpienia
37

Na temat ¹tragicznego tygodniaº zob. m.in.: J. C. U l l m a n, La Semana TraÂgica: estudio sobre las causas socioeconoÂmicas del anticlericalismo en EspanÄa (18981912), Barcelona 1972; F. B r a v o M o r a t a, De la semana traÂgica al golpe de Estado,
Madrid 1973; R. F e r n aÂ n d e z d e l a R e g u e r a, La semana traÂgica, Barcelona 1967.
38
Premierami kolejnych 33 rzaÎdoÂw od poczaÎtku XX w. do dyktatury Primo de
Rivery (1923) byli: 1901 ± PraÂxedes Mateo Sagasta; 6.12.1902 ± Francisco Silvela;
20.07.1903 ± Raimundo FernaÂndez Villaverde; 6.12.1903 ± Antonio Maura y Montaner; 16.12.1904 ± Marcelo de AzcaÂrraga; 27.01.1905 ± Raimundo FernaÂndez Villaverde; 23.06.1095 ± Eugenio Montero Ros; 1.12.1905 ± Segismundo Moret Prendergast;
6.07.1906 ± JoseÂ LoÂpez DomõÂngez; 30.11.1906 ± Segismundo Moret Prendergast;
4.12.1906 ± Antonio Aguilar y Correa; 25.01.1907 ± Antonio Maura y Montaner;
21.10.1909 ± Segismundo Moret Prendergast; 9.02.1910 ± JoseÂ Canalejas y MeÂndez;
12.11.1912 ± Manuel GarcõÂa Prieto; 14.11.1912 ± Alvaro Figueroa y Torres de Romanones; 27.10.1913 ± Eduardo Dato Iradier; 9.12.1915 ± Alvaro Figueroa y Torres de
Romanones; 19.04.1917 ± Manuel GarcõÂa Prieto; 11.06.1917 ± Eduardo Dato Iradier;
3.11.1917 ± Manuel GarcõÂa Prieto; 22.01.1918 ± Antonio Maura y Montaner; 9.11.1918
± Manuel GarcõÂa Prieto; 5.12.1918 ± Alvaro Figueroa y Torres de Romanones;
15.04.1919 ± Antonio Maura y Montaner; 20.07.1919 ± Joaqun SaÂnchez de Toca;
12.12.1919 ± Manuel Allendesalazar; 5.05.1920 ± Eduardo Dato Iradier; 8.03.1921 ±
Gabino Bugallal ArauÂjo; 13.03.1921 ± Manuel Allendesalazar; 14.08.1921 ± Antonio
Maura y Montaner; 8.03.1922 ± JoseÂ SaÂnchez Guerra y MartõÂnez; 7.12.1922 ± Manuel
GarcõÂa Prieto. B. G o l a, F. R y s z k a, Hiszpania, s. 401-402.
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o szerszym zasieÎgu, szczegoÂlnie jesÂli towarzyszyøy im cele polityczne.
To bezkompromisowe stanowisko ± szczegoÂlnie w stosunku do anarchistoÂw ± staøo sieÎ powodem jego sÂmierci. ZginaÎø 12 listopada 1912 r.
z raÎk anarchistycznego zamachowca.
Po sÂmierci Canalejasa przywoÂdcaÎ liberaøoÂw zostaø Alvaro de Romanones i to jemu Alfons XIII powierzyø misjeÎ tworzenia rzaÎdu.
Przeciwko ponownemu oddaniu steroÂw wøadzy w reÎce liberaøoÂw wystaÎpiø Maura, twierdzaÎc, izÇ jest to kolejny wypadek pogwaøcenia zasad systemu dwupartyjnego wypracowanego w okresie restauracji.
Jego kampania protestacyjna doprowadziøa do rozøamu wewnaÎtrz
partii konserwatywnej. Nieco poÂzÂniej, z powodu braku jednosÂci poglaÎdoÂw na temat zmian w kwestiach katalonÂskich, nastaÎpiøy takzÇe
podziaøy w partii liberalnej i upadek gabinetu Romanonesa. Nowy
rzaÎd utworzyø przywoÂdca frakcji wieÎkszosÂciowej w partii konserwatywnej Eduardo Dato. Rozpisane przez niego wybory parlamentarne
unaoczniøy wszystkim istniejaÎce na scenie politycznej podziaøy i niezdolnosÂcÂ zÇadnego z ugrupowanÂ do stworzenia wieÎkszosÂci parlamentarnej oraz stabilnego rzaÎdu39.
W zÇyciu religijnym HiszpanoÂw w pierwszych trzydziestu latach
XX w. zaobserwowacÂ mozÇemy kontynuacjeÎ tego, co rozpoczeÎøo sieÎ
juzÇ w okresie restauracji. Do KosÂcioøa coraz bardziej zblizÇaøy sieÎ
zamozÇne grupy spoøeczenÂstwa, a wsÂroÂd sporej czeÎsÂci robotnikoÂw
i chøopoÂw nasteÎpowaøa dalsza dechrystianizacja. KosÂcioÂø, szczegoÂlnie
na poøudniu kraju, nie nadaÎzÇaø z tworzeniem nowych parafii w szybko
rozrastajaÎcych sieÎ miastach. Rolnicy przybywajaÎcy do osÂrodkoÂw
przemysøowych w poszukiwaniu pracy, pozbawieni blizÇszego kontaktu z parafiaÎ, popadali nie tylko w indyferentyzm religijny, ale nieraz
w antyklerykalizm, obecny w sÂrodowiskach lewicowo-anarchistycznych40. Najsøabsze poparcie w spoøeczenÂstwie KosÂcioÂø miaø na poøudniu (Andaluzja, Estremadura, po czeÎsÂci Katalonia), najsilniejsze zasÂ
na poÂønocy (Nawarra, prowincje baskijskie).
Antyklerykalizm nie byø jednak elementem sÂwiatopoglaÎdowym
tylko i wyøaÎcznie ruchoÂw lewicowych. Pojawiø sieÎ takzÇe w kreÎgach
39
40

P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, s. 317-319.
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mieszczanÂskich, m.in. w Partii Radykalnej, cieszaÎcej sieÎ szczegoÂlnym
poparciem spoøecznym w Barcelonie. Jej przywoÂdca Alejandro Lerroux, dziennikarz, zaøozÇyciel radykalnego w poglaÎdach pisma ¹La
RebeldõÂaº, znany byø z wystaÎpienÂ antykosÂcielnych. Ze wzgleÎdoÂw politycznych centralny rzaÎd republikanÂski Moreta wspieraø przez jakisÂ
czas radykalne skrzydøo katalonÂskich republikanoÂw na czele ze
wspomnianym wøasÂnie Lerroux. Kiedy jednak kolejny gabinet Maury wstrzymaø dotacje sÂwiadczone przez Moreta, Lerroux zwroÂciø sieÎ
w kierunku opozycji katalonÂskiej41. W ten sposoÂb w katalonÂskim
ruchu separatystycznym doszøo do dalszego utrwalenia sieÎ poglaÎdoÂw
lewicowych i antyklerykalnych, wrogich w stosunku do centralnego
rzaÎdu w Madrycie.
Døugotrwaøa agitacja ugrupowanÂ radykalnych i anarchistycznych
niewaÎtpliwie wpøyneÎøa na wydarzenia, jakie rozegraøy sieÎ w Barcelonie w czasie wspomnianego juzÇ ¹tragicznego tygodniaº. Przez szesÂcÂ
dni miasto znajdowaøo sieÎ w reÎkach tøumu, ktoÂry swoÂj gniew skierowaø nie tylko przeciwko urzaÎdzeniom komunalnym i sklepom, ale
przede wszystkim przeciw kosÂcioøom i klasztorom. W czasie zamieszek zgineÎøo ponad sto osoÂb, a okoøo 140 zostaøo rannych; spalono
kilkadziesiaÎt obiektoÂw sakralnych42.
Na poczaÎtku XX w., przynajmniej w niektoÂrych regionach kraju,
KosÂcioÂø hiszpanÂski cieszyø sieÎ znacznaÎ liczbaÎ powoøanÂ do stanu duchownego43. KsieÎzÇa pracujaÎcy na wsi ± a tych byøo najwieÎcej ± podobnie jak ludzie, wsÂroÂd ktoÂrych pracowali, byli w wieÎkszosÂci ubodzy
i, niestety, søabo wyksztaøceni44. Duchowni pracujaÎcy na parafiach
miejskich zwiaÎzani byli zasadniczo z lokalnaÎ burzÇuazjaÎ, popychajaÎc
w ten sposoÂb czeÎsÂcÂ robotnikoÂw w kierunku ruchoÂw lewicowych45.
41

B. G o l a, F. R y s z k a, Hiszpania, s. 53-55.
TamzÇe, s. 57-58.
43
W 1910 r. w Hiszpanii byøo 87 tys. duchownych, w tym 33 tys. ksieÎzÇy diecezjalnych i 22 tys. zakonnikoÂw. P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, s. 337.
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Na temat sposobu ksztaøcenia seminarzystoÂw i samych seminarioÂw duchownych w Hiszpanii na poczaÎtku XX w. zob.: K o d a s v e r (pseud.), Medio siglo de vida
diocesana matricense, 1913-1963. Memorias, recuerdos, evocaciones, Madrid 1967,
s. 17-39; V. C a r c e l O r t õÂ, Tercera eÂpoca del Seminario Conciliar de Valencia
(1896-1936), CastelloÂn de la Plana 1970, s. 13nn.
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Najbardziej widoczne w tym czasie byøo liczebne odrodzenie sieÎ
zakonoÂw, ktoÂre po okresowym zakazie dziaøalnosÂci znowu cieszyøy
sieÎ swobodaÎ dziaøania. SzczegoÂlnaÎ aktywnosÂcÂ wykazywaø zakon ojcoÂw jezuitoÂw, stajaÎc sieÎ dla lewej strony sceny politycznej symbolem
poteÎgi KosÂcioøa. W latach 1875-1910 na terenie Hiszpanii powstaøo
ponad sto nowych klasztoroÂw. Do tak szybkiego ich wzrostu przyczyniøa sieÎ m.in. emigracja na zachoÂd zakonoÂw francuskich, zmuszonych do opuszczenia dotychczasowych siedzib z powodu sekularyzatorskich poczynanÂ paryskiego rzaÎdu. W 1910 r. doszøo do uchwalenia
tzw. Ley de candado46, ustawy zabraniajaÎcej na okres dwoÂch lat
tworzenia na terenie Hiszpanii nowych zakonoÂw bez wczesÂniejszego
zezwolenia Ministerstwa SprawiedliwosÂci. Ponadto prawo do ubiegania sieÎ o zgodeÎ miaøy tylko te zgromadzenia, w skøad ktoÂrych nie
wchodziøo wieÎcej nizÇ jedna trzecia obcokrajowcoÂw47. Ustawa nie wywarøa jednak wieÎkszego wpøywu na liczbeÎ powstajaÎcych zakonoÂw,
poniewazÇ zanim zaczeÎøa obowiaÎzywacÂ, wieÎkszosÂcÂ francuskich zgromadzenÂ zdaÎzÇyøa juzÇ przeniesÂcÂ sieÎ na hiszpanÂskaÎ stroneÎ PirenejoÂw. Jak
juzÇ wspomniano, prawo to miaøo obowiaÎzywacÂ tylko dwa lata. Po tym
okresie miaøa powstacÂ nowa ustawa o zgromadzeniach, ktoÂrej jednak
nie uchwalono ze wzgleÎdu na czeÎste zmiany gabinetoÂw rzaÎdowych.
Publikacja ustawy wywoøaøa jednak ostraÎ debateÎ na temat prowadzonej przez rzaÎd polityki wyznaniowej48.
Silne i liczne zgromadzenia zakonne stanowiøy jeden z filaroÂw
katolickiego szkolnictwa w Hiszpanii, szczegoÂlnie na poziomie podstawowym i sÂrednim. W Madrycie w 1908 r. na 446 szkoÂø 311 byøo
szkoøami katolickimi. UczeÎszczaøo do nich osiemdziesiaÎt procent ucznioÂw. DziesieÎcÂ lat poÂzÂniej w Barcelonie na ogoÂlnaÎ liczbeÎ 560 szkoÂø
45

J. M. J o v e r Z a m o r a, Edad contemporaÂnea, s. 807-808.
Sama nazwa (Ley de candado znaczy dosøownie ¹prawo køoÂdkiº) w sposoÂb
obrazowy wskazuje, zÇe ustawa miaøa uniemozÇliwicÂ powstawanie nowych zakonoÂw.
Prawo to uchwalone zostaøo za rzaÎdoÂw JoseÂ Canalejasa. Na temat uwarunkowanÂ
historycznych uchwalonego 24 grudnia 1910 r. tzw. Ley de candado zob.: D. S e v i l l a
A n d r eÂ s, Canalejas, Barcelona 1956, s. 354-372.
47
P. M. C u e n c a T o r i b i o, El catolicismo espanÄol, s. 313-314.
48
I. C. I b aÂ n, L. P r i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a d e l a C a l l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 52.
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katolickich byøo 32549. W szkolnictwie wyzÇszym do istniejaÎcego juzÇ
wczesÂniej w Deusto Kolegium StudioÂw WyzÇszych (Colegio de Estudios Superiores) na poczaÎtku XX w. doøaÎczyøy Katolicki Instytut
Sztuk PieÎknych i Przemysøu (Instituto CatoÂlico de Artes e Industrias)
w Madrycie oraz Laboratorium Biologiczne (Laboratorio BioloÂgico)
w Sarri50.
PoczaÎtek XX w. przynioÂsø takzÇe znaczaÎcy rozwoÂj publicystyki.
W 1900 r. w Hiszpanii wychodziøo 1347 tytuøoÂw prasowych. TrzynasÂcie lat poÂzÂniej byøo ich juzÇ 1980, a w 1920 r. 228951. W pierwszych
latach XX w., dzieÎki inspiracji kard. Sancha powstaøy Zrzeszenia
Katolickie (Juntas CatoÂlicas), potocznie zwane ligami (Ligas). W zamierzeniu miaøy søuzÇycÂ wypracowaniu wspoÂlnego programu dla licznych, ale nieskoordynowanych dziaøanÂ ugrupowanÂ katolickich.
WsÂroÂd wielu inicjatyw na uwageÎ zasøuguje Kongres ¹Pozytywnej
Prasyº (Congreso de la ¹Buena Presnaº), obradujaÎcy w Sewilli
w 1904 r. Na drugim Zgromadzeniu Narodowym ¹Pozytywnej Prasyº, ktoÂre odbyøo sieÎ w Saragossie w 1908 r., powoøano do zÇycia
KatolickaÎ AgencjeÎ InformacyjnaÎ (Agencia CatoÂlica de InformacioÂn)52. Pomimo wysiøkoÂw takich osobowosÂci, jak biskup LoÂpez PelaÂez czy prymas Monsignore Aguirre oraz wielu czøonkoÂw lig, prasa
katolicka nie byøa jednak w stanie konkurowacÂ z wydawnictwami
o charakterze sÂwieckim53. Dla przykøadu: w 1912 r. w Madrycie periodyk ¹El Liberalº ukazywaø sieÎ w nakøadzie okoøo 90 tys. egzem49

P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, s. 336-337.
J. M. J o v e r Z a m o r a, Edad contemporaÂnea, s. 808.
51
P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, s. 340.
52
Na temat poÂzÂniejszych losoÂw wspomnianej agencji zob.: F. N a b o t y T o m aÂ s, La Agencia de InformacioÂn ¹Prensa Asociadaº y los catoÂlicos, Barcelona 1928,
s. 8-14.
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JoseÂ Manuel Cuenca Toribo, chcaÎc opisacÂ sytuacjeÎ prasy katolickiej, cytuje
barcelonÂskiego prof. Nabota y TomaÂsa, ktoÂry stwierdza: ¹Jest bolesne, zÇe nasze periodyki, z maøaÎ ilosÂciaÎ czytelnikoÂw i skromnymi informacjami, muszaÎ ciaÎgle walczycÂ
z brakiem pienieÎdzy, ktoÂry nie pozwala ani na zwieÎkszenie nakøadu, ani na propagowanie i upowszechnienie wspomnianej prasy, ani nawet na uczciwe wynagrodzenie dla
redaktoroÂw i wspoÂøpracownikoÂw, wystarczajaÎce dla utrzymania sieÎ z pracy intelektualnejº. Nieco dalej napotykamy na inny zarzut stawiany oÂwczesnej prasie katolickiej:
¹publicysta ks. Arboleya MartõÂnez w swoich przemysÂleniach zawartych w ksiaÎzÇce pt.
50

132

PIOTR RYGUèA

plarzy, a ¹El Heraldoº powyzÇej 100 tys. W tym samym czasie ¹El
Correo EspanÄolº wychodziø w nakøadzie 21 tys., a pozostaøe stoøeczne
periodyki katolickie miaøy jeszcze o kilka tysieÎcy nakøadu mniej. Tytuøy katolickie w stolicach prowincji ukazywaøy sieÎ w nakøadach okoøo 8-10 tys.54
KosÂcioÂø usiøowaø takzÇe odnalezÂcÂ sieÎ w nowej rzeczywistosÂci ruchu
zwiaÎzkowego. Katolicki syndykalizm rolny najbardziej rozwijaø sieÎ na
terenach Castilla la Vieja y LeoÂn, w Kraju BaskoÂw, Nawarze i w Walencji, a wieÎc tam, gdzie dysproporcje pomieÎdzy poszczegoÂlnymi majaÎtkami ziemskimi nie byøy tak drastyczne, jak np. w Andaluzji. Syndykaty rolne (sindicatos agrõÂcolas), zrodzone na bazie stowarzyszenÂ
katolickich (cõÂrculos catoÂlicos) o. Vicenta, zrzeszaøy roÂwnoczesÂnie
pracodawcoÂw i pracobiorcoÂw. Struktura syndykatoÂw zakøadaøa istnienie wewneÎtrznych trybunaøoÂw ± zøozÇonych z przedstawicieli wøasÂcicieli majaÎtkoÂw oraz pracownikoÂw ± ktoÂrych zadanie polegaøo na
rozwiaÎzywaniu konkretnych sporoÂw pomieÎdzy nimi. W 1909 r.
w Hiszpanii istniaøo 450 katolickich syndykatoÂw rolnych. W 1917 r.
byøo ich juzÇ 1100 zgrupowanych w 24 federacjach, a w 1922 r. liczba
federacji wzrosøa do 57. Zrzeszaøy one 4000 syndykatoÂw, w skøad
ktoÂrych wchodziøo 600 000 rodzin (2 500 000 osoÂb). NajpreÎzÇniej rozwijaøy sieÎ na terenach Nawarry, La Rioja, a takzÇe w Burgos, Palencii
i w Valladolid55.
OdpowiedziaÎ hiszpanÂskiej hierarchii kosÂcielnej na wspomnianaÎ
juzÇ papieskaÎ encyklikeÎ Rerum novarum byøy tzw. zgromadzenia diecezjalne (Asambleas diocesanas), a w seminariach katedry socjologii
i ekonomii socjalnej (catedras de sociologõÂa y de economõÂa social).
CechaÎ charakterystycznaÎ katolickiego ruchu robotniczo-chøopskiego przeøomu XIX i XX w. byøo odrzucenie rewolucji jako celu,
a przemocy jako sposobu dziaøania. W poczaÎtkach XX w. zaczeÎto
jednak podkresÂlacÂ, zÇe obrona pracownikoÂw wymaga tworzenia
zwiaÎzkoÂw zrzeszajaÎcych samych robotnikoÂw, strajk zasÂ postrzegano
DuchowienÂstwo i prasa ukazuje, zÇe prasa katolicka wydaje sieÎ bycÂ pisana tylko dla
ksieÎzÇyº (tøum. wøasne). P. M. C u e n c a T o r i b i o, El catolicismo espanÄol, s. 311.
54
TamzÇe, s. 310-311.
55
J. M. J o v e r Z a m o r a, Edad contemporaÂnea, s. 820-821.
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coraz bardziej jako mechanizm obronny. W ten nowy nurt katolickiego syndykalizmu wpisaøy sieÎ: Spoøeczna Akcja Ludowa (AccioÂn
Social Popular), zaøozÇona przez jezuiteÎ Gabriela Palau w Barcelonie
w 1908 r., Federacja SyndykatoÂw Katolickich (FederacioÂn de Sindicatos CatoÂlicos) z Bilbao, istniejaÎca od 1905 r., Katolickie Stowarzyszenie Robotnicze (CõÂrculo CatoÂlico Obrero), powstaøe w tym samym roku w Burgos, Narodowa Federacja Wolnych ZwiaÎzkoÂw Katolickich (FederacioÂn Nacional de Sindicatos CatoÂlicos Libres), powoøana do zÇycia w 1912 r. przez dwoÂch dominikanoÂw (o. Gerarda
i o. Gafo). OdwoøujaÎc sieÎ do strajku w swoim dziaøaniu, zwiaÎzki te
byøy bardziej efektywne. Na terenach poÂønocnej Hiszpanii dochodziøo nawet do wspoÂøpracy syndykatoÂw katolickich z organizacjami socjalistycznymi, czego przykøadem mogaÎ bycÂ strajki w Bilbao, podczas
ktoÂrych w komitetach strajkowych razem zasiadali przedstawiciele
obu opcji sÂwiatopoglaÎdowych56.
W przeciwienÂstwie do poÂønocy kraju, gdzie pozycja KosÂcioøa i katolickiego ruchu zwiaÎzkowego byøa dosycÂ silna, na poøudniu (Andaluzja, czeÎsÂciowo Katalonia, wieÎkszosÂcÂ duzÇych miast przemysøowych) dominowaøy ugrupowanie socjalistyczne i anarchistyczne. Poza Krajem
BaskoÂw, w ktoÂrym powstaøa ± mogaÎca rywalizowacÂ z SocjalistycznaÎ
CentralaÎ ZwiaÎzkowaÎ (UGT) ± Katolicka Konfederacja ZwiaÎzkowa
(Solidaridad Vasca), pod wzgleÎdem liczby czøonkoÂw stowarzyszenia
katolickie nie byøy w stanie konkurowacÂ z organizacjami lewicowymi57.
¹Ojcemº hiszpanÂskiej partii socjalistycznej58 byø Pablo Iglesias,
drukarz i wydawca gazety ¹El Socialistaº, poseø do parlamentu. PrzewodniczaÎc PSOE przez wiele lat, nadaø jej umiarkowane, reformistyczne oblicze. Dopiero represje, jakie spadøy na socjalistoÂw po wydarzeniach ¹tragicznego tygodniaº, skøoniøy to ugrupowanie do
56

TamzÇe, s. 821-822.
P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, s. 350.
58
Na temat powstania Partido Socialista Obrero EspanÄol zob. przyp. 12. Dla
dokøadniejszego studium tematu zobacz m.in.: M. M u r i l l o C a r r a s c o, Partido
Socialista Obrero EspanÄol (Sector histoÂrico), Bilbao 1977; G. M oÂ r o n, El partido
socialista ante la realidad polõÂtica de EspanÄa, Madrid 1929; P. J. R a m õÂ r e z, David
contra Goliat: jaque mate al felipismo, Madrid 1995; F. B u s t e l o, Partido Socialista
Obrero EspanÄol, Barcelona 1976.
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wspoÂødziaøania z radykalnymi anarchistami i nawiaÎzania kontaktoÂw
z republikanami. W pierwszym trzydziestoleciu XX w. ruch socjalistyczny rozwijaø sieÎ w Hiszpanii powoli, ale systematycznie. PokøadajaÎc nadziejeÎ w konstytucyjnych sposobach dziaøania, PSOE powoli
przenikaøa w struktury zÇycia politycznego i administracji panÂstwowej.
PozostajaÎc zawsze partiaÎ mniejszosÂciowaÎ (w 1920 r. liczyøa 15 tys.
osoÂb), zgromadziøa w swoich szeregach wielu ludzi wyksztaøconych,
intelektualistoÂw. Znaczny przyrost czøonkoÂw odnotowaøa natomiast
Socjalistyczna Centrala ZwiaÎzkowa (UGT), od 15 tys. w 1899 r. do
277 tys. w 1930 r. Lokalnymi centrami ugrupowanÂ socjalistycznych,
istniejaÎcymi od 1905 r., byøy tzw. domy ludowe (Casas del Pueblo),
poøaÎczone z bibliotekaÎ i kawiarniaÎ.
Na poczaÎtku lat 20. z powodu nieprzystaÎpienia partii do III MieÎdzynarodoÂwki odeszli z niej dziaøacze bardziej radykalni. Utworzyli
oni w 1921 r. KomunistycznaÎ PartieÎ Hiszpanii (Partido Comunista de
EspanÄa)59. Z jednej strony osøabiøo to na jakisÂ czas socjalistoÂw, ale
z drugiej przyczyniøo sieÎ do bardziej wyrazÂnego okresÂlenia sieÎ politycznego zaroÂwno jednej, jak i drugiej formacji. Nowe pokolenie
socjalistoÂw lat 20. pozostaøo wierne dziedzictwu Iglesiasa, starajaÎc
sieÎ ograniczycÂ swoje dziaøania do poczynanÂ zgodnych z porzaÎdkiem
konstytucyjnym. W czasie trwania tzw. pierwszej dyktatury (19231930) socjalisÂci zaangazÇowali sieÎ we wspoÂøpraceÎ z generaøem Primo
de RiveraÎ. Uczestniczyli m.in. w organizowaniu komisji arbitrazÇowych, a Francisco Largo Caballero (od 1918 r. sekretarz generalny
UGT) zostaø mianowany czøonkiem Rady PanÂstwa. W przeciwienÂstwie do przesÂladowanych przez dyktatureÎ anarchistoÂw socjalisÂci cieszyli sieÎ swobodaÎ dziaøania, co znalazøo swoje odbicie we wzrastajaÎcej
liczbie czøonkoÂw Socjalistycznej Centrali ZwiaÎzkowej60.
W ruchu anarchistycznym poczaÎtku XX w. dominowaøa idea syndykalizmu oraz strajku generalnego. Strajk ten postrzegano jako
mechanizm dajaÎcy poczucie siøy robotnikom i mogaÎcy doprowadzicÂ
59

Na temat Komunistycznej Partii Hiszpanii zob. m.in.: V. A l b a, El partido
comunista en EspanÄa: ensayo de interpretacioÂn histoÂrica, Barcelona 1979; R. C r u z,
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do zwycieÎstwa mas pracujaÎcych nad burzÇuazjaÎ. Syndykalizm hiszpanÂski, beÎdaÎc pod silnymi wpøywami francuskiej mysÂli lewicowej, za cel
stawiaø sobie zjednoczenie robotnikoÂw, niezalezÇnie od ich poglaÎdoÂw
politycznych oraz wyznawanej wiary. WielkaÎ roleÎ w formowaniu sieÎ
mysÂli anarchistycznej tego okresu odegraøy pisma francuskiego inzÇyniera Georges'a Sorela61. Pierwsza proÂba ukonstytuowania sieÎ tego
ruchu miaøa miejsce na kongresie w Amiens (Francja) w 1906 r.
W 1900 r. doszøo do wskrzeszenia Federacji RobotnikoÂw Regionu HiszpanÂskiego (FederacioÂn de Trabajadores de la RegioÂn EspanÄola), beÎdaÎcej przejawem apolitycznego ruchu anarchistycznego.
W maju 1904 r. na kongresie zwiaÎzkoÂw tejzÇe federacji odrzucono
wszelkie metody politycznego dziaøania, podkresÂlajaÎc jednoczesÂnie
znaczenie strajku generalnego. W 1911 r. w Paøacu Sztuk PieÎknych
(Palacio de Bellas Artes) w Barcelonie powstaøa Narodowa Konfederacja Robotnicza (ConfederacioÂn Nacional del Trabajo, CNT),
reprezentujaÎca nowaÎ, wyøonionaÎ z tzw. Solidaridad Obrera, tendencjeÎ ruchu anarchistycznego62. AnarchisÂci, konsekwentnie wzbraniajaÎcy sieÎ od udziaøu w panÂstwowych strukturach polityczno-parlamentarnych, nigdy nie stworzyli jednak scentralizowanych struktur partyjnych. Dyktatura Primo de Rivery, w czasie ktoÂrej doszøo do konfrontacji z syndykalizmem anarchistycznym, zmusiøa ich do utworzenia w 1927 r. Iberyjskiej Federacji Anarchistycznej (FederacioÂn
AnarquistõÂca IbeÂrica). Byøa to jednak struktura o wyrazÂnym charakterze zwiaÎzkowym, nie partyjnym63.
PrzedstawiajaÎc kroÂtko zagadnienia zwiaÎzane z ruchami spoøeczno-politycznymi pierwszych lat XX w., nalezÇaøoby wspomniecÂ o coraz
silniejszych w tym czasie tendencjach nacjonalistycznych, obecnych
szczegoÂlnie na terenie Katalonii i w Kraju BaskoÂw. KatalonÂskie i baskijskie daÎzÇenia do autonomii stanaÎ sieÎ pierwszoplanowymi zagadnie61

SzczegoÂlne znaczenie miaøy jego refleksje na temat przemocy: ReÂflexions sur la
violence, Paris 1946 (hiszpanÂska wersja jeÎzykowa ± Reflexiones sobre la violencia,
Madrid 1976; angielska wersja ± Reflections on violence, New York 1999). Zob. takzÇe:
G. S o r e l, El marxismo de Marx, Madrid 1992; G. S o r e l, Les illusions du progreÁs,
Paris 1947.
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niami polityki hiszpanÂskiej dopiero w czasach II Republiki. Przeøom
wiekoÂw oraz pierwsze lata wieku XX, a wieÎc lata, w ktoÂrych one
powstawaøy, zadecydowaøy jednak o przyszøym ksztaøcie i formach
dziaøania wspomnianych ruchoÂw autonomicznych.
TwoÂrcaÎ wspoÂøczesnego baskijskiego nacjonalizmu byø Sabino de
Arana, ktoÂry w 1918 r. doprowadziø do powstania istniejaÎcej do dzisiaj Narodowej Partii Baskijskiej (Partido Nacionalista Vasca, PNV).
Partia ta znalazøa poparcie szczegoÂlnie wsÂroÂd ludnosÂci wiejskiej i goÂrali Kraju BaskoÂw, co tøumaczy poniekaÎd poczaÎtkowe przywiaÎzanie
tego ruchu do tradycyjnych katolickich wartosÂci. Czøonkami PNV
byøo w tamtym czasie wielu ksieÎzÇy, a jedno z bardziej znanych haseø
brzmiaøo: ¹nie ucz swojego syna kastylijskiego (tzn. hiszpanÂskiego),
jeÎzyka liberaøoÂwº64. DaÎzÇenia autonomiczne, a czeÎsto i separatystyczne wynikaøy nie tylko z zaszøosÂci historycznych oraz z odreÎbnej kultury, ale i z cheÎci odgrodzenia sieÎ od Hiszpanii postrzeganej z perspektywy baskijskiej jako kraj liberalny, odchodzaÎcy od usÂwieÎconych
tradycji chrzesÂcijanÂskich65.
Na przeøomie XIX i XX w. katalonÂski nacjonalizm przeszedø powazÇnaÎ transformacjeÎ. SkupiajaÎc do tej pory gøoÂwnie intelektualistoÂw,
w latach 90. XIX w. ruch ten poszerzyø swoje szeregi o znacznaÎ grupeÎ
katalonÂskiej burzÇuazji. Zorganizowana przez niaÎ, a poparta przez
szerokie kreÎgi spoøeczenÂstwa katalonÂskiego akcja obrony rodzimej
wytwoÂrczosÂci zakonÂczyøa sieÎ w 1906 r. wprowadzeniem osøonowych
ceø na towary pochodzenia zewneÎtrznego. Pomimo sukcesu pozostawiøa jednak na døugo wrazÇenie, zÇe rzaÎd centralny w Madrycie nie dba
w sposoÂb nalezÇyty o interesy Katalonii, a dziaøa dopiero pod wpøywem zorganizowanego nacisku. Od tego czasu katalonÂscy przemy64

TamzÇe, s. 348.
Dzisiejsza Narodowa Partia Baskijska odeszøa daleko od wyznawanych na
poczaÎtku wartosÂci chrzesÂcijanÂskich, wiaÎzÇaÎc sieÎ mocno z radykalnymi ruchami o charakterze lewicowo-nacjonalistycznym. Obecnie moÂwi sieÎ o powiaÎzaniach tejzÇe partii
z terrorystycznaÎ organizacjaÎ baskijskaÎ ETA. W celu przesÂledzenia ewolucji wewneÎtrznej PNV zob.: A. G u r r u t x a g a, Del PNV a ETA: la transformacioÂn del nacionalismo
vasco, San Sebastian 1996. Na temat PNV za czasoÂw II Republiki zob. takzÇe:
J. M. F e r n aÂ n d e z T aÂ p i z, El PNV durante la II RepuÂblica: organizacioÂn interna,
implantacioÂn territorial y bases sociales, Bilbao 2002.
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søowcy wspierali materialnie inicjatywy prowadzaÎce do odrodzenia
narodowego. NajwieÎkszym osiaÎgnieÎciem ruchu autonomicznego byøo
niewaÎtpliwie utworzenie w 1914 r. tzw. Mancomunidad de CatalunÄa,
struktury terytorialnej jednoczaÎcej katalonÂskie prowincje w jeden
organizm polityczno-administracyjny, obdarzony okresÂlonymi kompetencjami, ale stanowiaÎcy nadal czeÎsÂcÂ monarchii hiszpanÂskiej. Mancomunidad przestaøa istniecÂ w 1925 r. za czasoÂw dyktatury Primo de
Rivery.
W latach 1917-1923 w wyniku rozruchoÂw i fali przemocy, jaka
przelaøa sieÎ przez BarceloneÎ, katalonÂski nacjonalizm wyrazÂnie osøabø.
Wydarzenia te sprawiøy, izÇ przedsieÎbiorcy oraz klasa sÂrednia zaczeÎli
szukacÂ ochrony zagrozÇonego porzaÎdku publicznego w rzaÎdzie centralnym oraz w armii. Tym tezÇ tøumaczy sieÎ poparcie, jakiego wspomniane kreÎgi spoøeczenÂstwa udzieliøy dyktaturze Primo de Rivery
(1923-1930); dyktaturze odrzucajaÎcej autonomiczne daÎzÇenia katalonÂskich prowincji. Oddalenie sieÎ burzÇuazji od ruchu autonomicznego
spowodowaøo osøabienie w nim tendencji umiarkowanych reprezentowanych przez Lliga Regionalista66, a wzrost znaczenia sÂrodowisk
radykalnych, separatystycznych. Do znaczenia doszøa wtedy wspomniana juzÇ Partia Radykalna Alejandro Lerroux, wspoÂøodpowiedzialna m.in. za krwawe wydarzenia ¹tragicznego tygodniaº w 1906 r.67,
oraz gøoszaÎca separatystyczne hasøa Akcja KatalonÂska (AccioÂ Catala), ktoÂrej liderem byø Francisco MarcõÂa68.
PrzyczynaÎ ostatecznej destabilizacji hiszpanÂskiej monarchii zupeønie niespodziewanie okazaøa sieÎ armia. W 1917 r. w wieÎkszosÂci
garnizonoÂw zaczeÎøy powstawacÂ tzw. juntas de defensa, tworzone
przez sÂredniaÎ i møodszaÎ czeÎsÂcÂ kadry oficerskiej. SpoøeczenÂstwo, znuzÇone sporami w øonie klasy rzaÎdzaÎcej oraz ciaÎgøymi zmianami gabi66
Lliga Regionalista byøa partiaÎ konserwatywnaÎ, cieszaÎcaÎ sieÎ poparciem burzÇuazji, popierajaÎcaÎ monarchieÎ i ideeÎ jednosÂci narodu hiszpanÂskiego. Zmierzaøa jednak
do rewizji konstytucji w duchu zagwarantowania autonomii politycznej i kulturowej
Katalonii w ramach panÂstwa hiszpanÂskiego. J. M. J o v e r Z a m o r a, Edad contemporaÂnea, s. 848. Na temat katalonÂskiego ruchu autonomicznego zob.: J. T e r m e r
A r d eÂ v o l, HistoÂria del catalanisme fins al 1923, Barcelona 2001.
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netoÂw, z akceptacjaÎ przyjmowaøo powstajaÎce junty. SzczegoÂlnaÎ popularnosÂciaÎ cieszyøy sieÎ one w sÂrodowiskach republikanoÂw, katalonÂskich autonomistoÂw, a takzÇe socjalistoÂw. W kwietniu 1917 r. z powodu
kryzysu wywoøanego m.in. przez wojskowych Romanones musiaø
podacÂ sieÎ do dymisji. Nowy rzaÎd sformowaø demokrata Manuel GarcõÂa Prieto, ktoÂry usiøowaø rozwiaÎzacÂ junty. UstaÎpiø po dwoÂch miesiaÎcach, oddajaÎc ster wøadzy w reÎce Eduarda Dato, ktoÂry uznaø istnienie
junt. Mimo tego gabinet Dato przetrwaø tylko do listopada 1917 r.69
W tym samym roku ugrupowania niewchodzaÎce w skøad dwupartyjnego systemu restauracji zwoøaøy w Barcelonie Zgromadzenie ParlamentarzystoÂw (Asamblea de Parlamentarios), w ktoÂrym wzieÎøo
udziaø 13 senatoroÂw i 55 deputowanych. Zgromadzenie zaproponowaøo zwoøanie nowych KortezoÂw Ustawodawczych i przeprowadzenie reformy systemu politycznego. 17 lipca 1917 r. zgromadzenie
zostaøo zamknieÎte przez policjeÎ. Trzy miesiaÎce poÂzÂniej deputowani
zebrali sieÎ ponownie w Madrycie, ogøaszajaÎc sieÎ Kortezami Ustawodawczymi. WysunieÎty przez nich projekt zmian zostaø jednak odrzucony przez kroÂla i rzaÎd70.
NeutralnosÂcÂ w czasie I wojny sÂwiatowej okazaøa sieÎ dla Hiszpanii
niezwykle korzystna z ekonomicznego punktu widzenia. ZamoÂwienia pøynaÎce z zaangazÇowanych w wojneÎ krajoÂw europejskich przyczyniøy sieÎ do szybkiego wzrostu gospodarczego, szczegoÂlnie na terenie Katalonii i w Kraju BaskoÂw. W tym czasie wzrost poziomu
higieny i opieki zdrowotnej przyczyniø sieÎ do spadku wskazÂnika
umieralnosÂci71, zmniejszyø sieÎ takzÇe poziom analfabetyzmu. CenaÎ,
jakaÎ trzeba byøo zapøacicÂ za tak szybki wzrost produkcji przemysøowej, byøa duzÇa inflacja, bogacenie sieÎ waÎskiej grupy przemysøowcoÂw
i posiadaczy ziemskich72, emigracja chøopoÂw ze wsi do miast w po69

B. G o l a, F. R y s z k a, Hiszpania, s. 401.
J. M. J o v e r Z a m o r a, Edad contemporaÂnea, s. 857-860.
71
W pierwszym roku XX w. wskazÂnik sÂmiertelnosÂci wynosiø 204 zgony na 1000
mieszkanÂcoÂw, a w 1931 r. 116 osoÂb. W 1900 r. sÂrednia døugosÂcÂ zÇycia w Hiszpanii
wynosiøa 35 lat, a poÂø wieku poÂzÂniej juzÇ 62 lata. P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii,
s. 334-336.
72
W 1930 r. jedna trzecia hiszpanÂskiej ziemi nalezÇaøa do okoøo 12,5 tys. wøasÂcicieli duzÇych latyfundioÂw (sÂrednio jedno latyfundium miaøo powierzchnieÎ 600 ha). Po
70
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szukiwaniu pracy oraz wzrost niezadowolenia coraz liczniejszej grupy robotnikoÂw.
W sierpniu 1917 r. w Hiszpanii wybuchø strajk generalny, ktoÂry na
ponad tydzienÂ sparalizÇowaø zÇycie w kraju. W czasie rozruchoÂw zgineÎøo 71 osoÂb. ZakonÂczenie wojny przyczyniøo sieÎ do spadku produkcji przemysøowej i wzrostu bezrobocia. Konflikty spoøeczne i strajki
osiaÎgneÎøy swoje apogeum w latach 1919-1923. W tym czasie w Barcelonie wøadze kilkakrotnie wprowadzaøy stan wojenny, zawieszajaÎc
prawa konstytucyjne obywateli. Dochodziøo do opøacania przez przywoÂdcoÂw zwiaÎzkowych tzw. pistoleros, ktoÂrzy wykonywali wyroki
sÂmierci na pracodawcach, policjantach oraz robotnikach posaÎdzanych o brak solidarnosÂci z ruchem rewolucyjnym. PrzedsieÎbiorcy
w odwecie wynajmowali bojoÂwki likwidujaÎce dziaøaczy robotniczych.
W wyniku ataku terrorystycznego ze strony anarchistoÂw 8 marca
1921 r. zginaÎø premier Eduardo Dato. 4 czerwca 1923 r. kule dosieÎgøy
arcybiskupa Saragossy Juana SoldevilleÎ y Romero73.

ZAKONÂCZENIE

Brak zaufania do ktoÂregokolwiek z ugrupowanÂ politycznych, powszechne zniecheÎcenie spoøeczenÂstwa do systemu parlamentarnego,
niezdolnosÂcÂ uporania sieÎ z kryzysem gospodarczym kolejnych gabinetoÂw rzaÎdowych oraz ostry antagonizm pomieÎdzy wøadzaÎ cywilnaÎ
i armiaÎ stwarzaøy sprzyjajaÎcaÎ atmosfereÎ dla rozwoju skrajnych tendencji. W 1923 r. w szeregach wojska uformowaøy sieÎ dwie grupy
spiskowcoÂw. Pierwsza z nich powiaÎzana byøa z osobami tworzaÎcymi
w 1917 r. wspomniane junty, druga opieraøa sieÎ na kadrze oficeroÂw
søuzÇaÎcych w korpusach afrykanÂskich. Poparcie obu formacji uzyskaø
drugiej stronie znajdowaøy sieÎ rodziny utrzymujaÎce sieÎ z gospodarstw o sÂredniej wielkosÂci 0,6 ha, co oznaczaøo, zÇe kolejna jedna trzecia hiszpanÂskiej ziemi znajdowaøa sieÎ
w reÎkach 9 810 331 rodzin. J. M. J o v e r Z a m o r a, Edad contemporaÂnea, s. 813.
73
P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, s. 323.
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generaø Primo de Rivera, dowoÂdca katalonÂskiego okreÎgu wojskowego, popularny z powodu swojej niezalezÇnosÂci politycznej i nieuwikøania w militarnaÎ kleÎskeÎ Hiszpanii w Maroku. KroÂl przyjaÎø przedstawicieli wojska i wyraziø cichaÎ aprobateÎ dla pronunciamiento.
W nocy z 12 na 13 wrzesÂnia 1923 r. na ulice Barcelony wyszli
zÇoønierze miejscowego garnizonu, a generaø ogøosiø w miesÂcie stan
wojenny. WsÂroÂd dziewieÎciu dowoÂdcoÂw hiszpanÂskich okreÎgoÂw wojskowych wieÎkszosÂcÂ zajeÎøa postaweÎ wyczekujaÎcaÎ (gotowosÂcÂ obrony
rzaÎdu wyraziø tylko jeden z nich). Wobec biernej postawy wojska
i kroÂla premier GarcõÂa Prieto podaø sieÎ do dymisji. 15 wrzesÂnia Alfons XIII przekazaø wøadzeÎ w reÎce Primo de Rivery, udzielajaÎc mu
roÂwnoczesÂnie uprawnienÂ do rozwiaÎzania parlamentu i sprawowania
rzaÎdoÂw za pomocaÎ dekretoÂw. Nikt nie wystaÎpiø w czynnej obronie
istniejaÎcego porzaÎdku parlamentarnego, a pronunciamieto zostaøo
przyjeÎte przychylnie przez duzÇaÎ czeÎsÂcÂ spoøeczenÂstwa74.
W 1930 r., roÂwnie spokojnie, jak sieÎ rozpoczeÎøa, dyktatura Primo
de Rivery upadøa. Po utracie poparcia spoøecznego i wojskowego
kroÂl zwroÂciø sieÎ do generaøa o podanie sieÎ do dymisji. 27 stycznia
1930 r. Primo de Rivera wyjechaø do ParyzÇa, gdzie zmarø poÂøtora
miesiaÎca poÂzÂniej.
Po zmianach dwoÂch kolejnych rzaÎdoÂw75 13 kwietnia 1931 r. na
ulice miast hiszpanÂskich wyszøy prorepublikanÂskie tøumy, domagajaÎc
sieÎ ustaÎpienia z tronu Alfonsa XIII. W Madrycie powstaø Komitet
Rewolucyjny na czele z Niceto AlcalaÂ-ZamoraÎ. W niektoÂrych miastach proklamowano republikeÎ. Powstanie republiki poparø takzÇe dowoÂdca Guardia Civil, generaø Sanjurjo, co ostatecznie przesaÎdziøo
o upadku monarchii. 14 kwietnia 1931 r. kroÂl opusÂciø kraj, a rzaÎd
tymczasowy z AlcalaÂ-ZamoraÎ na czele proklamowaø republikeÎ. HiszpanÂska monarchia parlamentarna upadøa bez jednego wystrzaøu.
O tzw. II Republice, ktoÂra powstaøa na PoÂøwyspie Iberyjskim
zaraz po upadku monarchii, N. Davies pisze: ¹pieÎcioletni okres rzaÎ74

TamzÇe, s. 324.
Po upadku dykatury Primo de Rivery od 30 stycznia 1930 r. na czele rzaÎdu
stanaÎø generaø DaÂmaso Berenguer. Rok poÂzÂniej, 18 lutego 1931 r., premierem zostaø
admiraø Juan Bautista Aznar y Cabana.
75
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doÂw konstytucyjnych w latach 1931-1936 przeksztaøciø zameÎt w chaos.
W roku 1931 prymas, arcybiskup Toledo, zostaø skazany na wygnanie
za zdradeÎ Republiki. W roku 1932 generaøowie wzniecili nieudane
pronunciamiento. [...] W roku 1934 peøen determinacji strajk goÂrnikoÂw w Asturii przeksztaøciø sieÎ w separatystyczne powstanie, ktoÂre
ostatecznie støumiono dopiero po masowym rozlewie krwiº76. W lutym 1936 r., a wieÎc w czasie, kiedy rzaÎd centralny traciø juzÇ panowanie
nad krajem, wybory wygraø Front Ludowy (Frente Popular), w skøad
ktoÂrego wchodzili republikanie, socjalisÂci, katalonÂscy autonomisÂci
i komunisÂci. ¹MnozÇyøy sieÎ akty politycznych morderstw i podpalenia
kosÂcioøoÂw. OdchodzaÎcy katolicki premier powiedziaø: «Bierzemy
dzisÂ udziaø w pogrzebie demokracji». Krajem nie daøo sieÎ juzÇ rzaÎdzicÂº77. HiszpanieÎ pograÎzÇonaÎ w chaosie sporoÂw politycznych i rozbicia spoøecznego czekaøa tragiczna w skutkach wojna domowa, ktoÂra
oproÂcz ofiar i zniszczenÂ przyniosøa dalsze pogøeÎbienie wewneÎtrznych
podziaøoÂw; podziaøoÂw, ktoÂrych do dzisiaj nie udaøo sieÎ zagoicÂ.
76
77

N. D a v i e s, Europa. Rozprawa historyka z historiaÎ, KrakoÂw 2002, s. 1042.
TamzÇe.
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EKSPERT KATECHETYCZNY
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ I KWALIFIKACYJNEJ
W SÂWIETLE OBOWIAÎZUJAÎCEGO PRAWA

W czterostopniowym systemie awansu zawodowego nauczycieli
powoøywane saÎ komisje, ktoÂrych zadaniem jest obiektywna ocena
nauczycieli. W komisjach wiodaÎcaÎ roleÎ powinni speøniacÂ eksperci,
gdyzÇ to oni muszaÎ zadbacÂ o jednolitosÂcÂ kryterioÂw i sposobu oceniania dorobku zawodowego nauczycieli. To z kolei wymaga fachowego przygotowania, wiedzy merytorycznej w zakresie specjalnosÂci,
jakaÎ reprezentuje nauczyciel, umiejeÎtnosÂci pracy w zespole i stosowania sieÎ do przepisoÂw prawnych dotyczaÎcych procedury awansu
nauczycieli.
Ten wymoÂg dotyczy roÂwniezÇ ekspertoÂw w zakresie nauczania
religii jako specyficznej formy katechezy1, ktoÂra na dobre zadomowiøa sieÎ w tym uprzywilejowanym sÂrodowisku rozwoju møodego czøowieka2, tym bardziej zÇe katecheci saÎ nieustannie motywowani do
staøej formacji i z natury swojego posøannictwa korzystajaÎ z mozÇliwosÂci awansu na najwyzÇszy stopienÂ w hierarchii nauczycielskiej. PoniewazÇ nie ma odreÎbnych zapisoÂw prawnych, ktoÂre regulowaøyby powoøywanie i funkcjonowanie ekspertoÂw katechetycznych, warto wieÎc
zapytacÂ, jak przedstawiajaÎ sieÎ obowiaÎzujaÎce przepisy w tej materii?3

1

Dyrektorium katechetyczne KosÂcioøa katolickiego w Polsce, KrakoÂw 2001, nr 82.
Por. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, SÂwiecki katolik sÂwiadkiem wiary w szkole, PoznanÂ 1986, nr 14.
3
Artykuø uwzgleÎdnia stan prawny na dzienÂ 1 lutego 2004 r.
2
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1. DEFINICJA EKSPERTA

Søowo ¹ekspertº wywodzi sieÎ z øacinÂskiego søowa expertus ±
¹biegøyº4. Søownik jeÎzyka polskiego okresÂla eksperta jako specjalisteÎ
powoøywanego do wydawania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, wchodzaÎcych w zakres jego kompetencji, takzÇe jako biegøego
i rzeczoznawceÎ5. Natomiast w systemie awansu zawodowego nauczycieli ekspert to osoba wchodzaÎca w skøad komisji egzaminacyjnej
i kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegajaÎcych sieÎ o stopienÂ nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. BioraÎc pod uwageÎ zadania,
jakie ma do wykonania, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe powinna go cechowacÂ
odpowiedzialnosÂcÂ, wiarygodnosÂcÂ, niezalezÇnosÂcÂ, obiektywizm, tolerancja, prawosÂcÂ i uczciwosÂcÂ6. Przymioty te wskazujaÎ, zÇe ekspert musi
bycÂ osobaÎ publicznego zaufania, noszaÎcaÎ w sobie zasadeÎ oceny starajaÎcego sieÎ o awans nauczyciela, podobnie jak seÎdzia wyposazÇony
w sprawiedliwosÂcÂ, przeciezÇ ± jak zauwazÇa Kazimierz Wojcieszek ±
¹nie saÎdzi sam kodeks karny, ale sprawiedliwy lub stronniczy czøowiek w todzeº7.
2. WYMAGANIA PRAWNE STAWIANE EKSPERTOM

Ekspertem mozÇe bycÂ osoba speøniajaÎca wymagania zawarte
w rozporzaÎdzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
27 lutego 2003 r. w sprawie wymaganÂ, jakim powinni odpowiadacÂ
eksperci wchodzaÎcy w skøad komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegajaÎcych sieÎ o awans zawodowy, oraz wa-

4
Søownik wyrazoÂw obcych i zwrotoÂw obcojeÎzycznych, red. B. Gers, E. Piotrowska, Warszawa 1989, s. 142.
5
Søownik jeÎzyka polskiego, red. M. Szymczak [i in.], t. 1, Warszawa 1978, s. 525.
6
J. G r e g o r c z y k, Awans na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego, w: Ekspert
komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. Poradnik, red. M. Pomianowska, Warszawa
2003, s. 152-153.
7
K. A. W o j c i e s z e k, Materiaøy na konferencjeÎ ¹Ekspert w awansie zawodowym nauczycieli ( 18 grudnia 2000)º, Warszawa 2000, www.gimnazjum.pl/awans.
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runkoÂw wpisywania na listeÎ ekspertoÂw i skresÂlania z niej8. Zatem
powinna to bycÂ osoba, ktoÂra:
± posiada co najmniej wyksztaøcenie wyzÇsze magisterskie;
± ma co najmniej 7-letni stazÇ pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej albo artystycznej;
± speønia warunki, o ktoÂrych mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-4 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. ± Karta Nauczyciela9, tzn. posiada obywatelstwo polskie, ma peønaÎ zdolnosÂcÂ do czynnosÂci prawnych i korzysta
z praw publicznych, nie toczy sieÎ przeciwko niej posteÎpowanie karne,
dyscyplinarne czy tezÇ posteÎpowanie o ubezwøasnowolnienie, nie byøa
karana za przesteÎpstwo popeønione umysÂlnie;
± nie byøa karana dyscyplinarnie10.
Ponadto osoba zamierzajaÎca zostacÂ ekspertem musi speønicÂ jeden
z nasteÎpujaÎcych warunkoÂw11:
± jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyzÇszej ksztaøcaÎcej nauczycieli, wychowawcoÂw i innych pracownikoÂw
pedagogicznych, o ktoÂrych mowa w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela;
± jest nauczycielem zatrudnionym w zakøadzie ksztaøcenia nauczycieli;
± jest nauczycielem konsultantem zatrudnionym w publicznej
placoÂwce doskonalenia nauczycieli;
± jest nauczycielem zatrudnionym na stanowisku wymagajaÎcym
kwalifikacji pedagogicznych w nasteÎpujaÎcych jednostkach organizacyjnych: urzeÎdach organoÂw administracji rzaÎdowej, kuratoriach
osÂwiaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okreÎgowych komisjach egzaminacyjnych, organach sprawujaÎcych nadzoÂr pedagogiczny nad zakøadami poprawczy8

Dz. U. z 2003 r., nr 44, poz. 375 (dalej: RE).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ± Karta Nauczyciela (ze zm.; tekst jedn.
wedøug: Dz. U. z 1997 r., nr 56, poz. 357; z 1998 r., nr 106, poz. 668; nr 162, poz.
1118; z 2000 r., nr 12, poz. 136 i nr 19, poz. 239; z uwzgleÎdnieniem ¹Ustawy czyszczaÎcejº ± Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie osÂwiaty, ustawy ±
Przepisy wprowadzajaÎce reformeÎ ustroju szkolnego, ustawy ± Karta Nauczyciela oraz
niektoÂrych innych ustaw (Dz. U. z 2001 r., nr 111, poz. 1194).
10
RE §1 ust. 1, pkt 1-4.
11
TamzÇe, pkt 5.
9
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mi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi osÂrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkoøami przy zakøadach karnych;
± jest konsultantem wspoÂøpracujaÎcym z Centrum Edukacji Artystycznej;
± jest wychowawcaÎ, pedagogiem lub psychologiem zatrudnionym w publicznej placoÂwce opiekunÂczo-wychowawczej lub publicznym osÂrodku adopcyjno-opiekunÂczym;
± wykonuje zadania doradcy metodycznego, powierzone zgodnie z przepisami w sprawie placoÂwek doskonalenia nauczycieli;
± jest nauczycielem dyplomowanym.
Osoby speøniajaÎce powyzÇsze warunki bezposÂrednio przed zøozÇeniem wniosku o wpis na listeÎ ekspertoÂw powinny posiadacÂ co najmniej 2-letni stazÇ pracy w okresie ostatnich 5 lat w jednostkach organizacyjnych, w ktoÂrych saÎ zatrudnieni, lub wykonywacÂ zadania
doradcy metodycznego, powierzone zgodnie z zapisami rozporzaÎdzenia w sprawie placoÂwek doskonalenia nauczycieli12. Wymogi te nie
dotyczaÎ nauczyciela dyplomowanego.
Kolejny wymoÂg to uzyskanie rekomendacji zawierajaÎcej opis dorobku zawodowego nauczyciela, wydanej przez instytucjeÎ albo stowarzyszenie dziaøajaÎce w systemie osÂwiaty i wychowania, szkolnictwa
wyzÇszego i nauki lub na ich rzecz, albo nauczycielski zwiaÎzek zawodowy13. BioraÎc pod uwageÎ przepisy regulujaÎce status katechezy i katechety w szkole, nalezÇy saÎdzicÂ, zÇe w przypadku kandydata na eksperta katechetycznego powinna to bycÂ rekomendacja wydana np.
przez referat katechetyczny, wyzÇsze seminarium duchowne, kurieÎ
diecezjalnaÎ.

12

RE § 1, ust. 2. Zob. RozporzaÎdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkoÂw i trybu tworzenia, przeksztaøcania
i likwidowania oraz organizacji i sposobu dziaøania placoÂwek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich dziaøalnosÂci obowiaÎzkowej oraz zadanÂ doradcoÂw metodycznych,
warunkoÂw i trybu powierzania nauczycielom zadanÂ doradcy metodycznego, Dz. U.
z 2003 r. nr 84, poz. 779.
13
RE § 1, ust. 1, pkt 6.
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ÂW
3. LISTA EKSPERTO

Wniosek o wpis na listeÎ ekspertoÂw14 nalezÇy zøozÇycÂ do ministra
wøasÂciwego do spraw osÂwiaty i wychowania15, przy czym konsultanci wspoÂøpracujaÎcy z Centrum Edukacji Artystycznej muszaÎ miecÂ
akceptacjeÎ ministra wøasÂciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a wychowawcy, pedagodzy lub psycholodzy
zatrudnieni w publicznych placoÂwkach opiekunÂczo-wychowawczych lub publicznych osÂrodkach adopcyjno-opiekunÂczych powinni
uzyskacÂ akceptacjeÎ ministra wøasÂciwego do spraw zabezpieczenia
spoøecznego16.
Minister wøasÂciwy do spraw osÂwiaty i wychowania mozÇe odmoÂwicÂ
wpisania na listeÎ ekspertoÂw, zgodnie z § 4 rozporzaÎdzenia, w drodze
decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba ubiegajaÎca sieÎ
o wpis na listeÎ nie speønia wyzÇej przedstawionych warunkoÂw lub
nie uzyska akceptacji wøasÂciwych ministroÂw17. Minister mozÇe tezÇ
skresÂlicÂ eksperta z listy, podejmujaÎc roÂwniezÇ decyzjeÎ administracyjnaÎ, w przypadkach okresÂlonych w § 6 rozporzaÎdzenia, tzn.: na wniosek eksperta, na umotywowany wniosek organu powoøujaÎcego komisjeÎ egzaminacyjnaÎ lub kwalifikacyjnaÎ albo organu sprawujaÎcego nadzoÂr pedagogiczny (w przypadku: dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, w skøad ktoÂrej ekspert zostaø powoøany; nieprzestrzegania
przepisoÂw dotyczaÎcych posteÎpowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego). Kolejnym powodem wykresÂlenia z listy ekspertoÂw mozÇe
bycÂ niespeønienie warunkoÂw, o ktoÂrych mowa w § 1 ust. 1 pkt 3
14
Wniosek mozÇe bycÂ kroÂtki, dowolnie sformuøowany, ale musi zawieracÂ podstawowe dane: imieÎ i nazwisko, posiadane kwalifikacje zawodowe, aktualne miejsce
pracy, dotychczasowy przebieg zatrudnienia, adres do korespondencji, numer telefonu. Do wniosku nalezÇy doøaÎczycÂ: kwestionariusz osobowy, rekomendacjeÎ, urzeÎdowo
posÂwiadczone kopie dokumentoÂw potwierdzajaÎcych posiadane kwalifikacje zawodowe i przebieg zatrudnienia, osÂwiadczenie o speønieniu warunkoÂw zgodnie z § 1 ust. 1
pkt 3 i 4, urzeÎdowo posÂwiadczone kopie dokumentoÂw potwierdzajaÎcych speønienie
jednego z warunkoÂw wyszczegoÂlnionych w § 1 ust. 1 pkt 5.
15
RE § 2, ust. 4.
16
RE § 3, ust. 4.
17
RE § 4.
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rozporzaÎdzenia (czyli w przypadkach, kiedy ekspert nie posiada obywatelstwa polskiego, nie ma peønej zdolnosÂci do czynnosÂci prawnych
i nie korzysta z praw publicznych, kiedy toczy sieÎ przeciwko niemu
posteÎpowanie karne, dyscyplinarne czy tezÇ posteÎpowanie o ubezwøasnowolnienie, byø karany za przesteÎpstwo popeønione umysÂlnie), przypadek prawomocnego ukarania karaÎ dyscyplinarnaÎ oraz dokonanie
wpisu z naruszeniem prawa18.
4. PRACA W KOMISJI

W systemie awansu zawodowego nauczycieli ekspert uczestniczy
w pracach komisji egzaminacyjnej, gdy o awans ubiega sieÎ nauczyciel
kontraktowy, oraz w komisji kwalifikacyjnej na stopienÂ nauczyciela
dyplomowanego. Do dziaøania w komisjach ekspert jest powoøywany
przez organ nadajaÎcy stopienÂ awansu zawodowego nauczyciela19.
§ 10 rozporzaÎdzenia o stopniach awansu20 moÂwi, zÇe ¹organ powoøujaÎcy komisjeÎ kwalifikacyjnaÎ lub komisjeÎ egzaminacyjnaÎ, ustalajaÎc skøad komisji, zapewnia w niej udziaø ekspertoÂw, w miareÎ mozÇliwosÂci o specjalnosÂci zawodowej odpowiadajaÎcej typowi i rodzajowi
szkoøy, w ktoÂrej nauczyciel jest zatrudniony oraz specjalnosÂci zawodowej nauczyciela ubiegajaÎcego sieÎ o stopienÂ awansu zawodowegoº.
Ustawodawca wskazaø ten warunek, poniewazÇ szczegoÂøowa znajomosÂcÂ specyfiki pracy nauczyciela mozÇe znacznie uøatwicÂ jego oceneÎ
w trakcie posteÎpowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego.
W przypadku nauczycieli religii ubiegajaÎcych sieÎ o awans na wyzÇszy
stopienÂ powinni to bycÂ przedstawiciele KosÂcioøa wyznaczeni przez
18

RE § 6.
KomisjeÎ egzaminacyjnaÎ dla nauczycieli ubiegajaÎcych sieÎ o awans na stopienÂ
nauczyciela mianowanego powoøuje organ prowadzaÎcy szkoøeÎ, natomiast komisjeÎ
kwalifikacyjnaÎ dla nauczycieli ubiegajaÎcych sieÎ o awans na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego powoøuje organ sprawujaÎcy nadzoÂr pedagogiczny. Zob. Karta Nauczyciela,
art. 9g, ust. 2-3.
20
RozporzaÎdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2000 r., nr 7,
poz. 825, z poÂzÂn. zm. (dalej: RA).
19
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biskupa diecezjalnego, np. wizytatorzy baÎdzÂ inni przedstawiciele
nadzoru katechetycznego, baÎdzÂ profesorowie seminarium (wpisani
na listeÎ ekspertoÂw MENiS).
Czynnikiem uøatwiajaÎcym rozstrzygnieÎcie waÎtpliwosÂci merytorycznych i dokonanie rzetelnej, mozÇliwie obiektywnej oceny speønienia wymaganÂ przez nauczyciela powinna bycÂ obecnosÂcÂ trzech
ekspertoÂw w komisji. KazÇdy z nich peøni roÂwnorzeÎdnaÎ roleÎ co do
oceny speønienia wymaganÂ niezbeÎdnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela21. Mimo zÇe inni czøonkowie komisji tezÇ dokonujaÎ oceny, jednak ekspert z racji peønionej roli powinien posiadacÂ najwyzÇsze kompetencje. UmiejeÎtnosÂci oceny dorobku zawodowego, formuøowania i zadawania pytanÂ, analizowania,
øaÎczenia faktoÂw, wartosÂciowania, wnioskowania, uzasadniania oceny
saÎ niezbeÎdne do tego, aby ekspert peøniø swojaÎ roleÎ odpowiedzialnie, zgodnie z przepisami prawa dotyczaÎcymi awansu zawodowego
nauczycieli22.
Zadaniem ekspertoÂw jest wieÎc ocena speønienia przez wnioskujaÎcego nauczyciela wymaganÂ niezbeÎdnych do uzyskania okresÂlonego
stopnia awansu zawodowego, o ktoÂrych mowa w rozporzaÎdzeniu
z dnia 3 sierpnia 2000 r.
Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie ktoÂrego
nauczyciel kontraktowy ubiegajaÎcy sieÎ o stopienÂ awansu zawodowego dokonuje prezentacji wøasnego dorobku zawodowego i odpowiada
na pytania czøonkoÂw komisji dotyczaÎce wymaganÂ okresÂlonych w § 4
ust. 2 tegozÇ rozporzaÎdzenia. RolaÎ eksperta jest zweryfikowanie, czy
mozÇe juzÇ bycÂ w peøni samodzielnym nauczycielem, tzn. czy poprawnie pod wzgleÎdem merytorycznym i metodycznym realizuje program
nauczania, rozpoznaje i rozwiaÎzuje problemy wychowawcze dzieÎki
znajomosÂci sÂrodowiska, w stopniu wystarczajaÎcym zna prawo osÂwiatowe, pracuje nie tylko na lekcji, ale i wypeønia zadania na rzecz
21

Dla merytorycznosÂci i efektywnosÂci pracy komisji istotna jest umiejeÎtnosÂcÂ
wspoÂøpracy ekspertoÂw ze sobaÎ, a takzÇe z pozostaøymi czøonkami komisji, poniewazÇ
praca komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych ma charakter zespoøowy.
22
H. C h i l m o n, E. L u b c z y nÂ s k a, B. W a l k i e w i c z, Rola i zadania czøonkoÂw komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, w: Ekspert komisji kwalifikacyjnej
i egzaminacyjnej. Poradnik, red. M. Pomianowska, Warszawa 2003, s. 73.

150

WALDEMAR JANIGA

szkoøy, zna zagadnienia z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz
ogoÂlnych problemoÂw osÂwiatowych, pomocy spoøecznej lub posteÎpowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki realizowanych
przez siebie zadanÂ, korzysta z komputera i wreszcie ma plany na
przyszøosÂcÂ (zawodowe)23.
Komisja kwalifikacyjna analizuje dokumentacjeÎ przedstawionaÎ
przez nauczyciela mianowanego ubiegajaÎcego sieÎ o awans na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego pod wzgleÎdem merytorycznym.
Nauczyciel ubiegajaÎcy sieÎ o ten stopienÂ nie staje wieÎc osobisÂcie
przed komisjaÎ, lecz przedstawia dokumenty, dlatego muszaÎ bycÂ
one starannie przejrzane. Analiza merytoryczna polega przede
wszystkim na ustaleniu jakosÂci podjeÎtych i zrealizowanych przez
nauczyciela dziaøanÂ, zadanÂ, przedsieÎwzieÎcÂ, programoÂw. Inaczej moÂwiaÎc, rolaÎ komisji, a zwøaszcza ekspertoÂw, jest okresÂlenie, w jakim
stopniu nauczyciel speøniø wymagania konieczne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Analiza merytoryczna jest zatem
zøozÇonym procesem wartosÂciowania i oceny stopnia realizacji poszczegoÂlnych zadanÂ24.
Komisje podejmujaÎ rozstrzygnieÎcia w obecnosÂci co najmniej 2/3
skøadu swoich czøonkoÂw. Po wysøuchaniu prezentacji i odpowiedzi
nauczyciela kontraktowego lub przeanalizowaniu dokumentacji nauczyciela mianowanego kazÇdy ekspert ocenia stopienÂ speønienia wymaganÂ w skali od 0 do 10 punktoÂw i uzasadnia swojaÎ decyzjeÎ. Uzasadnienie powinno odzwierciedlacÂ przyznanaÎ punktacjeÎ zaroÂwno
w przypadku pozytywnego, jak i negatywnego rozstrzygnieÎcia posteÎpowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego. Nauczyciel katecheta otrzymuje akceptacjeÎ komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej
w przypadku uzyskania co najmniej 2/3 mozÇliwych do pozyskania
punktoÂw25.
Podczas prac komisji ekspert mozÇe roÂwniezÇ protokoøowacÂ przebieg egzaminu lub posteÎpowania kwalifikacyjnego. Istotne jest, aby
23

Por. RA § 4, ust. 2.
J. C h o j n a c k i, M. P o m i a n o w s k a, E. T o ø w i nÂ s k a - K r oÂ l i k o w s k a,
Analiza merytoryczna dokumentacji nauczyciela, w: Ekspert komisji kwalifikacyjnej
i egzaminacyjnej. Poradnik, red. M. Pomianowska, Warszawa 2003, s. 160.
25
RA § 11.
24
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podejmujaÎc sieÎ tego zadania, miaø sÂwiadomosÂcÂ, izÇ wymaga to od
niego podzielnosÂci uwagi i wieÎkszej koncentracji na obydwu czynnosÂciach ± ocenianiu i protokoøowaniu26.
Â COWE
5. UWAGI KON

ObowiaÎzujaÎce przepisy prawa osÂwiatowego, dotyczaÎce statusu
i funkcjonowania ekspertoÂw, jak i dotychczasowe dosÂwiadczenia
zwiaÎzane z proceduraÎ awansu i dziaøalnosÂciaÎ komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych skøaniajaÎ do sformuøowania kilku wnioskoÂw
i postulatoÂw.
ZakonÂczone posteÎpowania egzaminacyjne i kwalifikacyjne pokazujaÎ, zÇe w wieÎkszosÂci komisji zasiadali eksperci (przynajmniej jeden)
specjalnosÂci zawodowej nauczyciela, odpowiadajaÎcej typowi i rodzajowi szkoøy, w ktoÂrej nauczyciel jest zatrudniony, oraz jego specjalnosÂci zawodowej. W pojedynczych przypadkach kuratoria pomineÎøy
jednak ich przy obsadzaniu skøadoÂw komisji27. Aby uniknaÎcÂ podobnych sytuacji w przyszøosÂci, warto postulowacÂ zmianeÎ zapisu z rozporzaÎdzenia o awansie, w ktoÂrym stwierdza sieÎ, zÇe organ powoøujaÎcy
komisjeÎ, zapewnia w miareÎ mozÇliwosÂci udziaø ekspertoÂw merytorycznych, na zapis o obligatoryjnym wymogu udziaøu przynajmniej jednego takiego eksperta. W komisji musi bowiem zasiadacÂ ekspert
wiodaÎcy ± specjalista z danej dziedziny, merytorycznie dobrze przygotowany, ktoÂry kompetentnie i wnikliwie przeanalizuje i oceni dorobek zawodowy nauczyciela (np. analizujaÎc zawartosÂcÂ dokumentacji, ktoÂra ma potwierdzicÂ speønienie lub niespeønienie wymaganÂ na
stopienÂ nauczyciela dyplomowanego).
Tak sformuøowany przepis zapewniøby udziaø w komisjach ekspertoÂw w zakresie religii, w przypadku KosÂcioøa katolickiego ekspertoÂw wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego, np. wizytatoroÂw
baÎdzÂ innych przedstawicieli nadzoru katechetycznego, baÎdzÂ profeso26

RA § 12, ust. 1.
W wojewoÂdztwie podkarpackim uwaga ta dotyczy powoøywania komisji m.in.
w sesji letniej 2003 r. i sesji zimowej 2004 r.
27
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roÂw seminarium. Jest to niezwykle istotne, jesÂli uwzgleÎdni sieÎ specyfikeÎ pracy ewangelizacyjnej speønianej przez katechetoÂw w strukturze
szkolnej, wynikajaÎcaÎ z wielu przesøanek, m.in. tozÇsamosÂci posøugi
nauczyciela religii, celu i zadanÂ katechezy, przepisoÂw zawartych
w rozporzaÎdzeniu MEN w sprawie warunkoÂw i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkoøach z 14 kwietnia
1992 r. (ze zm.)28 i innych. Mimo izÇ przepisy nie obligujaÎ w sposoÂb
jednoznaczny organu powoøujaÎcego komisjeÎ do obsadzenia w niej
eksperta katechetycznego, jednak jego uczestnictwo w pracy tej komisji wynika posÂrednio z innych przepisoÂw prawa29. ChociazÇby z tych
dotyczaÎcych zatrudniania nauczycieli religii30, moÂwiaÎcych o koniecz28
RozprzaÎdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunkoÂw i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkoøach, Dz. U. nr 36, poz. 155 z poÂzÂn. zm.
29
SzczegoÂøowaÎ analizeÎ przepisoÂw osÂwiatowych dotyczaÎcych katechizacji w warunkach szkolnych przedstawiajaÎ: J. S z p e t, Vademecum katechety, PoznanÂ 2000;
J. S z p e t, Prawa i obowiaÎzki katechety w szkole w sÂwietle przepisoÂw prawa panÂstwowego i kosÂcielnego, Pøock 1997; J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø i panÂstwo, Lublin 2000 s. 268-274, 316-319; Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, red. W. Janiga, A.
Mezglewski, Krosno±Sandomierz 2000; A. M e z g l e w s k i, Nauczanie religii, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 371-375; ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº, 2000, t. 1; W. J a n i g a, A. M e z g l e w s k i, Nauczanie religii w szkoøach publicznych, ¹Roczniki Nauk Prawnychº, 11(2001), z. 1, s. 131-160; Aspekty prawne
nauczania religii rzymskokatolickiej w polskim systemie osÂwiatowym, red. S. èabendowicz, Radom 2001.
30
KatecheteÎ zatrudnia sieÎ zgodnie z KartaÎ Nauczyciela (art. 10, ust. 1-11; art. 11),
ale zatrudnienie go mozÇe bycÂ dokonane jedynie po wczesÂniejszym uzyskaniu tzw. misji
kanonicznej, tj. pisemnego, imiennego skierowania do danej szkoøy, wystawionego
przez kompetentnaÎ wøadzeÎ kosÂcielnaÎ. PodstaweÎ prawnaÎ stanowiaÎ tutaj art. 12 ust. 3
konkordatu z 1993 r. (dotyczy tylko KosÂcioøa katolickiego), ktoÂry stanowi, izÇ ¹nauczyciele religii muszaÎ posiadacÂ upowazÇnienie (missio canonica) od biskupa diecezjalnegoº oraz § 5 ust. 1 rozporzaÎdzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r., ktoÂry stwierdza, izÇ
¹przedszkole lub szkoøa zatrudnia nauczyciela religii, katecheteÎ przedszkolnego lub
szkolnego, zwanego dalej «nauczycielem religii», wyøaÎcznie na podstawie imiennego,
pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoøy, wydanego ± w przypadku
KosÂcioøa katolickiego ± przez wøasÂciwego biskupa diecezjalnego. W przypadku pozostaøych kosÂcioøoÂw oraz innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ± przez wøasÂciwe wøadze
zwierzchnie tych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Misja kanoniczna jest zatem
gwarantem wiernosÂci danego katechety doktrynie KosÂcioøa. Warunkiem otrzymania
misji kanonicznej jest speønienie warunkoÂw dotyczaÎcych wiary i moralnosÂci oraz wy-
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nosÂci uwzgleÎdniania przy ocenie katechety merytorycznej oceny
wøasÂciwej wøadzy kosÂcielnej31, regulujaÎcych sprawowanie nadzoru
katechetycznego32 i zatwierdzanie programoÂw nauczania33. Przepisy
te jednoznacznie potwierdzajaÎ, zÇe nauczanie religii cieszy sieÎ autonoksztaøcenia. Katecheci winni odznaczacÂ sieÎ wieÎc zdrowaÎ naukaÎ, sÂwiadectwem zÇycia
chrzesÂcijanÂskiego i umiejeÎtnosÂciaÎ pedagogicznaÎ (por. KPK, kan. 1804 § 2). KosÂcioÂø
katolicki wymaga tezÇ od kazÇdego katechety odpowiedniej dojrzaøosÂci ludzkiej, chrzesÂcijanÂskiej i apostolskiej, formacji biblijno-teologicznej, humanistycznej i pedagogicznej
(Dyrektorium ogoÂlne o katechizacji, nr 238-245; szczegoÂøowe kompetencje biskupoÂw
diecezjalnych w tym zakresie zostaøy sformuøowane w kan. 805 KPK, ktoÂry zaznacza,
zÇe ¹w odniesieniu do wøasnej diecezji ordynariusz miejsca ma prawo mianowania lub
zatwierdzania nauczycieli religii oraz usuwania lub zÇaÎdania usunieÎcia, ilekrocÂ wymaga
tego dobro religii lub obyczajoÂwº. Misja kanoniczna jest skierowaniem do danej,
wymienionej w samym dokumencie szkoøy czy przedszkola. W razie przeniesienia
do innej szkoøy konieczna jest nowa misja kanoniczna. Por. kan. 805 KPK). Zob.
m.in.: W. J a n i g a, A. M e z g l e w s k i, Nauczanie religii w szkoøach publicznych,
s. 136-138.
31
Katecheci podlegajaÎ takiej samej ocenie pracy, jak inni nauczyciele zatrudnieni w szkole, zgodnie z tekstem rozporzaÎdzenia MEN z dnia 2 listopada 2000 r.
w sprawie kryterioÂw i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu posteÎpowania odwoøawczego oraz skøadu i sposobu powoøywania zespoøu oceniajaÎcego, z tym
zÇe dyrektor szkoøy oproÂcz wszystkich innych wymogoÂw przewidzianych prawem
w tym wypadku ma obowiaÎzek uwzgleÎdnicÂ merytorycznaÎ oceneÎ nauczyciela religii
ustalonaÎ przez wøasÂciwaÎ wøadzeÎ kosÂcielnaÎ (zob. § 7 tego rozporzaÎdzenia). Wynika to
takzÇe z § 2 ust. 8 pkt 1 oraz z § 4 tegozÇ rozporzaÎdzenia. Szerzej: W. J a n i g a, Ocena
pracy nauczyciela w sÂwietle obowiaÎzujaÎcego prawa, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº,
2000, t. 4, s. 163-177.
32
PeøniaÎ go dyrektorzy szkoÂø oraz pracownicy resortowego nadzoru pedagogicznego, ale tylko w zakresie metodyki nauczania oraz zgodnosÂci z programem. Natomiast do wizytowania lekcji religii upowazÇnieni saÎ wizytatorzy wyznaczani przez wøadze kosÂcielne. W przypadku KosÂcioøa katolickiego nad stronaÎ merytorycznaÎ (takzÇe
metodycznaÎ) nauczania religii pieczeÎ sprawujaÎ wizytatorzy kurialni. ListeÎ osoÂb upowazÇnionych do przeprowadzania wizytacji wøadze kosÂcielne podajaÎ do wiadomosÂci
organom sprawujaÎcym nadzoÂr (por. § 11 ust. 2 rozporzaÎdzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r.).
33
Opracowywanie programoÂw nauczania nalezÇy do zadanÂ wøadz poszczegoÂlnych
kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Zgodnie z § 4 rozporzaÎdzenia MEN z dnia
24 kwietnia 1992 r. na wøadzach zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ciaÎzÇy jedynie obowiaÎzek
przedstawienia do wiadomosÂci MEN zatwierdzonych przez siebie programoÂw. Te
same zasady dotyczaÎ takzÇe obowiaÎzujaÎcych podreÎcznikoÂw do nauczania religii. Z tych
zapisoÂw w peøni korzysta KosÂcioÂø katolicki.
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miaÎ34 wobec instytucji szkoøy i nalezÇy jaÎ uszanowacÂ przy powoøywaniu ekspertoÂw do pracy w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.
Wydaje sieÎ, zÇe powazÇnym mankamentem rozporzaÎdzenia
z 27 lutego 2003 r. jest tezÇ brak przepisu stanowiaÎcego o nadzorze
i weryfikacji pracy ekspertoÂw. Po trzech latach dosÂwiadczenÂ z pracy
komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych oraz z wnioskoÂw odwoøawczych od decyzji komisji skierowanych do MENiS okazuje sieÎ, zÇe
nikt nad tym nie ¹czuwaº. Nie ma tezÇ danych dotyczaÎcych czeÎstotliwosÂci udziaøu i jakosÂci pracy poszczegoÂlnych ekspertoÂw w komisjach.
Wydaje sieÎ, zÇe nalezÇaøoby wypracowacÂ mechanizm i kryteria weryfikacji ich pracy, konÂcowy wynik bowiem czeÎsto zalezÇy od skøadu
komisji i interpretacji przepisoÂw. Ekspert powinien miecÂ sÂwiadomosÂcÂ i czucÂ odpowiedzialnosÂcÂ, zÇe ktosÂ nadzoruje jego dziaøalnosÂcÂ.
Ciekawe rozwiaÎzanie zaproponowaøo Podkarpackie Kuratorium
OsÂwiaty w Rzeszowie, powierzajaÎc funkcjeÎ przewodniczaÎcego kazÇdej komisji wizytatorowi, i jest to jakisÂ element sprawowania nadzoru pedagogicznego.
Z pewnosÂciaÎ warto rozwazÇycÂ powoøanie instytucji supereksperta
lub komisji zøozÇonej z dwoÂch baÎdzÂ trzech superekspertoÂw, ktoÂrzy
34

Dyrektorium katechetyczne KosÂcioøa katolickiego w Polsce przyjmuje w odniesieniu do nauki religii zasadeÎ dwupodmiotowosÂci. W szkolnym nauczaniu religii podmiotem dziaøajaÎcym jest zaroÂwno KosÂcioÂø, jak i szkoøa ± umozÇliwia to wspoÂødziaøanie
tych instytucji, a jednoczesÂnie szanuje ich wzajemnaÎ autonomieÎ. Nauka religii zachowuje wieÎc wobec instytucji szkoøy autonomieÎ i niezalezÇnosÂcÂ, z drugiej zasÂ strony jest
podporzaÎdkowana szkole. PodmiotowosÂcÂ KosÂcioøa polega przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru merytorycznego. W szczegoÂlnosÂci: szkolna nauka religii wypeønia
zadania postawione przez KosÂcioÂø; to KosÂcioÂø udziela nauczycielom religii misji kanonicznej, zatwierdza programy nauczania i pomoce katechetyczne, okresÂla, ktoÂre cele
i zadania szkoøy winny bycÂ realizowane na lekcjach religii. PodmiotowosÂcÂ szkoøy wobec nauki religii wyrazÇa sieÎ w tym, zÇe szkolne nauczanie religii: realizuje wybrane cele
postawione przez szkoøeÎ; wøaÎcza sieÎ w zakres odpowiedzialnosÂci za realizacjeÎ planu
wychowawczego i dydaktycznego szkoøy; podlega rygorom w zakresie nadzoru pedagogicznego, jakie stosuje sieÎ w szkole wobec innych przedmiotoÂw; winno bycÂ skorelowane z innymi przedmiotami szkolnymi; domaga sieÎ takiej samej systematycznosÂci
i organizacji co inne przedmioty szkolne. Zob. Dyrektorium katechetyczne KosÂcioøa
katolickiego w Polsce, nr 82; R. M u r a w s k i, Filozofia polskiego Dyrektorium Katechetycznego, w: Katecheza w søuzÇbie wiary, red. W. Janiga, T. KocoÂr, PrzemysÂl 2004.
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rozstrzygaliby ostatecznie sprawy sporne. SaÎ przeciezÇ sytuacje, w ktoÂrych nauczyciele mogaÎ czucÂ sieÎ pokrzywdzeni i domagajaÎ sieÎ zweryfikowania oceny przedstawionej przez komisjeÎ.
WaÎtpliwosÂci budzi roÂwniezÇ brak urzeÎdowego arkusza indywidualnej oceny nauczyciela. MozÇna by go przedstawicÂ np. w zaøaÎczniku
do rozporzaÎdzenia, gdyzÇ w tym obszarze pracy eksperta panuje zbyt
duzÇa dowolnosÂcÂ. Ponowna analiza niektoÂrych posteÎpowanÂ ujawniøa
brak obiektywizmu lub zbytni liberalizm ekspertoÂw, koncentrowanie
sieÎ na aspektach formalnych, brak precyzji i umiejeÎtnosÂci uzasadnienia oceny merytorycznej35.
ObowiaÎzujaÎce przepisy nie rozstrzygajaÎ jeszcze jednej istotnej
sprawy, a mianowicie, czy ekspertowi przysøuguje zwolnienie z pracy
na czas posiedzenia komisji i czy w zwiaÎzku z tym nalezÇy mu sieÎ
rekompensata za utracony zarobek. Wedøug Mateusza Pilcha w takiej
sytuacji powinno sieÎ odpowiednio stosowacÂ przepisy o okolicznosÂciowych zwolnieniach od pracy, jednakzÇe bez prawa do rekompensaty
za utracony zarobek36.
Warto roÂwniezÇ postulowacÂ, aby w rozporzaÎdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymaganÂ, jakim
powinni odpowiadacÂ eksperci wchodzaÎcy w skøad komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegajaÎcych sieÎ o awans
zawodowy, oraz warunkoÂw wpisywania na listeÎ ekspertoÂw i skresÂlania z niej, znalazø sieÎ zapis moÂwiaÎcy o realnym wpøywie KosÂcioøa na
mianowanie ekspertoÂw katechetycznych.
PODSUMOWANIE

Eksperci oceniajaÎcy stopienÂ speønienia przez nauczyciela wymaganÂ koniecznych do osiaÎgnieÎcia kolejnego szczebla w hierarchii za35

Por. D. I g i e l s k a, System awansu zawodowego nauczycieli, w: Ekspert komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. Poradnik, red. M. Pomianowska, Warszawa 2003,
s. 10.
36
M. P i l c h, NiektoÂre zagadnienia prawne awansu zawodowego nauczycieli, w:
Ekspert komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. Poradnik, red. M. Pomianowska,
Warszawa 2003, s. 36.
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wodowej, realnie wpøywajaÎ na jego rozwoÂj i jakosÂcÂ pracy polskiej
szkoøy, a w odniesieniu do katechetoÂw takzÇe na ich formacjeÎ oraz
efektywnosÂcÂ posøugi ewangelizacyjnej w sÂrodowisku szkolnym i parafialnym. BioraÎ wieÎc na siebie duzÇaÎ odpowiedzialnosÂcÂ. Obecnie ich
rola jest spøycona, pomniejszona, awans staø sieÎ ¹automatemº. Ekspert powinien bycÂ osobaÎ docenionaÎ w systemie awansu nauczycieli,
a wtedy i wymagania powinny bycÂ wysokie wobec niego. To wymaga
roÂwniezÇ zmian prawnych. NiewaÎtpliwie potrzebna jest modyfikacja
statusu i systemu funkcjonowania ekspertoÂw. Wymaga to jednak
zmian legislacyjnych, w tym nowelizacji Karty Nauczyciela i rozporzaÎdzenia dotyczaÎcego ekspertoÂw. Im przejrzystsza beÎdzie pozycja
prawna eksperta i wyzÇsze ich kompetencje w zakresie oceniania,
tym sprawniej beÎdzie przebiegaø proces oceny stopnia speøniania wymaganÂ przez awansujaÎcych nauczycieli, i to z korzysÂciaÎ dla caøego
systemu awansu zawodowego.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

DARIUSZ WALENCIK

Â BR DOCZESNYCH
NABYWANIE DO
PRZEZ OSOBY PRAWNE KOSÂCIOèA KATOLICKIEGO
W SÂWIETLE PRAWA POLSKIEGO I PRAWA KANONICZNEGO

WPROWADZENIE

KosÂcioÂø katolicki1, jak kazÇdy inny podmiot, aby moÂgø dziaøacÂ,
potrzebuje ± oproÂcz wolnosÂci podejmowania decyzji ± sÂrodkoÂw materialnych niezbeÎdnych do ich realizacji, tradycyjnie nazywanych dobrami doczesnymi KosÂcioøa. Na wsteÎpie nasuwa sieÎ pytanie: co stanowi podstaweÎ uprawnienÂ KosÂcioøa w tej dziedzinie? JesÂli chodzi
o wspoÂøczesne stanowisko KosÂcioøa katolickiego w tym zakresie, to
zgodnie z naukaÎ Soboru WatykanÂskiego II domaga sieÎ on, aby ¹miaø
takaÎ wolnosÂcÂ dziaøania, jakiej wymaga troska o zbawienie ludziº
(DWR 1), dlatego tezÇ, ¹dziaøajaÎc w doczesnosÂci posøuguje sieÎ rzeczami doczesnymi w stopniu, w jakim wymaga ich wøasÂciwe posøannictwoº (KDK 76), dla ktoÂrego speønienia roÂwniezÇ ¹potrzebuje ludzkich
zasoboÂwº (KK 8). WielkosÂci tych zasoboÂw nie da sieÎ okresÂlicÂ generalnie i abstrakcyjnie. Z misji bowiem KosÂcioøa wynika koniecznosÂcÂ
posiadania sÂrodkoÂw niezbeÎdnych do ¹sprawowania kultu, prowadze1

KosÂcioÂø katolicki w Polsce tworzaÎ cztery obrzaÎdki: rzymskokatolicki (øacinÂski),
greckokatolicki (bizantynÂsko-ukrainÂski), ormianÂskokatolicki i bizantynÂsko-søowianÂski. Prawo kanoniczne jest skodyfikowane w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.
(dla obrzaÎdku øacinÂskiego) i w Kodeksie KanonoÂw KosÂcioøoÂw Wschodnich (dla pozostaøych obrzaÎdkoÂw). W niniejszym artykule odwoøam sieÎ do norm zawartych w obu
kodeksach.
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nia dzieø apostolstwa oraz miøosÂci, a takzÇe do tego, co jest konieczne
do godziwego utrzymania szafarzyº2.
W zwiaÎzku z tym kan. 1254 § 1 KPK stanowi, izÇ: ¹KosÂcioÂø katolicki na podstawie prawa wrodzonego, niezalezÇnie od wøadzy sÂwieckiej, mozÇe nabywacÂ dobra doczesne, posiadacÂ je, administrowacÂ
i alienowacÂ, dla osiaÎgnieÎcia wøasÂciwych sobie celoÂwº3. Z deklaracji
tej wynika, zÇe uprawnienia KosÂcioøa katolickiego w tym zakresie
majaÎ podstaweÎ w ¹prawie wrodzonym KosÂcioøaº (ius nativum), czyli
ostatecznie w podstawowym prawie czøowieka do wolnosÂci religijnej,
wynikajaÎcym z przyrodzonej godnosÂci ludzkiej. Jest to istotna racja
uprawnienÂ majaÎtkowych nie tylko KosÂcioøa katolickiego, ale kazÇdego
zwiaÎzku wyznaniowego. Uprawnienia te nalezÇaÎ sieÎ KosÂcioøowi niezalezÇnie od wøadzy panÂstwowej ± panÂstwo nie nadaje ich KosÂcioøowi,
ale uznaje je za konsekwencjeÎ poszanowania podstawowego prawa
osoby ludzkiej do wolnosÂci religijnej w wymiarze instytucjonalnym4.
Co prawda dosÂwiadczenia europejskie dowodzaÎ, zÇe samego ±
ujeÎtego w kan. 1254 § 1 KPK ± prawa KosÂcioøa do nabywania i posiadania majaÎtku raczej sieÎ nie kwestionuje, odwoøanie sieÎ jednak do
prawa wrodzonego ma søabaÎ siøeÎ przekonujaÎcaÎ. SkutecznosÂcÂ prawa
zalezÇy bowiem albo od mozÇliwosÂci jego egzekwowania, a tej KosÂcioÂø
nie posiada, albo od jego uznania. Dotyczy to takzÇe roszczenÂ finansowych. Dlatego we wspoÂøczesnych naukach ekonomicznych system
finansowania jest korelatywny z systemem wydatkoÂw. Zatem, jak
proponuje Remigiusz SobanÂski, na finanse kosÂcielne nalezÇy spojrzecÂ
takzÇe w ich sprzeÎzÇeniu z systemem wydatkoÂw ponoszonych celowo,
tzn. dla uzyskania wøasÂciwie pojeÎtych korzysÂci5.
2

Kan. 222 § 1 KPK; por. kan. 25 § 1 KKKW.
Por. kan. 1007 KKKW.
4
Por. J. K r u k o w s k i, Systemy finansowania instytucji kosÂcielnych w Europie.
Wprowadzenie do problematyki, w: Systemy finansowania instytucji kosÂcielnych w Europie. Materiaøy MieÎdzynarodowej Konferencji. Sandomierz 13-14 wrzesÂnia 1999 r.,
red. J. Krukowski, Lublin 2000, s. 20; J. K r u k o w s k i, Uprawnienia majaÎtkowe instytucji kosÂcielnych, w: Polskie prawo wyznaniowe, red. J. Krukowski, Warszawa 2000,
s. 217.
5
Por. R. S o b a nÂ s k i, Baza finansowa KosÂcioøoÂw w perspektywie zintegrowanej
Europy, ¹Prawo Kanoniczneº, 39(1996), nr 3-4, s. 17-18.
3
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Wspomniany autor wskazuje na trzy kategorie korzysÂci wynikajaÎcych z misji KosÂcioøa. Na pierwszym miejscu sytuuje korzysÂci odnoszone przez jednostki, czyli korzysÂci natury duchowej. SaÎ to korzysÂci nie do wymierzenia finansowego, solidarnie ¹finansowaneº
przez wszystkich wiernych poprzez opøaty i datki, np. ofiary mszalne6, ofiary z okazji sprawowania sakramentoÂw7, roÂzÇnego rodzaju
taksy8. Do drugiej kategorii korzysÂci kwalifikuje te, ktoÂre przypadajaÎ
wspoÂlnocie zorganizowanej w instytucjeÎ. Finansowanie infrastruktury KosÂcioøa (diecezje, parafie) takzÇe opiera sieÎ na opøatach i datkach,
np. sÂwiadczeniach, o ktoÂrych mowa w kan. 222, 1260, 1263 KPK i 25,
1011, 1012 KKKW. Wreszcie trzeciaÎ kategorieÎ korzysÂci stanowiaÎ te,
ktoÂre odnoszaÎ nie tylko wierni i instytucje religijne, ale caøe spoøeczenÂstwo. Do tych spoøecznych, a zarazem wymiernych korzysÂci zaliczycÂ mozÇemy: szkolnictwo, dziaøalnosÂcÂ charytatywnaÎ i opiekunÂczaÎ,
ochroneÎ zabytkoÂw9.
SposÂroÂd wskazanych kategorii korzysÂci w sferze bezposÂredniego
zainteresowania panÂstwa pozostajaÎ jedynie te, ktoÂre zaliczane saÎ do
grupy trzeciej. Dziaøania KosÂcioøa jednakzÇe saÎ spoøecznie uzÇyteczne
tylko woÂwczas, gdy funkcjonuje on jako instytucja, a jego wierni czerpiaÎ wøasne korzysÂci duchowe. Co wieÎcej, z punktu widzenia misji
KosÂcioøa wøasÂnie te duchowe korzysÂci saÎ istotne i wprost zamierzone,
a korzysÂci spoøeczne saÎ w stosunku do nich wtoÂrne i stanowiaÎ ich
konsekwencjeÎ. Zatem jesÂli panÂstwo uznaje fundamentalny charakter
praw czøowieka i swojaÎ søuzÇebnaÎ roleÎ w rozwijaniu osobowosÂci i godnosÂci osoby ludzkiej, to nie mozÇe pozostawacÂ bierne wtedy, kiedy
obywatel postrzega w religii czynnik tego rozwoju. Tym wøasÂnie, wedøug omawianego autora, uzasadnia sieÎ aktywna postawa wielu
panÂstw10 w finansowaniu bezposÂrednim lub posÂrednim misji KosÂcioøa
6

Por. kan. 945 KPK; kan. 715 KKKW.
Por. kan. 848 KPK.
8
Por. kan. 1264 n. 1 KPK; kan. 1013 § 1 KKKW.
9
Por. R. S o b a nÂ s k i, Baza finansowa KosÂcioøoÂw, s. 18.
10
Por. A. C z o h a r a, Stosunki PanÂstwo ± KosÂcioÂø: Belgia, Francja, Hiszpania,
Wøochy, Warszawa 1994, s. 51n.; K. O r z e s z y n a, Sprawozdanie z mieÎdzynarodowej
konferencji ¹Systemy finansowania instytucji kosÂcielnych w Europieº, ¹Roczniki Nauk
Prawnychº, 10(2000), z. 2, s. 251-253.
7
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katolickiego i innych kosÂcioøoÂw. Postawa ta ± przy przyjeÎciu wolnosÂci
religijnej jako normatywnej podstawy wzajemnych stosunkoÂw panÂstwa i wspoÂlnot religijnych ± nie narusza neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej ani sÂwieckosÂci panÂstwa11. StaÎd tezÇ autonomia kosÂcioøoÂw, ktoÂrej
dostrzezÇenie i uznanie powoduje, zÇe spraw dotyczaÎcych ich (w tym
spraw majaÎtkowych i religii) panÂstwo ± w zaøozÇeniu sÂwieckie, a wieÎc
w sprawach religii niekompetentne ± nie reguluje jednostronnie i arbitralnie, lecz poprzez umowy i oparte na tych umowach ustawy.
1. UNORMOWANIA PRAWA POLSKIEGO

Prawo majaÎtkowe KosÂcioøa katolickiego w Polsce aktualnie regulujaÎ: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.12,
konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ
z 28 lipca 1993 r.13, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach
wolnosÂci sumienia i wyznania14, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej15 oraz zwiaÎzane z nimi akty wykonawcze16.
Zgodnie z art. 25 Konstytucji RP kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe w Polsce saÎ roÂwnouprawnione, wøadze panÂstwowe zachowujaÎ
bezstronnosÂcÂ w sprawie przekonanÂ religijnych, gwarantujaÎc swobodeÎ ich wyrazÇania w zÇyciu publicznym, stosunki mieÎdzy panÂstwem
a kosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi saÎ ksztaøtowane
zaroÂwno na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej
niezalezÇnosÂci kazÇdego w swoim zakresie, jak i wspoÂødziaøania dla
11

Por. R. S o b a nÂ s k i, Baza finansowa KosÂcioøoÂw, s. 19.
Dz. U. nr 78, poz. 473.
13
Dz. U. z 1998 r., nr 51, poz. 318.
14
Tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., nr 26, poz. 319.
15
Dz. U. nr 29, poz. 154, z poÂzÂn. zm.
16
Obszerny wyboÂr zÂroÂdeø obowiaÎzujaÎcego w Polsce prawa wyznaniowego zawierajaÎ m.in. nasteÎpujaÎce publikacje: W. U r u s z c z a k, Prawo wyznaniowe. WyboÂr zÂroÂdeø, KrakoÂw 1997; K. W a r c h a ø o w s k i, Prawo wyznaniowe. WyboÂr zÂroÂdeø, Warszawa 2000; W. U r u s z c z a k, Z. Z a r z y c k i, Prawo wyznaniowe. ZbioÂr przepisoÂw,
Zakamycze 2003.
12
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dobra czøowieka i dobra wspoÂlnego, stosunki mieÎdzy RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ a KosÂcioøem katolickim okresÂla umowa mieÎdzynarodowa
zawarta ze StolicaÎ ApostolskaÎ i ustawy, a stosunki z innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi okresÂlajaÎ ustawy uchwalone na
podstawie umoÂw zawartych przez RadeÎ MinistroÂw z ich wøasÂciwymi
przedstawicielami. Ponadto art. 53 ustawy zasadniczej gwarantuje
wolnosÂcÂ sumienia i religii oraz okresÂla zakres podmiotowy i przedmiotowy tej wolnosÂci17.
PanÂstwo polskie zapewnia KosÂcioøowi katolickiemu ± bez wzgleÎdu na obrzaÎdek ± swobodne i publiczne peønienie jego misji oraz
zarzaÎdzanie i administrowanie jego sprawami na podstawie prawa
kanonicznego (art. 5 konkordatu). SzczegoÂøowo sytuacjeÎ majaÎtkowaÎ
KosÂcioøa okresÂla dziaø III i IV ustawy z dnia 17 maja 1989 r., okresÂlajaÎcej jego sytuacjeÎ prawnaÎ. W przyszøosÂci wzajemne relacje w sprawach majaÎtkowych majaÎ bycÂ konsultowane w ramach specjalnej komisji, ktoÂra zajmie sieÎ koniecznymi zmianami dotychczasowego modelu finansowania KosÂcioøa. Nowe regulacje beÎdaÎ uwzgleÎdniacÂ potrzeby KosÂcioøa, jego misjeÎ oraz dotychczasowaÎ praktykeÎ zÇycia kosÂcielnego w Polsce (art. 22 ust. 2 konkordatu).
KosÂcielne osoby prawne mogaÎ zatem zgodnie z przepisami prawa
polskiego nabywacÂ, posiadacÂ, uzÇytkowacÂ i zbywacÂ mienie nieruchome i ruchome oraz nabywacÂ i zbywacÂ prawa majaÎtkowe (art. 23
konkordatu)18. Instytucje kosÂcielne prowadzaÎce dziaøalnosÂcÂ søuzÇaÎcaÎ
17
Szerzej na ten temat: F. M a z u r e k, Prawo czøowieka do wolnosÂci religijnej, w:
KosÂcioÂø i prawo, t. 5, Lublin 1988, s. 95-106; J. K r u k o w s k i, Konkordat polski.
Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 58-79; J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø i panÂstwo.
Podstawy relacji prawnych, Lublin 20002, s. 275-296; H. M i s z t a l, WolnosÂcÂ religijna
i jej gwarancje prawne, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal,
Lublin±Sandomierz 1999, s. 17-64; H. M i s z t a l, Idea wolnosÂci religijnej, w: Prawo
wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 59-72; W. G oÂ r a l s k i,
A. P i e nÂ d y k, Zasada niezalezÇnosÂci i autonomii PanÂstwa i KosÂcioøa w Konkordacie
polskim z 1993 roku, Warszawa 2000, s. 11-23; J. D u d z i a k, Gwarancje wolnosÂci
religijnej w Konkordacie zawartym mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ w 1993 roku, TarnoÂw 2002, s. 9-21.
18
Por. art. 52 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej; F. W y c i s k, Alienacja w prawie kanonicznym, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1984, kol. 369; W. W oÂ j c i k, Dobra
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celom humanitarnym, charytatywno-opiekunÂczym, naukowym
i osÂwiatowo-wychowawczym saÎ zroÂwnane pod wzgleÎdem prawnym
z instytucjami panÂstwowymi prowadzaÎcymi dziaøalnosÂcÂ søuzÇaÎcaÎ analogicznym celom (art. 22 ust. 1 konkordatu). Normy te stawiajaÎ kosÂcielne osoby prawne na roÂwni z pozostaøymi podmiotami prawa,
jednak w odniesieniu do poszczegoÂlnych aspektoÂw uprawnienÂ majaÎtkowych majaÎ zastosowanie przepisy szczegoÂlne. Przede wszystkim
dotyczaÎ one: indywidualnych sÂwiadczenÂ wiernych, w tym darowizn
i zbioÂrek, a nadto fundacji kosÂcielnych oraz Funduszu KosÂcielnego19.
Â RKI PUBLICZNE
1.1. ZBIO

GøoÂwne zÂroÂdøo finansowania dziaøalnosÂci KosÂcioøa w Polsce ±
zwiaÎzanej ze sprawowaniem kultu i dziaøalnosÂciaÎ duszpasterskaÎ ± stanowiaÎ obecnie indywidualne sÂwiadczenia materialne ze strony wiernych, majaÎce charakter dobrowolnych ofiar czy danin. Artykuø 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania
doczesne KosÂcioøa, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4,
Lublin 1987, s. 5-102; W. W oÂ j c i k, Podmioty prawa wøasnosÂci mienia kosÂcielnego
w prawie kanonicznym i w prawach cywilnych na ziemiach polskich, w: KosÂcioÂl i prawo, t. 10, Lublin 1992, s. 127-184; M. S i t a r z, Warunki alienacji majaÎtku kosÂcielnego
wedøug KPK 1983, ¹Roczniki Nauk Prawnychº, 10(2000), z. 2, s. 95-112; J. K r u k o w s k i, Systemy finansowania instytucji kosÂcielnych w Europie, s. 15-30.
19
Por. W. G oÂ r a l s k i, W. A d a m c z e w s k i, Konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ z 28 lipca 1993 r., Pøock 1994, s. 109-138; J. K r u k o w s k i, Konkordat polski, s. 165-185; L. A d a m o w i c z, Prawo majaÎtkowe, podatkowe i celne, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin±
Sandomierz, s. 246-256; P. S t a n i s z, Ubezpieczenia spoøeczne osoÂb duchownych, w:
Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin±Sandomierz, s. 257267; P. S t a n i s z, Status ubezpieczeniowy osoÂb duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº, 2000, t. 1, s. 101-116;
P. S t a n i s z, Ubezpieczenie spoøeczne duchownych w prawie polskim, Lublin 2001;
J. K r u k o w s k i, Uprawnienia majaÎtkowe instytucji kosÂcielnych, s. 217-220, 230-238;
M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe, Warszawa 20032, s. 262-264, s. 271-275;
W. G oÂ r a l s k i, WsteÎp do prawa wyznaniowego, Pøock 2003, s. 173-181, 184;
T. Stanisøawski, Sytuacja prawno-majaÎtkowa KosÂcioøa, w: Prawo wyznaniowe, red.
H. Misztal, P. Stanisz, s. 385-402.
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stanowi, zÇe: ¹Obywatele majaÎ prawo do swobodnego sÂwiadczenia na
rzecz KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz instytucji charytatywno-opiekunÂczychº. Ustawodawstwo panÂstwowe stwarza zatem obywatelom mozÇliwosÂcÂ swobodnego dysponowania swym majaÎtkiem na potrzeby KosÂcioøa, a blizÇsze okresÂlenie formy skøadanych
przez nich sÂwiadczenÂ pozostawia prawu kanonicznemu.
Artykuø 21 ust. 1 konkordatu stwierdza, izÇ w celu zabezpieczenia
bazy materialnej dla prowadzenia dziaøalnosÂci o charakterze misyjnym, charytatywnym i opiekunÂczym instytucje kosÂcielne mogaÎ urzaÎdzacÂ zbioÂrki publiczne. Przepisy ustawy z dnia 15 marca 1933 r.
o zbioÂrkach publicznych20 nie majaÎ jednakzÇe zastosowania do zbierania ofiar na cele religijne, kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ, naukowaÎ, osÂwiatowaÎ i wychowawczaÎ oraz utrzymanie duchownych i czøonkoÂw zakonoÂw, jezÇeli odbywajaÎ sieÎ w obreÎbie terenoÂw kosÂcielnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznosÂciach zwyczajowo przyjeÎtych w danej okolicy i w sposoÂb tradycyjnie ustalony (art.
21 ust. 2 konkordatu). Do tego rodzaju zbioÂrek mozÇna zaliczycÂ m.in.
ofiary skøadane podczas nabozÇenÂstw (zbioÂrka do puszek lub na taceÎ,
np. na cele charytatywne, na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, seminarioÂw duchownych itp.), zbioÂrkeÎ podczas wizyty duszpasterskiej, tzw. koleÎdy. PowyzÇsza zasada jest potwierdzeniem art. 57
ust. 1-2 ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. RoÂzÇnica merytoryczna pomieÎdzy nimi polega
na tym, zÇe ustawa wyrazÂnie okresÂla podmioty uprawnione do organizowania zbioÂrek publicznych na cele realizowane przez kosÂcielne
osoby prawne. Podmiotami tymi saÎ wøasÂnie kosÂcielne osoby prawne.

1.2. FUNDACJE

KosÂcielne osoby prawne mogaÎ takzÇe dla pozyskania sÂrodkoÂw
finansowych na swaÎ dziaøalnosÂcÂ zakøadacÂ fundacje21. Do fundacji
20

Dz. U. nr 22, poz. 162, z poÂzÂn. zm.
Por. H. C i o c h, Istota fundacji kosÂcielnych, w: Divina et humana. KsieÎga jubileuszowa w 65. roczniceÎ urodzin KsieÎdza Profesora Henryka Misztala, red. A. DeÎ21

164

DARIUSZ WALENCIK

tych stosuje sieÎ prawo polskie (art. 26 konkordatu). PowyzÇsze zasady
konkordatowe saÎ powtoÂrzeniem art. 58 ust. 1 ustawy o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Do
fundacji kosÂcielnych odnoszaÎ sieÎ roÂwniezÇ ± jako uszczegoÂøowienie
postanowienÂ konkordatu ± przepisy dotyczaÎce zaøozÇenia fundacji
oraz nadzoru nad fundacjami zawarte w ustawie o fundacjach z dnia
6 kwietnia 1984 r.22 Ustawodawstwo polskie zawiera jednakzÇe ±
oproÂcz przepisoÂw wspoÂlnych dla wszystkich rodzajoÂw fundacji zakøadanych przez osoby prawne KosÂcioøa katolickiego, KosÂcioøa prawosøawnego, a takzÇe innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych majaÎcych indywidualnaÎ regulacjeÎ prawnaÎ ± ¹[...] korekteÎ prawa fundacyjnego [...]º23. UwzgleÎdniajaÎc wszystkie wspomniane wyzÇej przepisy
niezalezÇnie od nadzoru panÂstwowego, nadzoÂr nad dziaøalnosÂciaÎ fundacji kosÂcielnych sprawuje kosÂcielna osoba prawna, beÎdaÎca fundatorem lub wskazana w statucie fundacji. W razie nieprawidøowosÂci
w zarzaÎdzaniu fundacjaÎ wøasÂciwy organ panÂstwowy zwraca sieÎ do
kosÂcielnej osoby prawnej sprawujaÎcej nadzoÂr nad fundacjaÎ, wyznaczajaÎc termin nie kroÂtszy jednak nizÇ trzy miesiaÎce na usunieÎcie nieprawidøowosÂci. Dopiero po bezskutecznym upøywie tego terminu
mozÇna zastosowacÂ sÂrodki oznaczone w przepisach o fundacjach.
W razie natomiast koniecznosÂci poddania fundacji zarzaÎdowi przymusowemu w mysÂl przepisoÂw o fundacjach, zarzaÎd ten beÎdzie sprawowaøa kosÂcielna osoba prawna wyznaczona przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. W przypadku likwidacji fundacji kosÂcielnej, przy zachowaniu postanowienÂ jej statutu, jej majaÎtek znajdujaÎcy
sieÎ w kraju przechodzi na kosÂcielnaÎ osobeÎ prawnaÎ nadrzeÎdnaÎ, a jezÇeli
taka osoba nie istnieje lub nie dziaøa w Polsce, to na KonferencjeÎ
Episkopatu Polski lub KonferencjeÎ WyzÇszych PrzeøozÇonych Zakonnych, natomiast o przeznaczeniu jej majaÎtku znajdujaÎcego sieÎ za granicaÎ decyduje Konferencja Episkopatu Polski lub wyzÇszy przeøozÇony
zakonny24.
binÂski, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 63-72; H. C i o c h, Prawo fundacyjne, Warszawa 2002, s. 175-185.
22
Tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203.
23
M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe, 20032, s. 263.
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1.3. FUNDUSZ KOSÂCIELNY

Kolejnym zÂroÂdøem finansowania KosÂcioøa w Polsce jest Fundusz
KosÂcielny. Dotacje z Funduszu KosÂcielnego na dziaøalnosÂcÂ instytucji
kosÂcielnych majaÎ genezeÎ w ustawodawstwie PRL. Fundusz ten formalnie zostaø ustanowiony na podstawie ustawy z dnia 20 marca
1950 r. o przejeÎciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki, poreÎczeniu
proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego25. Na mocy tej ustawy nastaÎpiøo upanÂstwowienie
nieruchomosÂci ziemskich beÎdaÎcych wøasnosÂciaÎ jednostek organizacyjnych KosÂcioøa katolickiego i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
W art. 8 tej ustawy panÂstwo zobowiaÎzane zostaøo do utworzenia
specjalnego Funduszu KosÂcielnego opartego na dochodach z upanÂstwowionych nieruchomosÂci kosÂcielnych oraz dotacji panÂstwowych
uchwalanych przez RadeÎ MinistroÂw. Miaøa to bycÂ pewna forma rekompensaty za przejeÎte przez panÂstwo nieruchomosÂci (co od poczaÎtku byøo fikcjaÎ). Cele tego funduszu, okresÂlone w art. 9 tej ustawy,
byøy nasteÎpujaÎce: utrzymanie i odbudowa kosÂcioøoÂw, udzielanie duchownym pomocy materialnej i lekarskiej oraz organizowanie dla
nich domoÂw wypoczynkowych, wykonywanie dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej. Z Funduszu finansowano m.in. przejeÎtaÎ przez
panÂstwo ¹Caritasº, PolskaÎ RadeÎ EkumenicznaÎ, dotowano KosÂcioøy
mniejszosÂciowe. Zdarzaøo sieÎ, zÇe z indywidualnych zapomoÂg korzystali roÂwniezÇ ksieÎzÇa rzymskokatoliccy lojalni jednak wobec wøadz komunistycznych.
Dopiero w latach 90. wydano akty wykonawcze do ustawy z dnia
20 marca 1950 r. o przejeÎciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki, w ktoÂrych okresÂlono zasady dziaøalnosÂci Funduszu KosÂcielnego. Pierwszym z nich jest rozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw z dnia 23 sierpnia
1990 r. w sprawie rozszerzenia zakresu celoÂw Funduszu KosÂcielnego26, na mocy ktoÂrego sÂrodki Funduszu KosÂcielnego ± oproÂcz celoÂw
24

Por. art. 58 ust. 2-5 i art. 59 ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
25
Dz. U. nr 9, poz. 87, z poÂzÂn. zm.
26
Dz. U. nr 61, poz. 354.
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okresÂlonych w art. 9 ust. 1 wyzÇej wymienionej ustawy ± zostaøy przeznaczone na wspomaganie kosÂcielnej dziaøalnosÂci osÂwiatowo-wychowawczej i opiekunÂczo-wychowawczej, a takzÇe inicjatyw zwiaÎzanych
ze zwalczaniem patologii spoøecznych oraz wspoÂødziaøania w tym zakresie organoÂw administracji rzaÎdowej z KosÂcioøem katolickim oraz
innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi. Ponadto przeznaczono je na pokrywanie caøosÂci skøadki na ubezpieczenie zdrowotne
duchownych, z wyjaÎtkiem osoÂb duchownych beÎdaÎcych podatnikami
podatku dochodowego od osoÂb fizycznych lub zryczaøtowanego podatku od przychodoÂw osoÂb duchownych, alumnoÂw wyzÇszych seminarioÂw duchownych i teologicznych, postulantoÂw, nowicjuszy i juniorystoÂw i ich odpowiednikoÂw, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia
23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia27. Na opøacenie skøadek, o ktoÂrych mowa w ust.
4, Fundusz KosÂcielny otrzymuje dotacje z budzÇetu panÂstwa (art. 28
ust. 5). SÂrodki z Funduszu KosÂcielnego przeznaczone saÎ takzÇe na
pokrywanie czeÎsÂci (80%) lub caøosÂci skøadki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osoÂb duchownych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 pazÂdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczenÂ
spoøecznych28. Wreszcie Fundusz KosÂcielny mozÇe przekazywacÂ sÂrodki finansowe na odbudoweÎ, konserwacjeÎ i remonty obiektoÂw sakralnych i kosÂcielnych o wartosÂci zabytkowej.
Drugim z aktoÂw wykonawczych jest uchwaøa Rady MinistroÂw
z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie statutu Funduszu KosÂcielnego29, na mocy ktoÂrej Funduszowi KosÂcielnemu nadano statut stanowiaÎcy zaøaÎcznik do uchwaøy. OkresÂlona w nim zostaøa struktura
organizacyjna i zasady funkcjonowania Funduszu KosÂcielnego:
Fundusz KosÂcielny nie posiada osobowosÂci prawnej, jest usytuowany w Departamencie WyznanÂ i MniejszosÂci Narodowych Ministerstwa Spraw WewneÎtrznych i Administracji. Organem zarzaÎdzajaÎco27

Dz. U. nr 45, poz. 391.
Dz. U. nr 137, poz. 887, z poÂzÂn. zm.; zob. art. 16 ust. 10, pkt 1-2 oraz art. 18 ust.
4 pkt 5a w powiaÎzaniu z art. 9 ust. 1a ustawy. P. S t a n i s z, Ubezpieczenia spoøeczne
i ubezpieczenie zdrowotne osoÂb duchownych, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal,
P. Stanisz, Lublin 2003, s. 408-418.
29
MP nr 39, poz. 279.
28
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wykonawczym jest zarzaÎd, w skøad ktoÂrego wchodzi Dyrektor Departamentu WyznanÂ i MniejszosÂci Narodowych i jego zasteÎpcy.
Organami opiniodawczymi w zakresie dysponowania sÂrodkami
Funduszu saÎ przedstawiciele osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego
(peønomocnicy Konferencji Episkopatu Polski, Konferencji WyzÇszych PrzeøozÇonych ZakonoÂw MeÎskich i Konferencji WyzÇszych
PrzeøozÇonych ZakonoÂw ZÇenÂskich) oraz innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych; sÂwiadczenia przyznaje zarzaÎd na wniosek
wspomnianych kosÂcielnych osoÂb prawnych lub z wøasnej inicjatywy.
Mechanizm funkcjonowania Funduszu KosÂcielnego w dalszym
ciaÎgu nie jest zgodny z ustawaÎ z dnia 20 marca 1950 r. o przejeÎciu
przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki. Nadal brak jest zapowiedzianej
w art. 10 tej ustawy obecnosÂci przedstawicieli KosÂcioøa katolickiego
oraz innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w organie zarzaÎdzajaÎcym Funduszem KosÂcielnym. Statut Funduszu przewiduje tylko
± jak juzÇ wspomniano ± opiniowanie wnioskoÂw o dotacjeÎ przez peønomocnikoÂw Konferencji Episkopatu Polski, Konferencji WyzÇszych
PrzeøozÇonych ZakonoÂw MeÎskich i Konferencji WyzÇszych PrzeøozÇonych ZakonoÂw ZÇenÂskich oraz peønomocnikoÂw innych kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych30.
Do chwili obecnej nie wydano aktu wykonawczego do wpisanego
do art. 8 ustawy o przejeÎciu przez panÂstwo doÂbr martwej reÎki postanowienia, aby dochody z ziemskich nieruchomosÂci kosÂcielnych,
upanÂstwowionych na podstawie tej ustawy, byøy odprowadzane na
ten Fundusz. TrudnosÂci napotyka oszacowanie wysokosÂci dochodoÂw,
jakie panÂstwo uzyskaøo z nieruchomosÂci kosÂcielnych skonfiskowanych po 1950 r. Dane szacunkowe podajaÎ, zÇe panÂstwo przejeÎøo areaø
ziemi od 90 tys. do 150 tys. hektaroÂw.
Obecnie Fundusz KosÂcielny zasilany jest z budzÇetu panÂstwa i korzystajaÎ z niego oproÂcz KosÂcioøa katolickiego takzÇe inne kosÂcioøy
i zwiaÎzki wyznaniowe. W 2002 r. Fundusz KosÂcielny z budzÇetu panÂstwa otrzymaø dotacjeÎ w wysokosÂci 95 719 tys. zø31. W ustawie budzÇe30

Por. § 6 Statutu Funduszu KosÂcielnego.
Por. ZaøaÎcznik nr 2, czeÎsÂcÂ 43, dziaø 758, rozdziaø 75822 do ustawy budzÇetowej
na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r., Dz. U. nr 30, poz. 275.
31
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towej na 2003 i w projekcie na 2004 r. jest to suma 78 333 tys. zø32.
Ponad 90% tej sumy trafiøo do Zakøadu UbezpieczenÂ Spoøecznych na
opøacanie skøadek z tytuøu ubezpieczenÂ spoøecznych i zdrowotnych dla
osoÂb duchownych. Pozostaøe sÂrodki idaÎ na remonty obiektoÂw sakralnych oraz wspomaganie dziaøalnosÂci charytatywnej i osÂwiatowej.

1.4. DAROWIZNY

Zagadnienie to ma duzÇe znaczenie wsÂroÂd zÂroÂdeø finansowania
KosÂcioøa i prowadzonych przez niego dzieø. Oznacza bowiem preferencyjne potraktowanie przez ustawodawceÎ dziaøalnosÂci prowadzonej przez kosÂcielne osoby prawne33. Istota konstrukcji polega na
mozÇliwosÂci odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (czyli generalnie od dochodu) kwot darowizn przekazanych kosÂcielnym osobom prawnym na cele kultu religijnego (oraz
darowizn przekazanych na cele okresÂlone w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i wolontariacie34 organizacjom, o ktoÂrych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tejzÇe ustawy,
prowadzaÎcym dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego w sferze zadanÂ publicznych, okresÂlonych w tej ustawie i realizujaÎcym je). PodstaweÎ
prawnaÎ stanowiaÎ ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osoÂb fizycznych35 oraz ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej. Aby odliczycÂ darowizneÎ na mocy ustawy o podatku dochodowym od osoÂb fizycznych, nalezÇy speønicÂ nasteÎpujaÎce warunki:
po pierwsze ± sÂrodki finansowe muszaÎ bycÂ przekazane na szeroko
pojeÎty cel kultu religijnego, a obdarowanym musi bycÂ kosÂcielna
osoba prawna; po drugie ± wysokosÂcÂ darowizny ustala sieÎ na podstawie dowodu wpøaty na konto bankowe (jesÂli przedmiotem daro32
Por. ZaøaÎcznik nr 2, czeÎsÂcÂ 43, dziaø 758, rozdziaø 75822 do ustawy budzÇetowej
na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r., Dz. U. nr 235, poz. 1981.
33
Por. T. S t a n i s ø a w s k i, Sytuacja prawno-majaÎtkowa KosÂcioøa, s. 394.
34
Dz. U. nr 96, poz. 873.
35
Tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176, z poÂzÂn. zm.
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wizny saÎ pieniaÎdze, a nie np. usøugi lub towary)36. èaÎcznie suma
tych kwot (wraz z darowanymi na inne cele z tej podstawy prawnej)
nie mozÇe przekraczacÂ w roku podatkowym 350 zø37. PowyzÇszy limit
nie wysteÎpuje w przypadku darowizny na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ, co wynika z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej i w tym przypadku nalezÇy speønicÂ okresÂlone warunki: celem
darowizny musi bycÂ finansowanie dziaøalnosÂci charytatywno-opiekunÂczej; obdarowana kosÂcielna osoba prawna musi wystawicÂ darczynÂcy pokwitowanie odbioru oraz w ciaÎgu dwoÂch lat od daty darowizny przekazacÂ mu sprawozdanie o przeznaczeniu jej na takaÎ
dziaøalnosÂcÂ38.

1.5. ZWOLNIENIA CELNE

Na mocy art. 56 ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej zwolnione od opøat celnych saÎ
dary przesyøane z zagranicy dla kosÂcielnych osoÂb prawnych, przeznaczone na cele kultowe, charytatywno-opiekunÂcze i osÂwiatowo-wychowawcze, a takzÇe maszyny, urzaÎdzenia i materiaøy poligraficzne
oraz papier. Analogiczne zwolnienia dotyczaÎ daroÂw wysyøanych
przez kosÂcielne osoby prawne za graniceÎ na rzecz zagranicznych
i mieÎdzynarodowych instytucji KosÂcioøa katolickiego celem niesienia
pomocy ofiarom kleÎsk zÇywioøowych oraz osobom znajdujaÎcym sieÎ
w szczegoÂlnej potrzebie. PowyzÇsze zwolnienia nie dotyczaÎ samochodoÂw osobowych i wyroboÂw akcyzowych.

36

Por. Pismo Ministra FinansoÂw z dnia 16 stycznia 2003 r. (nr PB5/KD033-2-16/03).
37
Por. znowelizowany art. 26 ust. l pkt 9b i ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osoÂb fizycznych.
38
Szerzej na ten temat: T. S t a n i s ø a w s k i, Darowizny na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ
charytatywno-opiekunÂczaÎ, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº, 2001, t. 2, s. 81-92.
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1.6. ZWOLNIENIA PODATKOWE

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osoÂb
prawnych39 w art. 17 ust. l pkt 4a, wchodzaÎcego w skøad rozdziaøu 4
traktujaÎcego o zwolnieniach przedmiotowych, stanowi, zÇe wolne od
podatku saÎ dochody kosÂcielnych osoÂb prawnych, ktoÂre pochodzaÎ
z niegospodarczej dziaøalnosÂci statutowej. W tym zakresie kosÂcielne
osoby prawne nie majaÎ obowiaÎzku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej (lit. a). Ponadto wolne
od podatku saÎ dochody kosÂcielnych osoÂb prawnych, ktoÂre pochodzaÎ
z pozostaøej dziaøalnosÂci, ale w czeÎsÂci przeznaczonej na cele kultu
religijnego, osÂwiatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywne, opiekunÂcze oraz na konserwacjeÎ zabytkoÂw, prowadzenie
punktoÂw katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie budowy,
rozbudowy i odbudowy kosÂcioøoÂw oraz kaplic, adaptacjeÎ innych budynkoÂw na cele sakralne, a takzÇe innych inwestycji przeznaczonych
na punkty katechetyczne i zakøady charytatywno-opiekunÂcze (lit. b).
W punkcie 4b prawodawca stanowi, zÇe wolne od podatku saÎ roÂwniezÇ
dochody spoÂøek, ktoÂrych jedynymi udziaøowcami (akcjonariuszami)
saÎ kosÂcielne osoby prawne, w czeÎsÂci przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a, lit. b. Odpowiednie unormowania zawiera roÂwniezÇ
art. 55 ust. 1-3 ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuø 55 w ust. 4-6 zawiera roÂwniezÇ inne zwolnienia, mianowicie ± od opodatkowania (i od sÂwiadczenÂ na fundusz gminny
i fundusz miejski), od nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, stanowiaÎcych
wøasnosÂcÂ tych osoÂb lub uzÇywanych przez nie na podstawie innego
tytuøu prawnego na cele niemieszkalne z wyjaÎtkiem czeÎsÂci zajmowanej na wykonywanie dziaøalnosÂci gospodarczej, od opodatkowania podatkiem od nieruchomosÂci (oraz od sÂwiadczenÂ na fundusz
gminny i fundusz miejski). To zwolnienie obejmuje nieruchomosÂci
lub ich czeÎsÂci przeznaczone na cele mieszkalne duchownych i czøonkoÂw zakonoÂw, jezÇeli: saÎ wpisane do rejestru zabytkoÂw, søuzÇaÎ jako
internaty przy szkoøach i seminariach duchownych, domy zakonoÂw
39

Tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, z poÂzÂn. zm.
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kontemplacyjnych, domy formacyjne zakonoÂw i domy ksieÎzÇy emerytoÂw (sioÂstr emerytek); znajdujaÎ sieÎ w budynkach kurii diecezjalnych i biskupich, zakonnych zarzaÎdoÂw generalnych i prowincjalnych, w Sekretariacie Prymasa Polski i w Sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski. OstatniaÎ grupeÎ tworzaÎ zwolnienia od podatku
od spadkoÂw i darowizn oraz od czynnosÂci cywilnoprawnych (opøaty
skarbowej) ± w sytuacji nabywania i zbywania rzeczy i praw majaÎtkowych przez kosÂcielne osoby prawne w drodze czynnosÂci prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia, jezÇeli ich przedmiotem saÎ rzeczy i prawa nieprzeznaczone do dziaøalnosÂci gospodarczej, sprowadzane z zagranicy urzaÎdzenia i materiaøy poligraficzne
oraz papier.
NalezÇy zaznaczycÂ, izÇ w pozostaøych przypadkach (podatek od
towaroÂw i usøug ± VAT i podatek akcyzowy) kosÂcielne osoby prawne
podlegajaÎ ogoÂlnym uregulowaniom. Ponadto kosÂcielne jednostki organizacyjne, nieposiadajaÎce osobowosÂci prawnej, dziaøajaÎce jednak
w ramach kosÂcielnych osoÂb prawnych (wydawnictwa, zakøady wytwoÂrcze, usøugowe i handlowe, charytatywno-opiekunÂcze, szkoøy
i placoÂwki osÂwiatowo-wychowawcze), mogaÎ bycÂ na wniosek kosÂcielnej osoby prawnej uznane przez wøasÂciwaÎ izbeÎ skarbowaÎ za odreÎbne
podmioty podatkowe.
2. PRZEPISY PRAWA KANONICZNEGO

OgoÂlna norma odnosÂnie do nabywania doÂbr przez KosÂcioÂø stanowi: ¹KosÂcioÂø mozÇe nabywacÂ dobra doczesne wszystkimi sprawiedliwymi sposobami prawa czy to naturalnego, czy pozytywnego, ktoÂrymi wolno innym nabywacÂº (kan. 1259 KPK)40. KosÂcioÂø mozÇe dziaøacÂ
zaroÂwno na podstawie prawa naturalnego, jak i obowiaÎzujaÎcego prawa pozytywnego, kanonicznego czy panÂstwowego. Wykluczone saÎ
jednak pozaprawne sposoby nabywania majaÎtku. Tak wieÎc kan.
1259 KPK ma na celu podkresÂlenie i zabezpieczenie swobody KosÂ40
Por. kan. 1010 KKKW; H. S c h w e n d e n w e i n, Rechtsformen des kirchlichen
GuÈtererwerbes, w: Administrator bonorum. Oeconomus tamquam paterfamilias.
S. Ritter zum 70 Geburstag, hrsg. H. Paarhammer, Salzburg 1987, s. 165-170.
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cioøa ± na roÂwni z panÂstwem i innymi osobami prawnymi ± do nabywania doÂbr41.
Z celami, ktoÂrym søuzÇy mienie kosÂcielne, a takzÇe teoretycznym
prawem KosÂcioøa do nabywania majaÎtku øaÎczy sieÎ norma praktyczna ± prawo do otrzymywania i wymagania sÂwiadczenÂ od wiernych
(por. kan. 1260 KPK). Generalnie nie da sieÎ okresÂlicÂ sposoboÂw ich
pozyskiwania. Kan. 1260 KPK stanowi: ¹KosÂcioÂø posiada wrodzone prawo42 domagania sieÎ od wiernych dostarczenia tego, co jest
konieczne dla osiaÎgnieÎcia wøasÂciwych mu celoÂwº. Prawo to nie
mozÇe bycÂ ograniczone tylko do wymagania43 sÂrodkoÂw finansowych
na rzecz KosÂcioøa, gdyzÇ ius exigendi quae sint neccessaria posiada
szerszy zakres44. Generalnie jednak odnosi sieÎ ono do sÂwiadczenÂ
materialnych koniecznych do realizacji celoÂw wøasÂciwych misji
KosÂcioøa. Zwrot ¹[...] sÂrodki, ktoÂre saÎ konieczne [...]º45 albo ¹[...]
dostarczanie tego, co jest konieczne [...]º46, w powyzÇszym konteksÂcie dotyczy zaroÂwno dobrowolnych ofiar, jak i obowiaÎzkowych
sÂwiadczenÂ.
ObowiaÎzkowymi sÂwiadczeniami wedøug KPK saÎ daniny47 (subventiones rogatae), stanowiaÎce zwyczajny sÂrodek nabywania majaÎtku
przez KosÂcioÂø. W odniesieniu do nich Konferencja BiskupoÂw powinna wydacÂ odpowiednie przepisy szczegoÂøowe. Sama tezÇ powinna sieÎ
41
Por. W. S c h u l z, Erwerbsfreiheit, w: MuÈnsterischer Kommentar zum Codex
Iuris Canonici von 1983, hrsg. K. LuÈdicke, can. 1259/3.
42
W kan. 1011 KKKW jest zawarta analogiczna norma, w jej uzasadnieniu pomija sieÎ jednak zwrot ius nativum. TresÂcÂ kanonu brzmi nasteÎpujaÎco: ¹Kompetentna
wøadza ma prawo domagania sieÎ (ius est exigendi) od chrzesÂcijan tego, co jest konieczne dla celoÂw wøasnych KosÂcioøaº.
43
W czasie prac Komisji do Spraw Reformy CIC 1917 zÇaÎdano zastaÎpienia søowa
exigendi w zwrocie ius exigendi (¹prawo wymaganiaº) ± por. can. 1496 CIC 1917 ±
innym øagodniejszym terminem, np. petendi, colligendi (w znaczeniu ius sibi providendi
neccessaria). Konsultorzy przyjeÎli wprawdzie jednogøosÂnie zwrot ius exquirendi, w
ostatecznej redakcji powroÂcono jednak do pierwotnej wersji. Por. ¹Communicationesº, 12(1980), s. 400.
44
Por. W. S c h u l z, Recht auf finanzielle UnterstuÈtzung, w: MuÈnsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici von 1983, hrsg. K. LuÈdicke, can. 1260/4.
45
Por. W. W oÂ j c i k, Dobra doczesne KosÂcioøa, s. 53.
46
Por. KPK, kan. 1260 (tøum. E. Sztafrowskiego).
47
Por. kan. 1262 KPK.
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zwroÂcicÂ z prosÂbaÎ o te daniny do wiernych. Prawodawca zamierzaø
w ten sposoÂb podkresÂlicÂ, izÇ z jednej strony jest to obowiaÎzek, z drugiej
zasÂ strony chodzi o wsparcie udzielone KosÂcioøowi nie tyle pod przymusem, ile z wewneÎtrznego przekonania. W czasie prac Komisji do
Spraw Reformy CIC 191748 widoczne byøo niezdecydowanie konsultoroÂw odnosÂnie do charakteru powyzÇszego sÂwiadczenia ± czy ma bycÂ
ono obowiaÎzkowe49, czy dobrowolne50. OproÂcz danin do sÂwiadczenÂ
obowiaÎzkowych nalezÇaÎ: podatki51 (tributa), opøaty52 (taxas) za akty
wøadzy wykonawczej dobrowolnej lub wykonanie reskryptoÂw53 Stolicy Apostolskiej, ofiary54 (oblationes) skøadane z okazji sprawowania sakramentoÂw i sakramentalioÂw, ofiary mszalne55 (stips oblata),
opøaty saÎdowe56 (expensas iudiciales) oraz inne sÂwiadczenia, jak np.
zbioÂrki na zabezpieczenie pomocy socjalnej duchownym i innym pra48

Na temat historii kodyfikacji powyzÇszej normy zob.: W. S c h u l z, Erbetene
BeitraÈge w: MuÈnsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici von 1983, hrsg.
K. LuÈdicke, can. 1262/1-4.
49
¹Exinde sequitur novus canon de obligatione correlativa ex parte fidelium
contribuendi ut Ecclesia dictos fines assequi possintº. ¹Communicationesº, 5(1973),
s. 94.
50
¹Fideles tamen suasione magis quam coactione inducendi sunt ut subsidia
Ecclesiae conferant per obventiones rogatas et iuxta normas a Conferentia Episcopali
probatasº. TamzÇe, s. 95.
51
Por. kan. 1263 KPK; kan. 1012 KKKW. Forma ta jest czymsÂ wyjaÎtkowym
i wymaga uwzgleÎdnienia kontekstu historycznego, politycznego i spoøecznego, w ktoÂrym dany KosÂcioÂø lokalny funkcjonuje. StaÎd tezÇ klauzula w kan. 1263, ktoÂry pozwalajaÎc biskupowi diecezjalnemu naøozÇycÂ umiarkowany i proporcjonalny do dochodoÂw
podatek na osoby fizyczne i prawne niepubliczne tylko w wypadku powazÇnej koniecznosÂci, zastrzega jednak ¹zachowanie ustaw i zwyczajoÂw partykularnych, ktoÂre przyznajaÎ im wieÎksze uprawnieniaº.
52
Por. kan. 1264 n. 1 KPK; kan. 1013 § 1 KKKW.
53
Por. kan. 59-75 KPK; kan. 1527-1530 KKKW.
54
Por. kan. 1264 n. 2 KPK; kan. 1013 § 1 KKKW.
55
Por. kan. 945-958 KPK; kan. 715-717 KKKW. NiektoÂrzy autorzy ofiary mszalne klasyfikujaÎ jako ofiary dobrowolne. Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne wedøug
Kodeksu Jana Pawøa II, t. 2: Lud BozÇy, jego nauczanie i usÂwieÎcanie, Olsztyn 1992,
s. 399; P. H e m p e r e k, Reforma uprawnienÂ w zakresie stypendioÂw mszalnych, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº, 22(1975), z. 5, s. 24. Inaczej: W. S c h u l z, Recht auf
finanzielle w: MuÈnsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici von 1983, hrsg.
K. LuÈdicke, can. 1260/4; W. W oÂ j c i k, Dobra doczesne KosÂcioøa, s. 58.
56
Por. kan. 1649 KPK; kan. 1335 KKKW.
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cownikom kosÂcielnym57 lub seminaristicum58. Do dobrowolnych
ofiar zalicza sieÎ: kolekty59 (stips), pobozÇne wole60 (piae voluntates),
pobozÇne fundacje61 (piae fundationes).
Z prawem KosÂcioøa unormowanym w kan. 1260 KPK øaÎczy sieÎ
najpierw prawo wiernych do przekazywania KosÂcioøowi sÂrodkoÂw
materialnych62: ¹Wierni majaÎ prawo przekazywacÂ dobra doczesne
na korzysÂcÂ KosÂcioøaº63. PowyzÇsza norma ma na celu obroneÎ wolnosÂci
wiernych do przekazywania doÂbr doczesnych na rzecz KosÂcioøa i zapobiezÇenie ewentualnym ograniczeniom ze strony panÂstwa64. Jest to
norma wyrazÇajaÎca subiektywne, podmiotowe prawo wiernych. Nie
byøo jej w CIC 1917 ani w schematach ksieÎgi V nowego Kodeksu.
Zostaøa wøaÎczona dopiero w sesji w 1979 r.65
SposoÂb realizacji tego prawa mozÇe dokonacÂ sieÎ w formie ofiar,
darowizn, zapisoÂw testamentowych, pobozÇnych fundacji. DyspozycjeÎ
kan. 1261 § 1 KPK nalezÇy traktowacÂ przy tym jako normeÎ generalnaÎ66 dla szczegoÂøowych regulacji prawnych dotyczaÎcych piae voluntates. Domniemywa sieÎ, zÇe ofiary przekazane przeøozÇonym lub administratorom jakiejkolwiek kosÂcielnej osoby prawnej (publicznej lub
prywatnej) ± o ile nie stwierdzono czegosÂ innego ± zostaøy zøozÇone na
wøasnosÂcÂ tejzÇe osoby prawnej67. Ofiary te nie mogaÎ bycÂ odrzucone,
jesÂli nie istnieje søuszny powoÂd, a przy rzeczach o wieÎkszej wartosÂci ±
jedynie za zezwoleniem ordynariusza w wymaganych do tego przy57

Por. kan. 281 § 2; 231 § 2; 1274 § 2-3 KPK; kan. 390 § 1; 1021 § 2-3 KKKW.
Por. kan. 264 KPK; kan. 341 KKKW.
59
Por. kan. 1265-1266 KPK; kan. 1014-1015 KKKW.
60
Por. kan. 1299-1302 KPK; kan. 1043-1046 KKKW.
61
Por. kan. 1303-1310 KPK; kan. 1047-1054 KKKW.
62
Por. R. S a g m e i s t e r, Oblationes Fidelium ± in kirchenrechtlicher und moraltheologischer Sicht, w: Administrator bonorum. Oeconomus tamquam paterfamilias. S.
Ritter zum 70 Geburstag, hrsg. H. Paarhammer, Salzburg 1987, s. 376.
63
Kan. 1261 § 1 KPK; por. DB 6,17; DK 20; KDK 88; EI 117.124-129,133,134;
can. 1513 CIC 1917.
64
W. S c h u l z, Freie VermoÈgenszuwendung w: MuÈnsterischer Kommentar zum
Codex Iuris Canonici von 1983, hrsg. K. LuÈdicke, can. 1261/1-2.
65
Por. ¹Communicationesº, 12(1980), s. 401.
66
Por. W. S c h u l z, Freie VermoÈgenszuwendung, can. 1261/1.
67
Por. kan. 1267 § 1 KPK; kan. 1016 § 2 KKKW.
58
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padkach68. Wreszcie ofiary zøozÇone przez wiernych na okresÂlony cel
mogaÎ bycÂ przeznaczone wyøaÎcznie na ten cel69.
Prawu zawartemu w kan. 1260 KPK odpowiada korelatywny
obowiaÎzek wiernych skøadania sÂwiadczenÂ na potrzeby KosÂcioøa. Zostaø on wyrazÇony w kan. 222 § 1 KPK, w ktoÂrym czytamy: ¹Wierni
majaÎ obowiaÎzek zaradzacÂ potrzebom KosÂcioøa, aby posiadaø sÂrodki
konieczne do sprawowania kultu BozÇego, prowadzenia dzieø apostolstwa oraz miøosÂci, a takzÇe do tego, co jest konieczne do godziwego
utrzymania szafarzyº70. SaÎ to cele wøasÂciwe misji KosÂcioøa i tylko na
te cele mozÇna sieÎ domagacÂ od wiernych sÂrodkoÂw materialnych71.
ObowiaÎzek ten opiera sieÎ na fakcie przynalezÇnosÂci wszystkich wiernych na mocy sakramentu chrztu sÂwieÎtego do wspoÂlnoty ludu BozÇego72, wspoÂøodpowiedzialnosÂci za realizacjeÎ posøannictwa KosÂcioøa,
bowiem ¹[...] wspomaganie KosÂcioøa przez wiernych pozostaje w sÂcisøym zwiaÎzku z realizacjaÎ celoÂw KosÂcioøa [...]º73 oraz naturalnej solidarnosÂci wobec wøasnej wspoÂlnoty. NalezÇy on do podstawowych obowiaÎzkoÂw wszystkich wiernych i sieÎga czasoÂw zaøozÇenia KosÂcioøa.
RoÂwniezÇ termin subvenire ± ¹pomagacÂº, ¹przyjsÂcÂ z pomocaÎº, ¹wspomagacÂº ± uzÇyty w normie, zdaje sieÎ potwierdzacÂ powyzÇsze uzasadnienie.
68

Por. kan. 1267 § 2 KPK; kan. 1016 § 3 KKKW.
Por. kan. 1267 § 3 KPK; kan. 1016 § 1 KKKW; W. W oÂ j c i k, Dobra doczesne
KosÂcioøa, s. 59-61; R. S a g m e i s t e r, Oblationes Fidelium, s. 376-377.
70
Por. kan. 25 § 1 KKKW: ¹ChrzesÂcijanie majaÎ obowiaÎzek zaradzicÂ potrzebom
KosÂcioøa, aby posiadaø sÂrodki konieczne do realizowania wøasnych celoÂw, przede
wszystkim do sprawowania kultu, prowadzenia dzieø apostolstwa oraz miøosÂci, a takzÇe
do tego, co jest potrzebne do godziwego utrzymania szafarzyº.
71
Por. W. S c h u l z, Recht auf finanzielle, can. 1260/3.
72
Por. kan. 96, 204 KPK; kan. 7 § 1 KKKW; W. S c h u l z, Recht auf finanzielle,
can. 1260/5.
73
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne wedøug Kodeksu Jana Pawøa II, t. 4: Dobra
doczesne KosÂcioøa. Sankcje w KosÂciele. Procesy, Olsztyn 1994, s. 32; por. M. K a i s e r,
Die Kirchenglider, w: Grundriss des nachkonziliaren Kirchenrechts, hrsg. J. Listl,
H. MuÈller, H. Schmitz, Regensburg 1980, s. 111-120, zwøaszcza 112-115; M. K a i s e r,
Die rechtliche Grundstellung der ChristglaÈubigen, w: Handbuch des katolischen Kirchenrechts, hrsg. J. Listl, H. MuÈller, H. Schmitz, Regensburg 1983, s. 171-184, zwøaszcza 175-176.
69
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Fakt, zÇe nalezÇy on do podstawowych obowiaÎzkoÂw wszystkich
wiernych, nie ulega waÎtpliwosÂci, poniewazÇ prawodawca posøuzÇyø sieÎ
w teksÂcie normy zwrotem: Christifidelibus obligatione tenentur74.
Tym samym sformuøowanie to pozostaje w zgodzie z wyrazÂnym
stwierdzeniem soborowego Dekretu o posøudze i zÇyciu kapøanoÂw
¹Presbyterorum ordinisº, gdzie mowa jest o vera obligatio (nr 20).
Skoro zatem obowiaÎzek ten znalazø sieÎ w KPK, to powinien wynikacÂ
nie tylko z moralnego zobowiaÎzania, ale roÂwniezÇ z obligatio iuridica75. To prawne zobowiaÎzanie powinno bycÂ jednakzÇe ± wedøug De
Paolisa ± blizÇej okresÂlone ¹[...] per legem sive universalem sive particularem vel per praeceptumº76. W czasie prac Komisji do Spraw
Reformy CIC 1917 zastanawiajaÎce byøo niezdecydowanie konsultoroÂw odnosÂnie do charakteru powyzÇszego zobowiaÎzania. Z jednej
strony chciano je prawnie obwarowacÂ, z drugiej natomiast cofnieÎto
sieÎ przed sformuøowaniem dyspozycji opatrzonej sankcjaÎ karnaÎ. Ostatecznie obowiaÎzek ten nie zostaø wyrazÂnie wzmocniony zÇadnaÎ kanonicznaÎ sankcjaÎ, ¹[...] quod quidem sensibilitati hodiernae parum
convenitº77. KosÂcioøowi bowiem przysøugujaÎ tylko duchowe sÂrodki
nacisku, a stosowanie dzisÂ interdyktu czy ekskomuniki z powodu
zalegøosÂci w sÂwiadczeniach na rzecz KosÂcioøa jest nie do pomysÂlenia78. W praktyce saÎ to tylko zobowiaÎzania naturalne, dlatego tezÇ
zgodnie z kan. 222 KPK nalezÇy stosowacÂ sÂrodki duszpasterskie,
a nie prawne79.
PodstawaÎ bazy finansowej KosÂcioøa saÎ przede wszystkim dobrowolne ofiary wiernych80. WtoÂrne znaczenie majaÎ dopiero ofiary (oblationes) sÂwiadczone duchownym za ich posøugeÎ. Prawodawca kosÂcielny definiuje oblationes jako ofiary skøadane z okazji udzielania sakra74

Por. kan. 222 § 1 KPK; kan. 25 § 1 KKKW.
Por. V. D e P a o l i s, De bonis Ecclesiae temporalibus. Adnotationes in Codicem. Liber V, Romae 1986, s. 63.
76
TamzÇe.
77
¹Communicationesº, 12(1980), s. 400.
78
Por. E. I s e l e, Grundprobleme des kirlichen VermoÈgensrechts, w: Grundriss
der nachkonziliaren Kirchenrechts, hrsg. J. Listl, H. MuÈller, H. Schmitz, Regensburg
1980, s. 693.
79
Por. W. S c h u l z, Recht auf finanzielle, can. 1260/5.
80
Por. R. S a g m e i s t e r, Oblationes Fidelium, s. 377.
75
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mentoÂw i sakramentalioÂw oraz jakichkolwiek innych celebracji liturgicznych81, a nie za nie82. Tekst normy unika pojeÎcia taxa, ktoÂre odnosi
sieÎ do opøat za roÂzÇne akty wøadzy wykonawczej dobrowolnej lub za
wykonanie reskryptoÂw Stolicy Apostolskiej83. WyrazÇa przez to mysÂl,
zÇe nie chodzi tutaj o zapøateÎ za wykonanaÎ praceÎ, lecz o dar, dzieÎki
ktoÂremu wierni przyczyniajaÎ sieÎ do utrzymania duchownych i do prowadzenia dziaøalnosÂci apostolskiej84. ChociazÇ oblationes saÎ skøadane
przez wiernych z okazji czynnosÂci liturgicznych wykonywanych przez
KosÂcioÂø i posiadajaÎ element kontraktu dwustronnego (do ut facias)
oraz nalezÇaÎ do sÂwiadczenÂ obowiaÎzkowych85, beÎdaÎcy w potrzebie nie
powinni bycÂ pozbawieni pomocy sakramentoÂw z racji swego uboÂstwa86. SaÎ to zatem ofiary obowiaÎzkowe wzgleÎdne, dlatego tezÇ sprawowanie sakramentoÂw87 i sakramentalioÂw88 nie mozÇe bycÂ uzalezÇnione od opøaty. KosÂcioÂø od poczaÎtku swego istnienia nie tylko wspomagaø biednych, przeznaczajaÎc na ich wsparcie czeÎsÂcÂ skøadanych ofiar, ale
uwazÇaø sieÎ ± juzÇ od czasoÂw apostolskich ± za ¹skarbnika ubogichº89
i traktowaø osoby, ktoÂre nie byøy w stanie skøadacÂ ofiar materialnych,
81

Por. kan. 1264 KPK; kan. 1013 § 1 KKKW.
Por. R. S a g m e i s t e r, Oblationes Fidelium, s. 371-382, zwøaszcza 375-377;
R. P o t z, Der Erwerb von VermoÈgen, w: Grundriss der nachkonziliaren Kirchenrechts,
hrsg. J. Listl, H. MuÈller, H. Schmitz, Regensburg 1980, s. 715-716; R. P o t z, Der
Erwerb von KirchenvermoÈgen, w: Handbuch der katholischen Kirchenrechts, hrsg. J.
List, H. MuÈller, H. Schmitz, Regensburg 1983, s. 883-884.
83
Por. kan. 1264 n. 2 KPK; kan. 1013 § 1 KKKW.
84
Por. J. H u b e r, Das Recht der Kirche auf Erwerb, Besitz, Verwaltung und
VeraÈusserung von KirchenvermoÈgen, s. 7 (mps w posiadaniu autora).
85
Por. W. S c h u l z, Recht auf finanzielle, can. 1260/4; W. W oÂ j c i k, Dobra doczesne KosÂcioøa, s. 57; T. P a w l u k, Prawo kanoniczne wedøug Kodeksu Jana Pawøa II,
t. 4, s. 33.
86
Por. kan. 848; 945 § 2 KPK; kan. 716 KKKW.
87
Por. kan. 840 KPK; kan. 667 KKKW.
88
Por. kan. 1166 KPK; kan. 867 § 1 KKKW.
89
Wskazuje na to zwrot praesertim erga egenos w kan. 1254 § 2 KPK, ktoÂry
pochodzi z nr 17 Dekretu o posøudze i zÇyciu kapøanoÂw ¹Presbyterorum ordinisº.
Por. W. S c h u l z, Grundfragen kirchlichen VermoÈgensrechts, w: Handbuch der katholischen Kirchenrechts, hrsg. J. Listl, H. MuÈller, H. Schmitz, Regensburg 1983, s. 863;
V. D e P a o l i s, I beni temporali della Chiesa, Bologna 1995, s. 250-260. Szerzej na ten
temat zob.: D. F a l t i n, De obligatione impedenti fructus benefici superfluos pro paupoeribus aut piis causis, Romae 1963; W. S c h u l z, VermoÈgensfaÈhigkeit-Zweckgebun82
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za peønoprawnych czøonkoÂw, bowiem ¹[...] ofiarnosÂcÂ na rzecz KosÂcioøa
nigdy nie nalezÇaøa do kryterioÂw przynalezÇnosÂci donÂº90.

UWAGI KONÂCOWE

WspoÂøczesÂnie KosÂcioÂø katolicki w Polsce czerpie sÂrodki materialne na prowadzenie swej misji z roÂzÇnych zÂroÂdeø. NalezÇaÎ do nich: dobra
wøasne (ruchome i nieruchome) instytucji kosÂcielnych, mienie fundacji kosÂcielnych, dobrowolne sÂwiadczenia ze strony wiernych (pienieÎzÇne i w naturze), spadki, zapisy, darowizny krajowe i zagraniczne,
dotacje i subwencje ze strony panÂstwa (np. Funduszu KosÂcielnego)
lub innych instytucji na rzecz dziaøalnosÂci prowadzonej przez kosÂcielne osoby prawne, do ktoÂrych panÂstwo zobowiaÎzuje sieÎ z tytuøu rekompensaty za przywøaszczone nieruchomosÂci baÎdzÂ z tytuøu wkøadu,
jaki podmioty kosÂcielne wnoszaÎ do zÇycia publicznego na roÂwni z podmiotami sÂwieckimi (panÂstwowymi i pozarzaÎdowymi), dochody z imprez i zbioÂrek publicznych, opøaty za usøugi sÂwiadczone przez kosÂcielne instytucje charytatywno-opiekunÂcze, dochody z dziaøalnosÂci
gospodarczej prowadzonej przez ¹Caritas PolskaÎº i ¹Caritasº diecezji bezposÂrednio lub w formie wyodreÎbnionych zakøadoÂw, dochody
innych instytucji kosÂcielnych, takzÇe prowadzaÎcych dziaøalnosÂcÂ gospodarczaÎ91.
Zazwyczaj sprawy majaÎtkowe instytucji KosÂcioøa katolickiego saÎ
przedmiotem regulacji konkordatowych. Konkordat polski w sprawach majaÎtkowych nie wprowadza jednakzÇe nowych regulacji w stosunku do regulacji ustawowych obowiaÎzujaÎcych w momencie podpisania go (z wyjaÎtkiem zobowiaÎzania do subwencji na rzecz Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie). Artykuø 22 ust. 2 konkordatu
denheit, w: MuÈnsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici to von 1983, hrsg.
K. LuÈdicke, can. 1254/5.
90
R. S o b a nÂ s k i, Baza finansowa KosÂcioøoÂw, s. 11.
91
Por. art. 40 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
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w tym przedmiocie stanowi: ¹PrzyjmujaÎc za punkt wyjsÂcia w sprawach finansowych instytucji i doÂbr kosÂcielnych oraz duchowienÂstwa
obowiaÎzujaÎce ustawodawstwo polskie i przepisy kosÂcielne. UkøadajaÎce sieÎ Strony stworzaÎ specjalnaÎ komisjeÎ, ktoÂra zajmie sieÎ koniecznymi zmianami. Nowa regulacja uwzgleÎdni potrzeby KosÂcioøa, bioraÎc
pod uwageÎ jego misjeÎ oraz dotychczasowaÎ praktykeÎ zÇycia kosÂcielnego w Polsceº.
Z powyzÇszego tekstu wynika, zÇe Stolica Apostolska i panÂstwo
polskie na mocy konkordatu zobowiaÎzujaÎ sieÎ do zachowania w sprawach regulacji finansowych i majaÎtkowych KosÂcioøa status quo, czyli
respektowania rozwiaÎzanÂ ustawowych obowiaÎzujaÎcych w momencie
podpisania konkordatu, a takzÇe do powoøania specjalnej komisji parytetowej, ktoÂra zajmie sieÎ negocjowaniem nowych rozwiaÎzanÂ w tych
sprawach. Dlatego w debacie, jaka w latach 1993-1997 toczyøa sieÎ
wokoÂø ratyfikacji konkordatu, a zwøaszcza wokoÂø art. 22 oraz art. 15
ust. 3, art. 16 i art. 17, wysuwano aprioryczne zarzuty, jakoby konkordat wprowadzaø ogromne obciaÎzÇenia finansowe panÂstwa na rzecz
KosÂcioøa katolickiego. Kontrowersje te byøy bardziej emocjonalne
nizÇ rzeczowe, w rzeczywistosÂci bowiem okazaøo sieÎ, zÇe mijaøy sieÎ
one z prawdaÎ92.
92

Por. J. K r u k o w s k i, Uprawnienia majaÎtkowe instytucji kosÂcielnych, s. 218.
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SPRAWY ZARZAÎDU MIENIEM KOSÂCIELNYM
W DZIAèALNOSÂCI BISKUPA FRANCISZKA JOPA
W ADMINISTRACJI APOSTOLSKIEJ SÂLAÎSKA OPOLSKIEGO

WSTEÎP

W momencie objeÎcia rzaÎdoÂw przez biskupa Franciszka Jopa
(16 grudnia 1956 r.) zÇycie kosÂcielne na OpolszczyzÂnie byøo juzÇ praktycznie ustabilizowane. Wøadza kosÂcielna nadal miaøa charakter tymczasowy, istniaøa bowiem w formie administracji apostolskiej ± jednak byø to raczej stan prawny nizÇ faktyczny. Od konÂca 1945 r. dziaøaøa
kuria biskupia i rada diecezjalna, a w latach 1945-1947 dokonano
zasadniczego podziaøu na dekanaty i parafie. W dniu 15 sierpnia
1949 r. erygowano WyzÇsze Seminarium Duchowne w Opolu. PomysÂlnie rozwijaøo sieÎ duszpasterstwo zwyczajne i specjalne, dziaøaøa organizacja ¹Caritasº. Od 15 sierpnia 1946 r. funkcjonowaøa takzÇe drukarnia diecezjalna, zaopatrujaÎca pokolenia opolskich katolikoÂw
m.in. w popularny modlitewnik Droga do nieba1. Stan zaawansowanej stabilizacji potwierdziø kardynaø Stefan WyszynÂski w wywiadzie
dla ¹Tygodnika Powszechnegoº, stwierdzajaÎc, izÇ nie brak faktoÂw
utwierdzajaÎcych StoliceÎ ApostolskaÎ w przekonaniu, zÇe kosÂcielna administracja na tzw. Ziemiach Odzyskanych (w tym na OpolszczyzÂnie)
przestaøa miecÂ charakter tymczasowy2.
1
K. D o l a, KosÂcioÂø katolicki na OpolszczyzÂnie w latach 1945-1965, ¹Nasza PrzeszøosÂcÂº, 22(1965), s. 77-101.
2
¹Tygodnik Powszechnyº z 16 grudnia 1951 r.
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Od poczaÎtku istnienia administracji apostolskiej starannie uporzaÎdkowane zostaøy roÂwniezÇ sprawy dotyczaÎce zarzaÎdu doÂbr kosÂcielnych. W dniu 1 stycznia 1948 r. weszøo w zÇycie szczegoÂøowe rozporzaÎdzenie administratora apostolskiego ks. infuøata Bolesøawa Kominka3.
Wøadze partyjno-panÂstwowe PRL traktowaøy KosÂcioÂø katolicki
jako element ideologicznie obcy, mimo szumnych deklaracji o poszanowaniu praw osoÂb wierzaÎcych i zapewnieniu warunkoÂw wolnej dziaøalnosÂci religijnej. Ziemie zachodnie i poÂønocne ± w tym SÂlaÎsk Opolski
± traktowane byøy jako swego rodzaju poligon dosÂwiadczalny w szeroko pojeÎtej dziaøalnosÂci antykosÂcielnej (kuria opolska jako jedyna
w kraju zostaøa w 1958 r. obciaÎzÇona podatkiem dochodowym)4.
Dziaøania strony rzaÎdowej zmierzaøy przede wszystkim do przejeÎcia nieruchomosÂci kosÂcielnych. Celowi temu søuzÇyø szereg aktoÂw prawnych roÂzÇnej rangi, ktoÂrych wpøyw na dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa opolskiego
stanowi podstawowy cel niniejszego artykuøu. Niezwykle bolesnym
dosÂwiadczeniem KosÂcioøa opolskiego byøa ponadto likwidacja NizÇszego Seminarium Duchownego w Gliwicach w dniu 21 sierpnia 1961 r.5
W latach powojennych stan posiadania KosÂcioøa opolskiego
zwieÎkszyø sieÎ o okoøo 30 kosÂcioøoÂw i kaplic, ktoÂre wczesÂniej nalezÇaøy
do KosÂcioøoÂw protestanckich, a z powodu przesiedlenia wieÎkszosÂci
osoÂb tego wyznania na zachoÂd zostaøy opuszczone przez swoich wiernych i narazÇone na zniszczenie. SÂwiaÎtynie te przejmowane byøy przez
katolikoÂw najczeÎsÂciej z raÎk wøadz panÂstwowych (nie wszeÎdzie istniaøa
mozÇliwosÂcÂ konsultacji z przedstawicielami zainteresowanych wspoÂlnot protestanckich) z zamiarem uregulowania stosunkoÂw wøasnosÂciowych najszybciej, jak to tylko beÎdzie mozÇliwe. Mimo to proces
przejmowania przez katolikoÂw kosÂcioøoÂw i kaplic protestanckich
(czy tezÇ poprotestanckich) byø przyczynaÎ konfliktoÂw mieÎdzywyzna3

RozporzaÎdzenie o zarzaÎdzie majaÎtkiem kosÂcielnym, Archiwum Diecezji Opolskiej (dalej: ADO), bez nru i sygn.
4
J. M i k o ø a j e c, Pasterz. DziaøalnosÂcÂ biskupa Franciszka Jopa w diecezji opolskiej (1956-1976), Opole 1992, s. 65.
5
J. M i k o ø a j e c, Pasterz, s. 67. Szerzej na ten temat: A. M e z g l e w s k i, Proces
likwidacji nizÇszych seminarioÂw duchownych w latach 1959-1963, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº, 2002, t. 4, s. 31-59.
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niowych i niewaÎtpliwie obciaÎzÇyø w pewnym stopniu stosunki katolicko-protestanckie w skali kraju.
1. SPORY O WèASNOSÂCÂ KOSÂCIELNYCH
NIERUCHOMOSÂCI PONIEMIECKICH W LATACH 1957-1959

W dniu 3 czerwca 1957 r. ukazaø sieÎ okoÂlnik UrzeÎdu do Spraw
WyznanÂ ± skierowany do wydziaøoÂw ds. wyznanÂ wojewoÂdzkich rad
narodowych ± w sprawie stanu majaÎtkoÂw kosÂcielnych na Ziemiach
Zachodnich. Dokument ten podkresÂlaø, zÇe ¹majaÎtek niemieckich
kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw religijnych, prawnie uznanych i posiadajaÎcych
w Rzeszy Niemieckiej osobowosÂcÂ publiczno-prawnaÎ (do nich zaliczaø
sieÎ takzÇe KosÂcioÂø rzymskokatolicki, legalnie dziaøajaÎcy na terenach
Rzeszy), nie przeszedø z mocy samego prawa na rzecz KosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw religijnych dziaøajaÎcych w Polsceº. Ponadto ¹Rada MinistroÂw nie powzieÎøa, jak wymagaø tego art. 2 ust. 3 dekretu z dnia
8 marca 1946 r., uchwaøy wyznaczajaÎcej osobeÎ prawnaÎ, na wøasnosÂcÂ
ktoÂrej miaøby przejsÂcÂ poniemiecki majaÎtek kosÂcielny na Ziemiach
Odzyskanych. Wobec tego majaÎtek ten na podstawie ogoÂlnej zasady,
jako poniemiecki, przeszedø z mocy prawa na wøasnosÂcÂ PanÂstwa Polskiegoº. Punkt 9 okoÂlnika nie pozostawiaø zÇadnych waÎtpliwosÂci:
¹W sÂwietle powyzÇszych wytycznych twierdzenie kleru, izÇ poniemieckie nieruchomosÂci kosÂcielne na ZO (Ziemiach Odzyskanych ± przyp.
A. Sz.) stanowiaÎ wøasnosÂcÂ KosÂcioøa Rzym.-Kat. oraz zÇaÎdania z tego
tytuøu bezzwøocznego opuszczenia ich przez dotychczasowych legalnych uzÇytkownikoÂw (osoby fizyczne wzgl. instytucje publiczne) saÎ
pozbawione podstaw prawnychº.
Biskup Jop w pisÂmie do biskupa Zygmunta ChoromanÂskiego,
Sekretarza Episkopatu Polski, datowanym na 3 wrzesÂnia 1957 r.,
dokonywaø poroÂwnania omawianego wyzÇej okoÂlnika z okoÂlnikiem
nr 55 wydanym w 1945 r. przez ministra administracji publicznej
W. Kiernika6 i odpisem rozporzaÎdzenia z 12 lutego 1945 r. peøno6
OkoÂlnik nr 55 Ministerstwa Administracji Publicznej w sprawie przekazywania
majaÎtkoÂw kosÂcielnych, ADO, bez nru i sygn.
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mocnika RzaÎdu Tymczasowego RP na WojewoÂdztwo SÂlaÎsko-DaÎbrowskie, generaøa Aleksandra Zawadzkiego, dotyczaÎcego zwrotu
majaÎtku kosÂcielnego.
OkoÂlnik nr 55 stanowiø: ¹W zwiaÎzku z tym w sÂlad za tut. okoÂlnikiem z dnia 9 marca 1945 r., l. dz. 2655/45, przypominam ponownie,
zÇe majaÎtek prawnie uznanych kosÂcioøoÂw nie mozÇe bycÂ w zÇadnym
wypadku uwazÇany za mienie opuszczone w rozumieniu art. 1 i 2
ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o majaÎtkach opuszczonych i porzuconych7, nawet w tym wypadku, jezÇeli wieÎkszosÂcÂ czøonkoÂw danej gminy
wyznaniowej stanowili uprzednio Niemcy wzgleÎdnie obywatele polscy innej narodowosÂci. MajaÎtki te stanowiaÎ nadal wøasnosÂcÂ tych kosÂcioøoÂw i nie mogaÎ bycÂ przekazane na inny cel inaczej, jak tylko za
zgodaÎ ich organoÂw, powoøanych ustawowo do orzekania w sprawach
majaÎtkowychº.
Natomiast generaø Aleksander Zawadzki zarzaÎdziø, co nasteÎpuje:
¹1. KsieÎzÇa proboszczowie wzgleÎdnie ich zasteÎpcy, rektorowie
kosÂcioøoÂw i wøadze zakonne na podstawie powyzÇszego rozporzaÎdzenia niezwøoczne obejmaÎ, o ile jeszcze tego dotychczas nie uczyniono,
w posiadanie i zarzaÎd wszelkaÎ wøasnosÂcÂ nieruchomaÎ i ruchomaÎ, ktoÂra
byøa przed zajeÎciem wøasnosÂciaÎ parafii lub danego kosÂcioøa czy
zakonu.
2. ZarzaÎdy, fundacje i inne instytucje, pozostajaÎce na mocy statutu swego pod opiekaÎ i nadzorem KosÂcioøa katolickiego, wchodzaÎ
niezwøocznie w dawne swoje prawa, obejmujaÎ zarzaÎd majaÎtku i kontynuujaÎ dotychczasowaÎ swojaÎ praceÎ. O ile organy zarzaÎdzajaÎce saÎ
zdekompletowane, poczyniaÎ niezwøocznie odpowiednie kroki, aby
uzupeønicÂ zarzaÎd, ktoÂrego przewodniczaÎcy, jak i wszyscy czøonkowie
koniecznie muszaÎ bycÂ narodowosÂci polskiej. JezÇeli potrzeba ± wniosaÎ
do administracji apostolskiej prosÂbeÎ o wystawienie zasÂwiadczenia, zÇe
saÎ fundacjaÎ kosÂcielnaÎ, ktoÂrej przysøuguje prawo korzystania z uprawnienÂ rozporzaÎdzenia o zwrocie majaÎtku kosÂcielnego.
3. Gdyby gdziekolwiek wøadze, na razie zawiadujaÎce wøasnosÂciaÎ
kosÂcielnaÎ czyniøy trudnosÂci lub zÇaÎdaøy specjalnych legitymacji ± nalezÇy zwroÂcicÂ sieÎ do administracji apostolskiej.
7

Dz. U. RP nr 17, poz. 97.

ZARZAÎD MIENIEM KOSÂCIELNYM W DZIAèALNOSÂCI BISKUPA JOPA

185

4. JezÇeli domy itd. saÎ na razie zajeÎte przez wøadze wojskowe lub
cywilne, polecamy porozumienie sieÎ w sposoÂb polubowny w sprawie
oproÂzÇnienia budynkoÂw, wzgleÎdnie, gdyby urzeÎdy w zÇaden sposoÂb nie
mogøy ulokowacÂ sieÎ gdzie indziej, uøatwienie im dalszego urzeÎdowania, proponujaÎc kontrakt dzierzÇawy. Projekt jednak samego kontraktu przed jego zawarciem nalezÇy przedøozÇycÂ administracji apostolskiej
do zatwierdzeniaº.
PoroÂwnanie obu stanowisk w sprawie kosÂcielnych majaÎtkoÂw poniemieckich dowodzi trafnosÂci stanowiska zajeÎtego przez biskupa
Jopa, ktoÂry we wspomnianym wyzÇej lisÂcie do biskupa ChoromanÂskiego zauwazÇyø, zÇe tresÂcÂ okoÂlnika UdSW z dnia 3 czerwca 1957 r. pozostawaøa w jaskrawej sprzecznosÂci z wczesÂniejszym stanowiskiem
rzaÎdu w sprawie wøasnosÂci kosÂcielnej.
Dnia 24 czerwca 1957 r. biskup Jop przesøaø do wiadomosÂci
wszystkich proboszczoÂw Opolszczyzny odpisy swej wczesÂniejszej korespondencji z wøadzami w sprawie zwrotu ziem kosÂcielnych i beneficjalnych8. W pisÂmie skierowanym do Ministerstwa Rolnictwa, datowanym na 27 maja 1957 r., biskup sygnalizowaø wniesienie zazÇalenia
na decyzjeÎ Prezydium WojewoÂdzkiej Rady Narodowej w Opolu
z dnia 14 maja tegozÇ roku, ustalajaÎcaÎ, izÇ nieruchomosÂci parafialne
poøozÇone na terenie Ziem Odzyskanych przeszøy na wøasnosÂcÂ panÂstwa na mocy dekretu o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze
Ziem Odzyskanych9, przy czym nie wzieÎto pod uwageÎ ustawy
z 20 marca 1950 r. poreÎczajaÎcej proboszczom posiadanie gospodarstw
rolnych10. UzasadniajaÎc swe zazÇalenie, pasterz opolski zwracaø uwageÎ, zÇe zastosowanie art. 1 dekretu z 6 wrzesÂnia 1946 r. do probostw,
seminarioÂw i kurii biskupich na Ziemiach Zachodnich stwarza paradoksalnaÎ sytuacjeÎ, poniewazÇ parafie w innych czeÎsÂciach kraju nie
zostaøy pozbawione ziemi, natomiast majaÎtki utraciøy jednostki kosÂcielne na terenach odzyskanych. UniemozÇliwiaøo to KosÂcioøowi odbudoweÎ bardzo wielu zniszczonych sÂwiaÎtynÂ zabytkowych, ich utrzy8

Pismo biskupa Jopa do proboszczoÂw, ADO, sygn. V.H.III-3/57.
Dz. U. nr 49, poz. 279.
10
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejeÎciu przez PanÂstwo doÂbr martwej reÎki,
poreÎczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu KosÂcielnego, Dz. U. nr 9, poz. 87.
9
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manie w nalezÇytym stanie, a przede wszystkim otoczenie opiekaÎ
duszpasterskaÎ przesiedlonej tu ludnosÂci, ktoÂra znajdowaøa sieÎ bardzo
czeÎsto w niezwykle cieÎzÇkich warunkach bytowych. Biskup Jop podkresÂlaø nadto, zÇe wieÎkszosÂcÂ duchowienÂstwa przybyøego na OpolszczyzneÎ zmuszona byøa pozostawicÂ swe gospodarstwa na wschodzie.
Nacjonalizacja majaÎtku kosÂcielnego na Ziemiach Zachodnich postawiøa wieÎc wielu ksieÎzÇy wobec niesprawiedliwych i wyjaÎtkowych warunkoÂw zÇyciowych i prawnych, stworzonych tylko dla nich. KonkludujaÎc, biskup zauwazÇaø, zÇe stosowanie przywoøanego wyzÇej dekretu
do ziemi kosÂcielnej stawiaøoby znak roÂwnosÂci pomieÎdzy panÂstwem
niemieckim a polskim duchowienÂstwem i ksieÎzÇmi pochodzenia polskiego pracujaÎcymi od wielu lat na tych terenach. Duchowni ci opowiedzieli sieÎ za PolskaÎ i dlatego ± zdaniem biskupa Jopa ± mieli
prawo do sprawiedliwego traktowania11.
Z kolei w zazÇaleniu z 28 maja 1957 r., skierowanym przez Prezydium WRN w Opolu do Ministerstwa Rolnictwa, biskup Jop wykazywaø niespoÂjnosÂci w interpretowaniu prawa przez urzeÎdnikoÂw
WRN, dzieÎki ktoÂrym rozpoczeÎto bezprawnaÎ sprzedazÇ gruntoÂw nalezÇaÎcych do parafii katolickich12. Natomiast w pisÂmie adresowanym
w styczniu 1958 r. do Sekretarza Episkopatu Polski biskupa Zygmunta ChoromanÂskiego opolski biskup ± ciaÎgle w konteksÂcie okoÂlnika
UdSW w sprawie stanu majaÎtkoÂw kosÂcielnych na Ziemiach Odzyskanych ± postulowaø, aby przy okazji nowelizacji prawa, ¹podciaÎgnaÎcÂ
pod pojeÎcie instytucji wyzÇszej uzÇytecznosÂci publicznej takzÇe i KosÂcioÂø,
jezÇeli do tej kategorii zaliczony jest na przykøad Polski Czerwony
KrzyzÇº13.
Dnia 14 kwietnia 1958 r. biskup Jop przesøaø ks. wizytatorowi
Antoniemu Adamiukowi wyciaÎg z ustawy z dnia 25 lutego 1958 r.
o uregulowaniu stanu prawnego mienia pod zarzaÎdem panÂstwowym14. Cytowany akt normatywny w art. 17 i 18 wprowadzaø zasady,
ktoÂre pozbawiaøy KosÂcioÂø (jego instytucje i zgromadzenia zakonne)
11
12
13
14

Pismo do Ministerstwa Rolnictwa z 27 maja 1957 r., ADO, bez nru i sygn.
ZazÇalenie z dnia 28 maja 1957 r., ADO, bez nru i sygn.
Pismo biskupa Jopa do biskupa ChoromanÂskiego, ADO, sygn. V.H.III-18/57.
Dz. U. nr 11, poz. 37.
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wøasnosÂci mienia znajdujaÎcego sieÎ we wøadaniu panÂstwa. W szczegoÂlnosÂci chodziøo o mienie, ktoÂrego wøadanie KosÂcioÂø utraciø w okresie
wczesÂniejszym, a ktoÂre w dniu wejsÂcia w zÇycie ustawy (tj. 8 marca
1958 r.) znajdowaøo sieÎ w faktycznym wøadaniu instytucji panÂstwowych. PanÂstwo nie nabywaøo prawa wøasnosÂci tylko w przypadku,
gdy jego wøadanie opieraøo sieÎ na ¹tytule prawnym wynikajaÎcym
z przepisoÂw szczegoÂlnychº, jak np. budynki szpitalne przejeÎte w bezpøatne uzÇytkowanie czy budynki ¹Caritasº.
Ustawa przewidywaøa jednakzÇe mozÇliwosÂcÂ wystaÎpienia o zwrot
mienia podlegajaÎcego przejeÎciu, o ile wniosek zostaøby zøozÇony w terminie do 31 maja 1958 r. do prezydium WRN i do wøasÂciwego ministra. W zasadzie nie podlegaøy jednak zwrotowi maszyny i urzaÎdzenia
produkcyjne, inne mienie wedøug uznania ministra, a takzÇe nieruchomosÂci lub ich czeÎsÂci, o ile zostaøy trwale wøaÎczone do czynnych przedsieÎbiorstw lub uznane za niezbeÎdne dla zaspokojenia spoøecznych
potrzeb o charakterze socjalnym i kulturalnym.
W zwiaÎzku z powyzÇszym wszystkie kosÂcielne osoby prawne (kurie, parafie, seminaria) i stowarzyszenia religijne winny byøy niezwøocznie zbadacÂ swoÂj stan majaÎtkowy, sporzaÎdzicÂ wnioski o zwrot
mienia i zøozÇycÂ je przed upøywem okresÂlonego w ustawie terminu
u wøasÂciwych wøadz. Odpisy wnioskoÂw nalezÇaøo przesøacÂ do Sekretariatu Episkopatu.
W dniu 21 maja 1958 r. Kuria Biskupia w Opolu przesøaøa do
wszystkich parafii i klasztoroÂw SÂlaÎska Opolskiego notatkeÎ zwiaÎzanaÎ
z wczesÂniejszym pismem z 9 maja, polecajaÎcym wstrzymacÂ sieÎ od
skøadania wnioskoÂw o zwrot nieruchomosÂci15. Notatka zawieraøa dodatkowe informacje i omawiaøa kwestie zwrotu mienia rolniczego,
nieruchomosÂci rolnych i innych nieruchomosÂci. Biskup Jop uwazÇaø,
zÇe polityka wøadz ± zmierzajaÎca do wyzucia KosÂcioøa z legalnie przezenÂ posiadanej wøasnosÂci ± nie søuzÇyøa dobrze interesom Polski, na
OpolszczyzÂnie zasÂ pogøeÎbiaøa nastroje tymczasowosÂci16.
Dnia 25 lipca 1958 r. biskup skierowaø do Sekretarza Episkopatu
biskupa Z. ChoromanÂskiego pismo z prosÂbaÎ o instrukcjeÎ, jak nalezÇa15
16

Pismo Kurii Biskupiej w Opolu, ADO, sygn. V.H.III-24/58.
List do dra Jesse, adwokata w Poznaniu, ADO, sygn. V.H.III-27/59.
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øoby dalej prowadzicÂ sprawy zwrotu gruntoÂw parafialnych17. Do tego
dokumentu zaøaÎczyø odpis odpowiedzi, jakaÎ otrzymaø z Departamentu UrzaÎdzenÂ Rolnych Ministerstwa Rolnictwa na swe wczesÂniejsze
pismo w przedmiotowej sprawie.
Ministerstwo po rozpatrzeniu zazÇalenia na decyzjeÎ Prezydium
WRN w Opolu w sprawie zwrotu gruntoÂw parafialnych poinformowaøo biskupa Franciszka Jopa, izÇ nie znalazøo podstaw prawnych do
zmiany lub uchylenia niekorzystnej dla KosÂcioøa opolskiego decyzji.
Wobec objeÎcia gruntoÂw parafialnych we wøadanie panÂstwa i oddania
ich w uzÇytkowanie innej osobie ministerstwo przejeÎøo te nieruchomosÂci na wøasnosÂcÂ panÂstwa bez prawa do odszkodowania, opierajaÎc
sieÎ na art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedazÇy panÂstwowych nieruchomosÂci rolnych18.
SpraweÎ poniemieckich majaÎtkoÂw kosÂcielnych podejmowali biskupi Ziem Zachodnich (w ich liczbie biskup opolski) roÂwniezÇ w lisÂcie
z dnia 15 maja 1959 r., skierowanym do Ministerstwa Gospodarki
Komunalnej19. OdpowiedziaÎ na gøosy protestu byø list ministra Jerzego Sztachelskiego, Peønomocnika RzaÎdu ds. StosunkoÂw z KosÂcioøem,
z 30 lipca tego roku, w ktoÂrym stwierdza, izÇ przytaczanych przez
biskupoÂw ¹racji i argumentoÂw prawnych i politycznych nie mozÇna
przyjaÎcÂ, gdyzÇ stojaÎ one w sprzecznosÂci z obowiaÎzujaÎcym stanem
prawnym i søuzÇycÂ majaÎ nie tyle «obronie» kultu religijnego, ktoÂry
nie napotyka na przeszkody i nie potrzebuje obrony, lecz obronie
korzysÂci materialnychº20.
W konÂcu kwietnia 1959 r. Minister Gospodarki Komunalnej zarzaÎdziø przejeÎcie na Ziemiach Zachodnich budynkoÂw mieszkalnych
i uzÇytkowych beÎdaÎcych w posiadaniu KosÂcioøa katolickiego, a uznanych przez rzaÎd za mienie poniemieckie21. Biskup Jop, piszaÎc w tej
17

Pismo biskupa Jopa do biskupa ChoromanÂskiego, ADO, sygn. V.H.III-3/57/58.
Pismo Ministerstwa Rolnictwa z dnia 21 lipca 1958 r., ADO, bez nru i sygn.
19
P. R a i n a, KosÂcioÂø w PRL. Dokumenty, t. 1, PoznanÂ 1994, s. 704-705. Zob. tezÇ:
Memoriaø Episkopatu Polski do RzaÎdu PRL z dnia 15 kwietnia 1959 r., w: P. R a i n a,
KosÂcioÂø w PRL. Dokumenty, t. 1, PoznanÂ 1994, s. 691-701 (jednym z autoroÂw byø
biskup Jop).
20
TamzÇe, s. 737.
21
OkoÂlnik nr 20 z dnia 23 kwietnia 1959 r., ADO, bez nru i sygn.
18
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sprawie do I sekretarza KC PZPR Wøadysøawa Gomuøki, przedstawiø
mu szczegoÂlne okolicznosÂci zachodzaÎce na terenie SÂlaÎska Opolskiego, przemawiajaÎce przeciwko pozbawianiu KosÂcioøa praw wøasnosÂci.
Biskup wykazywaø nieprzerwanaÎ ciaÎgøosÂcÂ trwania KosÂcioøa na tych
ziemiach. Twierdziø, izÇ nie mozÇna traktowacÂ sÂwiaÎtynÂ, klasztoroÂw i plebanii wystawionych sumptem miejscowej ludnosÂci, nigdy nieutozÇsamiajaÎcej sieÎ z niemczyznaÎ i ideologiaÎ III Rzeszy, jako mienia poniemieckiego tylko dlatego, zÇe w przeszøosÂci SÂlaÎsk nalezÇaø do panÂstwa
niemieckiego. Biskup wskazywaø takzÇe, izÇ pewna czeÎsÂcÂ kosÂcioøoÂw
zostaøa wybudowana jeszcze za czasoÂw piastowskich, na døugo przed
rzaÎdami niemieckimi. Inne powstaøy w czasach, gdy SÂlaÎsk znajdowaø
sieÎ w monarchii austriackiej. Takie budowle szczegoÂlnie trudno byøo
podciaÎgnaÎcÂ pod pojeÎcie mienia poniemieckiego22.
W lipcu 1959 r. wøadze administracyjne wezwaøy jednak parafie
i klasztory na Ziemiach Zachodnich, aby uisÂciøy czynsz najmu za
zajmowane w budynkach kosÂcielnych lokale, w ktoÂrych miesÂciøy
sieÎ plebanie, salki katechetyczne, cele klasztorne itp. W zwiaÎzku
z taÎ akcjaÎ 23 lipca tegozÇ roku biskup Jop wydaø kroÂtkaÎ instrukcjeÎ
podlegøym dziekanom, w ktoÂrej okresÂlaø podobne zÇaÎdania zapøaty
jako nieuprawnione w stosunku do dawnych budynkoÂw katolickich i poewangelickich przekazanych w zarzaÎd i uzÇytkowanie, gdyzÇ
nieruchomosÂci te przeszøy na wøasnosÂcÂ KosÂcioøa katolickiego23.
W razie otrzymania wezwania do zapøaty czynszu z pouczeniem
o prawie do wniesienia skargi saÎdowej przeciwko niesøusznosÂci
tego zÇaÎdania biskup nakazywaø wniesÂcÂ takaÎ skargeÎ do saÎdu powiatowego wøasÂciwego dla danej miejscowosÂci w terminie 1 miesiaÎca
od daty otrzymania wezwania do zapøaty. Do pisma tego biskup
Jop dodaø szczegoÂøowo opracowany wzoÂr stosownego pozwu saÎdowego.
DecyzjaÎ z dnia 18 listopada 1959 r. Administracja BudynkoÂw
Mieszkalnych Nr 5 w Opolu, powoøujaÎc sieÎ na okoÂlnik nr 20 Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia 23 kwietnia 1959 r., naøozÇyøa
22

Pismo biskupa Jopa do dziekanoÂw, ADO, sygn. V.H.III-5/59.
Instrukcja w sprawie czynszoÂw od budynkoÂw kosÂcielnych z 23 lipca 1959 r.,
ADO, bez nru i sygn.
23
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na budynki Kurii Biskupiej czynsz i podatek lokalowy, uwazÇajaÎc je za
budynki poniemieckie24. Strona pokrzywdzona twierdziøa, izÇ nie mozÇe bycÂ zobowiaÎzana do pøacenia czynszu za budynki poniemieckie,
poniewazÇ takowych nie posiada. W uzasadnieniu zwracano uwageÎ, zÇe
przywoøany powyzÇej okoÂlnik nr 20 dotyczy jedynie budynkoÂw poniemieckich, nie zasÂ obiektoÂw wybudowanych po 1945 r. Powoøywano
sieÎ ponadto na fakt, zÇe Administracja Apostolska SÂlaÎska Opolskiego
za zgodaÎ wøadz panÂstwowych w miejscu zburzonych zabudowanÂ
wzniosøa 3 nowe domy (ul. KsiaÎzÇaÎt Opolskich 19, 44; pl. Katedralny 1) z wøasnych funduszy juzÇ w okresie powojennym. PodkresÂlano
roÂwniezÇ, zÇe kuria zawsze pøaciøa podatek od nieruchomosÂci jako
prawny wøasÂciciel tych budynkoÂw, a takzÇe podatek lokalowy. BioraÎc
pod uwageÎ powyzÇsze, Kuria Biskupia SÂlaÎska Opolskiego osÂwiadczyøa, izÇ nie mozÇe ± jako wøasÂciciel ± pøacicÂ czynszu najmu, bezpodstawnie wymierzonego przez AdministracjeÎ BudynkoÂw Mieszkalnych
Nr 5, i zwroÂciøa sieÎ z prosÂbaÎ o uchylenie niesprawiedliwej decyzji25.
Na ponowne proÂby przejeÎcia w zarzaÎd nieruchomosÂci kurialnych
w centrum Opola wikariusz generalny ks. Henryk Grzondziel odpowiadaø zdecydowanie, przytaczajaÎc odnosÂne postanowienia SaÎdu
Grodzkiego i przedstawiajaÎc wyciaÎgi z ksiaÎg wieczystych26.
W dniu 28 listopada 1959 r. ukazaøo sieÎ pismo okoÂlne nr 60 Ministerstwa Gospodarki Komunalnej, nakazujaÎce w sposoÂb bezwzgleÎdny stosowanie w odniesieniu do ¹jednostek kosÂcielnych, zakonnych, zwiaÎzkoÂw wyznaniowych itp.º przepisoÂw o administracyjnej
egzekucji nalezÇnosÂci z tytuøu najmu lokali przez nie zajmowanych, co
oznaczaøo faktyczne przejeÎcie tych nieruchomosÂci przez panÂstwo.
W pisÂmie znajdowaø sieÎ nasteÎpujaÎcy passus: ¹9. Do czasu otrzymania
dalszych wytycznych Ministerstwa nie nalezÇy wszczynacÂ egzekucji
czynszu najmu w przypadkach, gdy bezspornym i oczywistym jest
fakt odbudowania, gruntownej naprawy lub wybudowania uzÇytkowanego budynku po 1945 r. przez kosÂcioÂø, zwiaÎzki wyznaniowe i ich
24
Pismo ZarzaÎdu BudynkoÂw Mieszkalnych z dnia 18 listopada 1959 r., ADO, bez
nru i sygn.
25
Pismo Kurii Biskupiej w Opolu, ADO, sygn. V.A.II-28/59.
26
Pismo z 12 grudnia 1959 r. do Miejskiego ZarzaÎdu BudynkoÂw Mieszkalnych
i do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, ADO, bez nru i sygn.
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jednostkiº. SÂwiadczycÂ to mozÇe o tym, zÇe prawo w tych czasach tworzono w zalezÇnosÂci od biezÇaÎcego zapotrzebowania politycznego.
2. KONTROLA GOSPODARKI FINANSOWEJ INSTYTUCJI KOSÂCIELNYCH

ZaangazÇowanie biskupa Jopa w zapewnienie wøasÂciwego funkcjonowania instytucji kosÂcielnych wyrazÂnie widoczne jest roÂwniezÇ
w jego trosce o nalezÇyte prowadzenie przez nie gospodarki finansowej. W dniu 14 listopada 1959 r. biskup Jop zakomunikowaø Sekretarzowi Episkopatu biskupowi Zygmuntowi ChoromanÂskiemu, izÇ
dzienÂ wczesÂniej, 13 listopada, urzeÎdnicy Wydziaøu Finansowego przeprowadzili caøodziennaÎ i bardzo wnikliwaÎ kontroleÎ ksiaÎg kasowych
¹i rachunkoÂw wszelkichº w kurii, w Wydawnictwie SÂwieÎtego KrzyzÇa
(utworzenie tutaj osobnych, niezalezÇnych od kurii, ksiaÎg kasowych
zaleciø biskup Jop pismem z dnia 21 lipca 1958 r.27), WyzÇszym Seminarium Duchownym w Opolu, domu sioÂstr zakonnych, w parafiach
Opola (kazÇda parafia jako osoba prawna musiaøa od 1 maja 1959 r.
prowadzicÂ wøasnaÎ ksieÎgeÎ rachunkowaÎ), a takzÇe u oo. franciszkanoÂw.
Biskup Jop nadmieniø takzÇe, zÇe caøa rachunkowosÂcÂ i wszystkie ksieÎgi
kasowe prowadzone saÎ bardzo skrupulatnie, przy czym wszystkie
wpøywy saÎ bardzo skromne ¹i ledwie wystarczajaÎ na pokrycie najkonieczniejszych wydatkoÂwº28.
Sprawy zwiaÎzane z rachunkowosÂciaÎ i ksieÎgowosÂciaÎ miaøy charakter ciaÎgøy. W dniu 21 listopada 1960 r. biskup Jop skierowaø radceÎ ks.
Karola Tokarza do zbadania gospodarki i kasowosÂci kurii opolskiej
i Wydawnictwa SÂwieÎtego KrzyzÇa. Prosiø takzÇe, aby ± o ile to mozÇliwe
± czynnosÂci tej zbytnio nie odkøadacÂ ze wzgleÎdu na zblizÇajaÎcy sieÎ
adwent29. Zgodnie z poleceniem biskupa Jopa z dnia 2 sierpnia
1960 r.30 komisja zøozÇona z ks. ks. Tokarza, Skorupy i Jokiela skontrolowaøa w dniu 8 lutego 1961 r. ¹kasowosÂcÂ i ksieÎgowosÂcÂ oraz caøaÎ
27
28
29
30

Pismo
Pismo
Pismo
Pismo

biskupa
biskupa
biskupa
biskupa

Jopa do biskupa ChoromanÂskiego, ADO, sygn. V.Q.II-37/58.
Jopa do biskupa ChoromanÂskiego, ADO, sygn. V.Q.II-65/59.
Jopa, ADO, sygn. V.C.II-66/60.
Jopa, ADO, sygn. V.C.II-46/60.
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gospodarkeÎ kurialnaÎ pod wzgleÎdem jej wøasÂciwego prowadzenia, celowosÂci i racjonalnosÂci wydawanych i inwestowanych funduszoÂwº31.
Na dzienÂ 31 grudnia 1960 r. dochody kasy kurialnej wyniosøy
1 126 959,84 zø, rozchody zasÂ 1 127 960,30 zø. Deficyt wynioÂsø wieÎc
1 000,46 zø. Dochody kasy Funduszu Emerytalnego wyniosøy
302 702,70 zø, rozchody 303 202,60 zø. Tutaj wieÎc takzÇe wykazano
deficyt wynoszaÎcy 499,90 zø. Kasa Funduszu Zapomogowego ksztaøtowaøa sieÎ na poziomie 120 573, 29 zø, rozchody wyniosøy 70 916,91 zø.
OsiaÎgnieÎta superata wynosiøa 49 656,38 zø; ogoÂlne saldo wszystkich
trzech kas ± 48 156,08 zø. Innych funduszoÂw nie byøo. Komisja stwierdziøa, zÇe kasowosÂcÂ byøa prowadzona zgodnie z przepisami Kodeksu
Prawa Kanonicznego i innymi aktualnymi wymogami.
KsieÎgowosÂcÂ szczegoÂøowo zbadano na podstawie ksieÎgi kasowej,
dowodoÂw przychodoÂw i rozchodoÂw, list pøac, ubezpieczenÂ spoøecznych i podatkoÂw od wynagrodzenÂ. Stwierdzono, zÇe prowadzona byøa
wzorowo, w sposoÂb odpowiadajaÎcy wymogom prawa kanonicznego
i panÂstwowego. Fachowo prowadzono listy pøac, potraÎcenia prawne
obliczano prawidøowo i odprowadzano w terminach.
Zbadano takzÇe gospodarkeÎ finansowaÎ w ogoÂle. Stwierdzono, zÇe
prowadzona byøa oszczeÎdnie, nie wykazano zÇadnych nieuzasadnionych wydatkoÂw.
We wnioskach pokontrolnych rewidenci stwierdzili, zÇe ¹poøozÇenie gospodarcze kurii jest napreÎzÇone. Przychody prawie zÇe nie wystarczajaÎ na pokrycie biezÇaÎcych wydatkoÂw i koniecznych naprawº.
Brak byøo takzÇe mozÇliwosÂci uiszczenia wymierzonych podatkoÂw.
Fundusz Emerytalny wypøacaø sÂwiadczenia dla 28 ksieÎzÇy emerytoÂw. Na peønej stawce, wynoszaÎcej 1500,00 zø byøo pieÎciu, czternastu
otrzymywaøo po 1000,00 zø, jeden pobieraø 750,00 zø, jeden ± 700 zø,
dwoÂch ± 540,00 zø, czterech ± po 500,00 zø, a jeden kapøan senior ±
tylko 300,00 zø. Skøadki wpøywajaÎce nie wystarczaøy na pokrycie wypøat. Jako przyczyneÎ tego stanu wskazano podwyzÇszenie emerytur,
zwieÎkszenie liczby ksieÎzÇy emerytoÂw oraz nieopøacanie skøadek przez
niektoÂrych ksieÎzÇy. Wobec powyzÇszych trudnosÂci Funduszu Emery31
ProtokoÂø rewizji funduszoÂw i gospodarki centralnych instytucji kosÂcielnych
terytorium kosÂcielnego SÂlaÎska Opolskiego, ADO, sygn.V.C.II-46/61.
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talnego komisja zaproponowaøa reorganizacjeÎ zarzaÎdu, podwyzÇszenie skøadek oraz zrewidowanie niektoÂrych emerytur.
W dniu 20 pazÂdziernika 1965 r. wyznaczona przez biskupa Jopa
4-osobowa komisja ± zøozÇona z ksieÎzÇy dziekanoÂw: Alfonsa Rolnika
z Bytomia, Antoniego Kaleja z Wysokiej, Bernarda Gerlica z Jaryszowa i Michaøa Rysia z Wøodar ± przeprowadziøa kontroleÎ ksiaÎg
kasowych Wydawnictwa SÂwieÎtego KrzyzÇa i Kurii Biskupiej w Opolu.
Po kontroli stwierdzili, co nasteÎpuje: ¹1) Rozchody Wydawnictwa
SÂw. KrzyzÇa za rok 1964 opiewajaÎ na sumeÎ 4 411 837,50 zø, dochody
roÂwniezÇ na sumeÎ 4 411 837,50 zø. Saldo 0. OpierajaÎc sieÎ na raportach
dziennych i miesieÎcznych Wydawnictwa i na przedøozÇonych kwitach,
stwierdzono zupeønaÎ zgodnosÂcÂ w obliczeniach. BøeÎdoÂw zÇadnych nie
zauwazÇono. 2) KsieÎzÇa delegaci z uznaniem podkresÂlajaÎ staranne,
solidne i sumienne prowadzenie buchalterii przez Siostryº32.
Po skontrolowaniu kasowosÂci kurialnej ksieÎzÇa kontrolerzy napisali: ¹1) Dochody kurii biskupiej za rok 1964 opiewajaÎ na sumeÎ
3 525 150,07 zø. Rozchody na sumeÎ 3 525 150,07 zø. Saldo 0. Stwierdza
sieÎ, zÇe praca i gospodarka kurii jest bardzo wydajna i roÂwniezÇ bardzo
oszczeÎdna, mimo zÇe ilosÂcÂ personelu kurii biskupiej jest proporcjonalnie do ilosÂci zajeÎcÂ ± szczupøa. 2) KsieÎgi i buchalteria kasy saÎ prowadzone bardzo wzorowo i nowoczesÂnie, bardzo gruntownie i oszczeÎdnie, przy czym stwierdzajaÎ wielkaÎ ofiarnosÂcÂ w pracy i oddanie 2 SioÂstr
inkasentek. 3) NalezÇy podkresÂlicÂ z wielkim uznaniem, zÇe Siostry inkasentki wypracowaøy sobie swoÂj wøasny i bardzo racjonalny sposoÂb
prowadzenia kalkulacji i buchalterii, i uwzgleÎdniwszy, zÇe codziennie
trzeba w kasie przeprowadzacÂ zestawienia i [sporzaÎdzacÂ] codzienne
raporty ± wydaje sieÎ, zÇe na 2 Siostry jest nieco za duzÇo pracy. KsieÎzÇa
delegaci przekalkulowali wydajnosÂcÂ pracy i doszli do wniosku, izÇ
opracowanie tylko samych rocznych kwitoÂw i rachunkoÂw kasy pochøania ponad 200 dni roboczych na jednaÎ osobeÎ, pomijajaÎc juzÇ inne
rodzaje zestawienÂ, raportoÂw, prowadzenie kartotek i inne prace kasowe. 4) KsieÎzÇa delegaci pozwalajaÎ sobie zaznaczycÂ i sugerowacÂ, by
pobory J.E. KsieÎdza Biskupa Ordynariusza przynajmniej zroÂwnacÂ
32
ProtokoÂø z prowadzenia kasy Wydawnictwa SÂwieÎtego KrzyzÇa z dnia 20 pazÂdziernika 1965 r., ADO, bez nru i sygn.
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z poborami Ich Ekscelencji KsieÎzÇy BiskupoÂw SufraganoÂwº33. Dnia
29 pazÂdziernika 1965 r. komisja w tym samym skøadzie dokonaøa rewizji kasy WyzÇszego Seminarium Duchownego w Opolu zarok 1964. Dochody WSD w tym okresie wyniosøy 604 931,43 zø, tylezÇ samo wydatki. KsieÎzÇa kontrolerzy wyrazili swoje uznanie dla
troskliwej i oszczeÎdnej gospodarki prowadzonej przez ks. prokuratora Zlotosa34.
3. LIKWIDACJA NIZÇSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
W GLIWICACH

W dniu 17 sierpnia 1963 r. kuria opolska otrzymaøa pismo z kuratorium OkreÎgu Szkolnego Katowickiego informujaÎce, izÇ instytucja ta ¹zamierza wystaÎpicÂ do Obywatela Ministra OsÂwiaty z wnioskiem o nieudzielenie zezwolenia na dalsze istnienie NizÇszego Seminarium Duchownego w Gliwicachº. W pisÂmie znajdowaøo sieÎ
nasteÎpujaÎce uzasadnienie: ¹w Seminarium panujaÎ niewøasÂciwe stosunki wychowawcze, ktoÂre wywierajaÎ specyficzny wpøyw na charakter i psychikeÎ møodziezÇy, co jest szczegoÂlnie szkodliwe dla licznych
alumnoÂw opuszczajaÎcych Seminarium i kontynuujaÎcych naukeÎ
w panÂstwowych szkoøach roÂzÇnych typoÂw, gdyzÇ napotykajaÎ oni bardzo powazÇne trudnosÂci w przystosowaniu sieÎ do atmosfery wychowawczej panujaÎcej w szkolnictwie panÂstwowym oraz do stosunkoÂw
spoøecznych w zakøadzie pracy i instytucjach panÂstwowychº. Kuratorium stwierdziøo takzÇe, izÇ ¹Seminarium nie odpowiada warunkom
i wymaganiom szkoøy sÂredniej wzgleÎdnie zakøadu wychowawczego
(brak pracowni naukowych oraz podstawowego wyposazÇenia w pomoce naukowe i odpowiedni, niezbeÎdny ksieÎgozbioÂr). Warunki
higieniczno-sanitarne w Seminarium i pomieszczeniach internatu
saÎ niezadowalajaÎceº35.
33

ProtokoÂø z kontroli ksiaÎg kasowych Kurii Biskupiej z dnia 20 pazÂdziernika
1965 r., ADO, bez nru i sygn.
34
ProtokoÂø z rewizji ksiaÎg rachunkowych WyzÇszego Seminarium Duchownego
w Opolu z dnia 29 pazÂdziernika 1965 r., ADO, bez nru i sygn.
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W dniu 24 lipca kuria opolska zwroÂciøa sieÎ w tej sprawie do
kuratorium i Ministerstwa OsÂwiaty36, ktoÂre jednak nie przyjeÎøo do
wiadomosÂci jej wyjasÂnienÂ i na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu osÂwiaty i wychowania nie zezwoliøo na dalsze prowadzenie NizÇszego Seminarium Duchownego w Gliwicach. Termin likwidacji miaøo ustalicÂ kuratorium katowickie37.
Uczyniøo to skwapliwie, zapowiadajaÎc przystaÎpienie do fizycznej likwidacji placoÂwki w dniu 21 sierpnia 1963 r. i nakazujaÎc jednoczesÂnie,
aby ¹akta i pieczeÎcie Seminarium [...] zøozÇycÂ w kuratorium OkreÎgu
Szkolnego Katowickiego w terminie do dnia 22 sierpniaº38.
Akcja likwidacji gliwickiego NizÇszego Seminarium rozpoczeÎøa sieÎ
punktualnie o godzinie 8.00 rano, a zakonÂczyøa okoøo 22.30. Przedstawiciele kuratorium i Skarbowego UrzeÎdu Komorniczego po
przedstawieniu stosownych dokumentoÂw i upowazÇnienÂ przystaÎpili
do oproÂzÇniania budynku, ktoÂry przejmowaøa Politechnika SÂlaÎska.
Rektor NSD i siostry boromeuszki otrzymaøy w zamian od Politechniki mieszkanie zøozÇone z trzech pokoi, kuchni, søuzÇboÂwki i øazienki.
Obiecano takzÇe dodatkowe dwa pokoje z przeznaczeniem na kancelarieÎ. UrzeÎdnicy nalegali na ksieÎdza rektora, aby dokonaø przeniesienia NajsÂwieÎtszego Sakramentu z seminaryjnej kaplicy. Gdy ten odpowiedziaø, zÇe mozÇe to zrobicÂ tylko ksiaÎdz biskup, obiecywali:
¹KsiaÎdz poÂjdzie nam na reÎkeÎ, a my damy ksieÎdzu dobraÎ parafieÎº.
Proponowali roÂwniezÇ, aby ksiaÎdz wraz z siostrami zakonnymi pozdejmowali ze sÂcian krzyzÇe i sÂwieÎte obrazy, jednak tutaj takzÇe spotkali sieÎ
z kategorycznaÎ odmowaÎ.
Podczas likwidacji seminarium okoliczne ulice byøy zablokowane
przez milicjeÎ, a pobliskie budynki obsadzone przez tajnych funkcjonariuszy wyposazÇonych w sÂrodki øaÎcznosÂci. W pobliskich zakøadach pracy
ogøoszono pogotowie. W takich warunkach, przy braku mozÇliwosÂci
35

Pismo kuratorium OkreÎgu Szkolnego Katowickiego z dnia 17 lipca 1963 r.,
ADO, nr O.I.LO-1/32/63.
36
Pismo kurii opolskiej do kuratorium i Ministerstwa OsÂwiaty, ADO, sygn.
V.T.III-6/63.
37
Pismo Ministerstwa OsÂwiaty z dnia 1 sierpnia 1963 r., ADO, nr SO 2-2946/63.
38
Pismo kuratorium OkreÎgu Szkolnego Katowickiego z dnia 20 sierpnia 1963 r.,
ADO, nr O.I.LO-1/35/63.
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skontaktowania sieÎ z biskupem Jopem w Opolu, rektor seminarium
i zatrudnione tu siostry boromeuszki spakowali sieÎ i przeprowadzili do
mieszkania zamiennego. Rektor wystosowaø protest przeciwko bezprawnemu zagarnieÎciu mienia do Ministerstwa OsÂwiaty, kuratorium
w Katowicach i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach39.
4. SPRAWA PROWADZENIA KSIAÎG INWENTARZOWYCH
Â Z DZIAèALNOSÂCI KATECHETYCZNEJ
I SKèADANIA SPRAWOZDAN

W 1967 r. antykosÂcielna akcja wøadz panÂstwowych osiaÎgneÎøa swoÂj
punkt kulminacyjny40. Zaostrzone po opublikowaniu OreÎdzia biskupoÂw polskich do biskupoÂw niemieckich (1965) i po kosÂcielnych uroczystosÂciach milenijnych w 1966 r. stosunki mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem nie zostaøy znormalizowane, co wieÎcej, czynniki partyjno-panÂstwowe podjeÎøy proÂbeÎ zdominowania zÇycia religijnego w Polsce. DaÎzÇono m.in. do kontrolowania przedmiotoÂw kultu religijnego poprzez
wprowadzenie obowiaÎzku prowadzenia ksiaÎg inwentarzowych41. Za
nieprowadzenie ksieÎgi inwentarzowej, podobnie jak i za nieskøadanie
sprawozdanÂ z dziaøalnosÂci katechetycznej ksieÎzÇa karani byli wysokimi karami pienieÎzÇnymi.
Takie posunieÎcia wøadz Episkopat zinterpretowaø jednoznacznie
jako øamanie podstawowych norm dotyczaÎcych wolnosÂci sumienia
i wyznania. W kwietniu 1967 r. biskupi polscy wydali dokument
Pro memoria42, zawierajaÎcy dokøadne wskazoÂwki dla duchowienÂstwa, ktoÂre zostaøo zobowiaÎzane do ignorowania jaskrawie niesprawiedliwych zarzaÎdzenÂ wøadz panÂstwowych.
Ta wøasÂnie sprawa byøa tresÂciaÎ rozmowy, jakaÎ w dniu 18 sierpnia
1967 r. przeprowadziø z biskupem Jopem JoÂzef BudzinÂski, przewod39

ProtokoÂø przejeÎcia NizÇszego Seminarium Duchownego w Gliwicach w dniu
21 sierpnia 1963 r. przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach, ADO,
bez nru i sygn.
40
P. R a i n a, KosÂcioÂø w PRL, t. 2, PoznanÂ 1994, s. 409.
41
P. R a i n a, KosÂcioÂø ± PanÂstwo w sÂwietle akt WydziaøoÂw do Spraw WyznanÂ
1967-1968, Warszawa 1994, s. 7.
42
TamzÇe, s. 8.
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niczaÎcy Prezydium WRN w Opolu. BudzinÂski oceniø rozmoweÎ jako
wyjaÎtkowo trudnaÎ, ¹poniewazÇ biskup Jop zajmowaø sztywne stanowisko co do omawianych spraw, zaznaczajaÎc niejednokrotnie, zÇe reprezentuje jednosÂcÂ episkopatuº. W czasie rozmowy biskup Jop podkresÂliø w szczegoÂlnosÂci, zÇe stanowisko Episkopatu jest roÂwniezÇ jego
stanowiskiem. Wyraziø przekonanie, zÇe jesÂli Episkopat poÂjdzie na
usteÎpstwa w sprawie ksiaÎg inwentarzowych i punktoÂw katechetycznych, to panÂstwo podejmie nowe kroki celem dalszego podporzaÎdkowania i ograniczenia dziaøalnosÂci KosÂcioøa. ZwroÂciø uwageÎ, zÇe caøy
szereg spraw nalezÇaøoby omoÂwicÂ na szczeblu centralnym na forum
Komisji WspoÂlnej, a woÂwczas nie byøoby tyle spornych problemoÂw
w terenie. Stwierdziø ponadto, izÇ widzi mozÇliwosÂci uniknieÎcia zaostrzenia sytuacji na terenie wojewoÂdztwa opolskiego43.
ObradujaÎca w GniezÂnie 28 czerwca 1968 r. 109. Konferencja
Episkopatu nakazaøa jednak, aby we wszystkich diecezjach wypeøniono kwestionariusze dotyczaÎce ksiaÎg inwentarzowych i punktoÂw
katechetycznych. ZarzaÎdzenie wykonawcze dla Opolszczyzny wydaø
biskup Jop w dniu 7 sierpnia 1968 r. Poleciø w nim, aby do 15 wrzesÂnia
tegozÇ roku wszyscy dziekani zøozÇyli w kurii po 2 egzemplarze wypeønionych kwestionariuszy z podlegøych parafii44.
W kwestionariuszu pytano najpierw, czy ksieÎzÇa proboszczowie
zaprowadzili ksieÎgeÎ inwentarza dla wøadz panÂstwowych i czy dali jaÎ
ostemplowacÂ panÂstwowym søuzÇbom finansowym. Na to pytanie 19
parafii odpowiedziaøo twierdzaÎco. Dwie z nich miaøy ksieÎgeÎ nieostemplowanaÎ, 8 innym wydziaø finansowy przesøaø puste nieostemplowane zeszyty, ktoÂrych nie zapisywano. W 21 parafiach proboszczowie przejeÎli ksieÎgeÎ inwentarzowaÎ po swoich poprzednikach.
Z powodu nieprowadzenia ksieÎgi 144 duchownych zostaøo ukaranych raz baÎdzÂ kilkakrotnie. Zwykle wøadze wybieraøy kilku ksieÎzÇy
z powiatu do wymierzenia kary. PewnaÎ liczbeÎ kar umorzono na
43

Sprawozdanie z rozmowy przewodniczaÎcego Prezydium WRN w Opolu JoÂzefa
BudzinÂskiego z ordynariuszem diecezji opolskiej ks. biskupem Franciszkiem Jopem,
odbytej w dniu 18 sierpnia 1967 r. na temat uchwaø i Pro memoria Konferencji Episkopatu z dnia 15 i 16 VI 1967 r. Zob. P. R a i n a, KosÂcioÂø ± PanÂstwo, s. 94.
44
Pismo z dnia 7 sierpnia 1968 r. do dziekanoÂw diecezji opolskiej, ADO, bez nru
i sygn.
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podstawie amnestii, w 18 przypadkach wyegzekwowano kary poprzez egzekucjeÎ majatkowaÎ. Wobec niemozÇnosÂci sÂciaÎgnieÎcia sumy
kary 2 proboszczoÂw otrzymaøo wezwanie do odbycia aresztu zasteÎpczego. Nie stawili sieÎ oni jednak dobrowolnie, siøaÎ ich takzÇe
nie zabrano.
W kwestionariuszu pytano nasteÎpnie, czy ksieÎzÇa proboszczowie
zarejestrowali punkty katechetyczne i skøadali sprawozdanie z ich
dziaøalnosÂci lub podpisali umoweÎ na nauczanie w tychzÇe punktach.
Z nadesøanych odpowiedzi wynikaøo, zÇe 2 proboszczoÂw zawarøo umoweÎ, 7 zøozÇyøo pisemne lub ustne sprawozdania z nauki religii, a 2
kapøanoÂw pobieraøo wynagrodzenie z tytuøu nauczania religii. Za
niedopeønienie rejestracji lub niezøozÇenie sprawozdania 90 proboszczom i 2 katechetom sÂwieckim wymierzono kareÎ. Jedna z katechetek za nieuiszczenie kary finansowej dostaøa wezwanie do odbycia
aresztu zasteÎpczego, jednak po interwencji biskupa Jopa sprawa zostaøa zawieszona.
Ostatnie pytanie dotyczyøo wymiaroÂw podatku dochodowego.
Z nadesøanych odpowiedzi wynikaøo, zÇe 203 parafie otrzymaøy wymiar podatku dochodowego, ale tylko nieliczne zapøaciøy podatek,
niektoÂrym sumeÎ podatkowaÎ sÂciaÎgnieÎto przez egzekucjeÎ. WieÎkszosÂcÂ
parafii zalegaøa z zapøataÎ45.
5. REGULACJA SYTUACJI PRAWNEJ NIERUCHOMOSÂCI KOSÂCIELNYCH
W LATACH 70.

Wypadki na WybrzezÇu w grudniu 1970 r. spowodowaøy duzÇe
zmiany personalne w kierownictwie partii. Wygøoszone 20 grudnia
1970 r. przemoÂwienie nowego I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka zapowiadaøo roÂwniezÇ zmianeÎ polityki wobec KosÂcioøa. Dnia
23 czerwca 1971 r. Sejm PRL uchwaliø ustaweÎ o przejsÂciu na osoby
prawne KosÂcioøa rzymskokatolickiego oraz innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wøasnosÂci niektoÂrych nieruchomosÂci na Ziemiach
Zachodnich i PoÂønocnych46, ktoÂra pozwoliøa KosÂcioøowi na ubieganie
45

Kwestionariusz diecezji opolskiej, ADO, bez nru i sygn.
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sieÎ o przyznanie prawa wøasnosÂci mienia oraz nieruchomosÂci dotychczas bezprawnie przejmowanych przez panÂstwo. Uregulowano takzÇe
spraweÎ wydawania zezwolenÂ na budownictwo sakralne47.
W dniu 23 lipca 1971 r. w gmachu WojewoÂdzkiej Rady Narodowej w Opolu odbyøo sieÎ spotkanie przedstawicieli Kurii Biskupiej
z przedstawicielami Wydziaøu do Spraw WyznanÂ. Ze strony kurii
w rozmowach udziaø wzieÎli ks. kanclerz Alojzy Sitek i ks. notariusz
Paweø KaøuzÇa. Wydziaø reprezentowali kierownik Urbanowicz i jego
zasteÎpca Kowalczyk. Podczas rozmoÂw poruszono m.in. spraweÎ erekcji nowych parafii, problemy budownictwa sakralnego oraz kwestie
zwiaÎzane z kosÂcioøami zrujnowanymi i poewangelickimi48.
W zwiaÎzku ze spodziewanym zwrotem mienia kosÂcielnego zgromadzenia zakonne opracowywaøy i przesyøaøy do kurii w Opolu
kwestionariusze ze szczegoÂøowymi danymi odnosÂnie do ich nieruchomosÂci znajdujaÎcych sieÎ pod zarzaÎdem panÂstwowym. Ojcowie bonifratrzy np. pragneÎli odzyskacÂ aptekeÎ, budynek szpitalny i plac w Prudniku49, natomiast Zgromadzenie SioÂstr SøuzÇebniczek NMP ± szereg
nieruchomosÂci w KuzÂni Raciborskiej, PoreÎbie, Opolu-Nowej Wsi,
Døugomiøowicach, Laskach, Pilchowicach, KeÎdzierzynie, Wrocøawiu-Karøowicach, Strzelcach Opolskich, Bodzanowicach i Zimnicach
Wielkich50.
W dniu 23 wrzesÂnia 1972 r. Kuria Biskupia w Opolu zwroÂciøa
sieÎ do Wydziaøu ds. WyznanÂ przy Prezydium WRN w Katowicach
z prosÂbaÎ o przekazanie prawa wøasnosÂci na mocy art. 2 ustawy
z dnia 23 czerwca 1971 r. nieruchomosÂci wspoÂøuzÇytkowanych przez
parafie m.in. w Bytomiu, Gliwicach, Zabrzu, Dobrodzieniu, Toszku, WieszowazÇy, Sierakowie, Pøawniowicach i Tworogu51. Podobne
46

Dz. U. nr 16, poz. 156.
P. R a i n a, KosÂcioÂø w PRL, t. 2, s. 563.
48
Sprawozdanie z rozmoÂw przedstawicieli Kurii Biskupiej w Opolu z przedstawicielami Wydziaøu do Spraw WyznanÂ w Opolu, odbytych dnia 23 lipca 1971 r.,
ADO, bez nru i sygn.
49
Kwestionariusz nr 1, dotyczaÎcy mienia zakonu oo. bonifratroÂw, ADO, bez nru
i sygn.
50
Domy wøasne Zgromadzenia SioÂstr SøuzÇebniczek NMP (SÂlaÎskich) Prowincji
Opolskiej, ADO, bez nru i sygn.
47
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w tresÂci pismo wystosowano 12 pazÂdziernika 1972 r. do Prezydium
WRN w Opolu. Proszono w nim o zwrot nieruchomosÂci poøozÇonych na terenie wojewoÂdztwa opolskiego: w Nysie, Gieraøcicach,
GosÂcicach, Kaøkowie, Paczkowie, Podlesiu, WierzbieÎcicach, Frydrychowie, Biaøej Nyskiej, Biskupowie, JeÎdrychowie, WeÎzÇy, ZwierzynÂcu, DaÎbrowie, èambinowicach, PraÎdach, Przechodzie, Hunowie, Strzelcach Opolskich, Izbicku, Jaryszowie, UjezÂdzie SÂlaÎskim,
Wysokiej, PiotroÂwce, Kielczy, LesÂnicy, Kamieniu SÂlaÎskim i Poznowicach52.
Dnia 26 pazÂdziernika 1971 r. biskup Jop otrzymaø pismo od
przewodniczaÎcego WRN w Opolu z zaproszeniem do Strzelec Opolskich na uroczyste przekazanie ¹kosÂcielnym jednostkom prawnym
powiatu strzeleckiego decyzji stwierdzajaÎcych przejsÂcie na rzecz
tych jednostek uzÇykowanego mieniaº53. Termin uroczystosÂci, wyznaczony na 8 listopada 1981 r., zostaø przesunieÎty na prosÂbeÎ Sekretarza Episkopatu Polski biskupa Bronisøawa DaÎbrowskiego skierowanaÎ do UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ w Warszawie54. Ostatecznie
wreÎczenie decyzji o przekazaniu mienia kosÂcielnego odbyøo sieÎ
w dniu 9 marca 1972 r.55 Podobna uroczystosÂcÂ w Grodkowie miaøa
miejsce 12 maja tego roku56.
Sprawa uwøaszczenia KosÂcioøa rzymskokatolickiego przez ustaweÎ
z dnia 23 czerwca 1971 r. byøa motywem przewodnim Konferencji
BiskupoÂw Ziem Zachodnich, ktoÂra odbyøa sieÎ we Wrocøawiu 18 marca 1972 r.57
Do 29 listopada 1973 r. w czeÎsÂci diecezji opolskiej nalezÇaÎcej do
wojewoÂdztwa katowickiego zøozÇono 30 wnioskoÂw o zwrot nierucho51

Pismo z dnia 23 wrzesÂnia 1972 r., ADO, nr 3500/72/L.
Pismo z dnia 12 pazÂdziernika 1972 r., ADO, nr 3739/72.
53
Pismo z dnia 26 pazÂdziernika 1971 r., ADO, nr Wz. 9-90/8/71.
54
Pismo przewodniczaÎcego WRN w Opolu do biskupa Jopa z dnia 30 pazÂdziernika 1971 r., ADO, bez nru i sygn.
55
Pismo przewodniczaÎcego WRN w Opolu do biskupa Jopa z dnia 1 marca
1971 r., ADO, bez nru i sygn.
56
Pismo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Grodkowie z dnia 28 kwietnia 1972 r., ADO, nr Wz.601/299/Gr/64.71.
57
Program posiedzenia KsieÎzÇy BiskupoÂw Ziem Zachodnich, Wrocøaw 18 marca
1972 r., ADO, bez nru i sygn.
52
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mosÂci wspoÂøuzÇytkowanych oraz 11 wnioskoÂw o zwrot nieruchomosÂci
z budynkami sakralnymi i niesakralnymi. Nie zøozÇono zÇadnych wnioskoÂw o zwrot dziaøek rolnych. W 16 przypadkach wnioski dotyczaÎce
nieruchomosÂci wspoÂøuzÇytkowanych zostaøy przez Wydziaø ds. WyznanÂ zaopiniowane pozytywnie (12 ± w caøosÂci, 4 ± w czeÎsÂci), 14 zasÂ
negatywnie. SposÂroÂd wnioskoÂw o zwrot nieruchomosÂci z budynkami
sakralnymi i niesakralnymi pozytywnie zaopiniowano tylko 3, a w stosunku do pozostaøych 8 negatywnie. Na szczeblu wojewoÂdzkim kuria
opolska wycofaøa 13 wnioskoÂw poprzez wyrazÇenie zgody na negatywnaÎ opinieÎ Wydziaøu ds. WyznanÂ. Na posiedzeniu w UrzeÎdzie do
Spraw WyznanÂ w Warszawie rozpatrzono pozostaøych 9 wnioskoÂw.
Dwa sposÂroÂd nich zaøatwiono pozytywnie, 1 w czeÎsÂci pozytywnie,
a w czeÎsÂci przekazano do dalszego rozpatrzenia, 5 przekazano do
dalszego rozpatrzenia w caøosÂci, a 1 wycofano.
W czeÎsÂci diecezji opolskiej nalezÇaÎcej do wojewoÂdztwa czeÎstochowskiego zøozÇono jedynie 4 wnioski dotyczaÎce nieruchomosÂci z budynkami sakralnymi i niesakralnymi. W stosunku do 2 z nich Wydziaø
ds. WyznanÂ wydaø opinieÎ pozytywnaÎ, a 2 pozostaøe zaopiniowaø negatywnie. Wnioski zaopiniowane negatywnie zostaøy wycofane na
szczeblu wojewoÂdzkim przez kurieÎ opolskaÎ. W czeÎsÂci diecezji obejmujaÎcej teren Opolszczyzny zøozÇono 75 wnioskoÂw dotyczaÎcych nieruchomosÂci wspoÂøuzÇytkowanych, 107 odnoszaÎcych sieÎ do nieruchomosÂci z budynkami sakralnymi i niesakralnymi oraz 92 majaÎcych za
przedmiot dziaøki rolne. Wnioski o nieruchomosÂci wspoÂøuzÇytkowane
zostaøy przez Wydziaø ds. WyznanÂ w wieÎkszosÂci zaopiniowane pozytywnie (44 ± w caøosÂci, 12 ± w czeÎsÂci). Natomiast negatywnie zaopiniowano wieÎkszosÂcÂ (tj. 76) wnioskoÂw majaÎcych za przedmiot nieruchomosÂci z budynkami sakralnymi i niesakralnymi. Jedynie 31 z nich
zostaøo zaopiniowanych pozytywnie. Natomiast w odniesieniu do
wnioskoÂw o dziaøki rolne Wydziaø ds. WyznanÂ wydaø 23 opinie w caøosÂci pozytywne oraz 5 pozytywnych czeÎsÂciowo. Warunkowo pozytywnie (o ile beÎdzie wolna ziemia) zaopiniowano 25 wnioskoÂw. Negatywnie zaopiniowano 39 wnioskoÂw. Na szczeblu wojewoÂdzkim kuria wycofaøa 94 wnioski o przekazanie nieruchomosÂci oraz 39 wnioskoÂw o dziaøki rolne, wyrazÇajaÎc zgodeÎ na negatywnaÎ opinieÎ Wydziaøu
ds. WyznanÂ. Na szczeblu krajowym w UrzeÎdzie do Spraw WyznanÂ
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nie wycofano juzÇ zÇadnego wniosku. Jeden natomiast wniosek odesøano do ponownego rozpatrzenia na szczeblu wojewoÂdzkim. Dotyczyø
on kosÂcioøa parafialnego pw. SÂwieÎtej Rodziny w Branicach w powiecie gøubczyckim58.
Mimo czeÎsÂciowego rozwiaÎzania palaÎcego problemu zwrotu nieruchomosÂci koegzystencja KosÂcioøa katolickiego i wøadz partyjnopanÂstwowych na SÂlaÎsku Opolskim nie byøa wolna od trudnosÂci. Pismo wikariusza generalnego kurii opolskiej biskupa Wacøawa Wyciska do Sekretarza Episkopatu Polski biskupa Bronisøawa DaÎbrowskiego z dnia 2 czerwca 1975 r.59 zawiera informacjeÎ o zburzeniu
przez wøadze prywatnej kapliczki we wsi Brzezinka (parafia KozøoÂw)
w powiecie gliwickim. Mimo izÇ kapliczka postawiona byøa w pasie
drogowym i odpowiednie organy mogøy miecÂ podstaweÎ prawnaÎ do
zÇaÎdania jej usunieÎcia, ich sposoÂb posteÎpowania w tej sprawie byø
caøkowicie sprzeczny z obowiaÎzujaÎcymi przepisami (nie wydano pisemnej decyzji, nie umozÇliwiono zainteresowanemu wniesienia odwoøania, stosowano grozÂby).
Do parafii sÂw. Michaøa w Gliwicach OkreÎgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich zwroÂciøa sieÎ z prosÂbaÎ o umozÇliwienie budowy na niewielkim placu przykosÂcielnym kolektora sanitarnego. Zgoda rzaÎdcy
parafii wiaÎzaøaby sieÎ z rezygnacjaÎ z planowanej rozbudowy sÂwiaÎtyni,
a takzÇe powazÇnie ograniczyøaby dosteÎp wiernych do samego kosÂcioøa.
Wobec prosÂby proboszcza o przeniesienia kolektora kilka metroÂw
poza teren kosÂcielny ODIM zakomunikowaøa parafii, izÇ w razie niewyrazÇenia zgody na zajeÎcie placu kosÂcielnego zøozÇony zostanie wniosek do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej o wydanie decyzji na
przymusowe wywøaszczenie60.

58

Sumaryczny wykaz sposobu zaøatwienia wnioskoÂw o zwrot nieruchomosÂci kosÂcielnych w diecezji opolskiej z dnia 29 listopada 1973 r., ADO, bez nru i sygn.
59
Pismo z 2 czerwca 1975 r., ADO, nr 1978/75.
60
TamzÇe.
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6. PROBLEMY ZWIAÎZANE Z PRZEJMOWANIEM
SÂWIAÎTYNÂ EWANGELICKICH NA OPOLSZCZYZÂNIE

Na SÂlaÎsku Opolskim wyznaniem dominujaÎcym byø zawsze katolicyzm. Wedøug spisu z 1933 r. katolikoÂw byøo 88,9%, protestantoÂw zasÂ nie wieÎcej nizÇ 10,2%61. NajwieÎcej protestantoÂw mieszkaøo
w archiprezbiteracie kluczborskim, poøozÇonym w poÂønocnowschodniej czeÎsÂci Opolszczyzny. W 1929 r. liczyø on 28 544 katolikoÂw i 31 971 protestantoÂw, gøoÂwnie czøonkoÂw ewangelickiego KosÂcioøa unijnego oraz niezalezÇnych luteran, staroluteran, adwentystoÂw i baptystoÂw. Poza okreÎgiem kluczborskim najwieÎcej protestantoÂw miaøy dekanaty graniczaÎce ze sprotestantyzowanym powiatem
brzeskim, czyli dekanat niemodlinÂski (okoøo 29%) i dekanat grodkowski (okoøo 26%). Przynajmniej 10% ludnosÂci protestanckiej
liczyøy dekanaty: prudnicki (17,2%), opolski (11,3%), gliwicki
(10%), kietrzanÂski (10%), gøubczycki (10,2%) i nyski (10,3%). PonizÇej 10% protestantoÂw liczyøy dekanaty: Olesno (9,6%), DobrodzienÂ (8,8%), Bytom (8,2%), Sioøkowice (8%), Zabrze (6,9%),
PaczkoÂw (6,9%), OtmuchoÂw (6,2%), GøogoÂwek (6%), RaciboÂrz
(5,8%), Strzelce Opolskie (5,7%), KozÂle (4,8%), Branice (4,1%),
Pyskowice (3,6%), Gøuchoøazy (3,6%), Skoroszyce (3,1%), ProÂszkoÂw (2,9%), Toszek (2,4%), Ujazd SÂlaÎski (2,2%), Krapkowice ±
dawny dekanat strzelecki (2,2%), TworkoÂw (1,4%), Biaøa (1,2%),
GosÂcieÎcin (1,2%) i èany (0,9%). Na terenie archiprezbiteratu
kluczborskiego w 1927 r. byøo 28 kosÂcioøoÂw protestanckich i 6 kaplic. Dziaøaøo tam 14 parafii ewangelickich i duszpasterzowaøo
16 pastoroÂw. W samym Kluczborku mieszkaø superintendent
(zwierzchnik protestanckiej diecezji kluczborskiej), a przy miejscowym szpitalu byø dom diakonis, zwany ¹BetaniaÎº. Na pozostaøym
terytorium SÂlaÎska Opolskiego byøy 52 sÂwiaÎtynie ewangelickie, przy
ktoÂrych istniaøy siedziby pastoroÂw, 17 kosÂcioøoÂw obsøugiwanych ex
currendo oraz 17 kaplic i 4 oratoria. W Miechowicach znajdowaø sieÎ

61
A. S i t e k, Przejmowanie kosÂcioøoÂw ewangelickich na SÂlaÎsku Opolskim, Opole
1985, s. 10.
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dom diakonis, ktoÂre zajmowaøy sieÎ wychowywaniem sierot, a takzÇe
opiekaÎ nad chorymi62.
Po 1945 r. na OpolszczyzÂnie nastaÎpiøa radykalna zmiana proporcji dominujaÎcych wyznanÂ. Na skutek dziaøanÂ wojennych oraz poÂzÂniejszych wysiedlenÂ ludnosÂci niemieckiej ziemieÎ sÂlaÎskaÎ opusÂciøo okoøo
90% protestantoÂw. Dwa lata po zakonÂczeniu wojny na terenie Administracji Apostolskiej SÂlaÎska Opolskiego liczbeÎ ich oceniano na
okoøo 15 tys.63, czyli dziesieÎciokrotnie mniej nizÇ w 1939 r.64 Po wojnie
protestanci zÇyli w diasporze, wyjezÇdzÇali do RFN w ramach akcji tzw.
øaÎczenia rodzin, czeÎsto przechodzili do innych wspoÂlnot religijnych,
zwøaszcza do SÂwiadkoÂw Jehowy i Zjednoczonego KosÂcioøa Ewangelicznego.
Do zmienionej sytuacji musiano dostosowacÂ struktury organizacyjne KosÂcioøa ewangelickiego na OpolszczyzÂnie. W 1952 r. terytorium SÂlaÎska Opolskiego zostaøo wøaÎczone do ewangelickiej diecezji
katowickiej. W miejsce 5 przedwojennych superintendentur ewangelickiego KosÂcioøa unijnego nie powstaøa zÇadna niezalezÇna diecezja65.
Gdy na mocy postanowienÂ mieÎdzynarodowych Polska otrzymaøa
w 1945 r. nowe tereny na zachodzie i poÂønocy, caøy majaÎtek znajdujaÎcy sieÎ na tym terenie przeszedø na wøasnosÂcÂ panÂstwa. Dotyczyøo to
takzÇe wøasnosÂci kosÂcielnej. Ustawa o mieniu porzuconym i opuszczonym z dnia 6 maja 1945 r., regulujaÎca caøoksztaøt spraw majaÎtkowych
na Ziemiach Odzyskanych66, dopuszczaøa jednakzÇe mozÇliwosÂcÂ przenoszenia wøasnosÂci niemieckiego KosÂcioøa rzymskokatolickiego na
KosÂcioÂø w Polsce67. SpraweÎ mienia gmin wyznaniowych ewangelickiego KosÂcioøa unijnego na Ziemiach Zachodnich i PoÂønocnych regulowaø natomiast okoÂlnik nr 55 Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 19 pazÂdziernika 1945 r. Dokument ten stwierdzaø, izÇ majaÎtek kosÂcioøoÂw prawnie uznanych przed dniem 1 wrzesÂnia 1939 r.
62

TamzÇe, s. 11-17.
TamzÇe, s. 18.
64
A. S i t e k, KosÂcioÂø katolicki na OpolszczyzÂnie w latach 1945-1965, ¹Nasza
PrzeszøosÂcÂº, 22(1965), s. 99.
65
TamzÇe, s. 20.
66
Dz. U. nr 17, poz. 97.
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A. S i t e k, Przejmowanie kosÂcioøoÂw ewangelickich, s. 22.
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nie mozÇe bycÂ uwazÇany za mienie opuszczone i stanowi nadal wøasnosÂcÂ tych kosÂcioøoÂw. MajaÎtki innych wspoÂlnot ewangelickich, nieuznanych prawnie w momencie wybuchu II wojny sÂwiatowej i niefunkcjonujaÎcych w momencie wydania okoÂlnika jako odreÎbne organizacje wyznaniowe, stanowiøy mienie poniemieckie i podlegaøy zarzaÎdowi panÂstwowemu68. Zgodnie z tym zarzaÎdzeniem sÂwiaÎtynie
ewangelickie na OpolszczyzÂnie staøy sieÎ mieniem poniemieckim, beÎdaÎcym pod zarzaÎdem panÂstwowym. Polski KosÂcioÂø ewangelickoaugsburski nie moÂgø wieÎc liczycÂ na uzyskanie prawa wøasnosÂci do
sÂwiaÎtynÂ protestanckich, mimo izÇ z pewnosÂciaÎ miaø do tego moralne
prawo.
Polacy przybywajaÎcy ze wschodu oproÂcz gospodarstw i domoÂw
przejmowali takzÇe opuszczone i czeÎsto bardzo zdewastowane kosÂcioøy poprotestanckie, jednak w wieÎkszosÂci przypadkoÂw nie odbywaøo
sieÎ to samowolnie. Terenowe organy wøadzy panÂstwowej z wøasnej
inicjatywy lub w odpowiedzi na prosÂbeÎ zainteresowanych wiernych
zalecaøy obejmowacÂ opuszczone ewangelickie kosÂcioøy i kaplice,
pragnaÎc w ten sposoÂb pozbycÂ sieÎ czeÎsto zabytkowych obiektoÂw sakralnych wymagajaÎcych kosztownej i pracochøonnej konserwacji.
Czasem w imieniu repatriantoÂw same interweniowaøy u swych
zwierzchnikoÂw, starajaÎc sieÎ uzyskacÂ decyzjeÎ przekazania kosÂcioøa
(np. w Kotlarni, Mikulczycach, Zawadzkiem)69.
Po ustanowieniu w Opolu wøadzy kosÂcielnej zezwalaøa ona na
przejmowanie przez katolikoÂw tylko tych sÂwiaÎtynÂ poprotestanckich,
ktoÂre do jej dyspozycji stawiaøy wøadze panÂstwowe lub gdy wyrazÇaøy
one zgodeÎ na przejeÎcie obiektu. PodkresÂlano takzÇe, izÇ sÂwiaÎtynie takie
obejmowano nie na staøe, lecz tylko ¹na uzÇywanieº ± kwestie wøasnosÂciowe miaøy bycÂ ostatecznie uregulowane w przyszøosÂci70. KosÂcioøy przejmowano nie bezposÂrednio od ewangelikoÂw ± zgodnie bowiem
z prawem nie nalezÇaøy do nich ± lecz od polskich wøadz panÂstwowych.
68
OkoÂlnik podawaø, zÇe dotyczyøo to nasteÎpujaÎcych kosÂcioøoÂw: ¹b. KosÂcioøa
ewangelickiego augsburskiego i helweckiego wyznania, b. KosÂcioøa staroluterskiego,
b. KosÂcioøa unijnego i b. KosÂcioøa unijnego na GoÂrnym SÂlaÎskuº.
69
A. S i t e k, KosÂcioÂø katolicki na OpolszczyzÂnie, s. 99-100.
70
A. S i t e k, Przejmowanie kosÂcioøoÂw ewangelickich, s. 28-29.
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W dniu 29 pazÂdziernika 1945 r. ks. Karol Klus, duszpasterz ewangelicko-augsburskiej parafii w Kluczborku, pozÂniej konsenior diecezji katowickiej, wnioÂsø do administratora apostolskiego Opolszczyzny ks. Bolesøawa Kominka prosÂbeÎ, by katolicy objeÎli w czasowe
uzÇytkowanie kosÂcioøy protestanckie powiatu kluczborskiego i tym
samym uchronili od caøkowitego zniszczenia71. W ten sposoÂb w reÎce
katolickie przeszøo okoøo 40 kosÂcioøoÂw protestanckich72.
SpraweÎ przejmowania kosÂcielnych majaÎtkoÂw poewangelickich
w nowy sposoÂb uregulowaø dekret Prezydenta z dnia 19 wrzesÂnia
1946 r. o zmianie dekretu Prezydenta RP z dnia 25 listopada 1936 r.
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ewangelicko-augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. MocaÎ tego dekretu parafie roÂzÇnych odøamoÂw
protestanckich na tzw. Ziemiach Zachodnich i PoÂønocnych zostaøy
automatycznie wøaÎczone do KosÂcioøa ewangelicko-augsburskiego.
Ponadto KosÂcioÂø ten stawaø sieÎ spadkobiercaÎ wszystkich kosÂcioøoÂw
protestanckich w przeszøosÂci istniejaÎcych i dziaøajaÎcych na Ziemiach
Odzyskanych73. Nie stawaø sieÎ jednak prawnym uzÇytkownikiem tej
czeÎsÂci majaÎtku poprotestanckiego, ktoÂra przed wydaniem dekretu
znajdowaøa sieÎ w faktycznym posiadaniu katolikoÂw lub nie zostaøa
przez ewangelikoÂw przejeÎta i zagospodarowana74.
Dekret z 19 wrzesÂnia 1946 r. wszedø w zÇycie 1 grudnia tegozÇ roku.
Od tego dnia wøadze kosÂcielne w Opolu nie zezwalaøy na przejmowanie opuszczonego mienia poewangelickiego bez okresÂlenia, w czyjej gestii znajdowaø sieÎ dany obiekt. W przypadku sÂwiaÎtynÂ opuszczonych i niezagospodarowanych przez protestantoÂw zwracano sieÎ do
wøadz panÂstwowych. Tak przejeÎto bardzo juzÇ zdewastowane kosÂcioøy
w Gøuchoøazach (1947), Grotowicach (1947), Jankowicach Wielkich
(1952), Jeszkotlach (1953), Miechowej (1958), Møodoszowicach
(1959), Olszynce (1947), Przylesiu Brzeskim (1959), Wawrzyszowie
(1947), Wojnowicach koøo Gøubczyc (1948), RozÇnowie (1971)
71

Pisma ks. Klusa do biskupa Bolesøawa Kominka, ADO, nr 29/45 i 14/46, sygn.
V.H.III-11.
72
A. S i t e k, KosÂcioÂø katolicki na OpolszczyzÂnie, s. 99.
73
Dz. U. nr 54, poz. 17.
74
Takich kosÂcioøoÂw byøo duzÇo, okoøo 1/3 stanu sprzed wojny. W wieÎkszosÂci
ulegøy dewastacji i zostaøy rozebrane.
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i w Mokrem (1982)75. W sprawach tych zasieÎgano takzÇe opinii KosÂcioøa ewangelickiego.
Stan taki przetrwaø azÇ do uchwalenia przez Sejm PRL w dniu
23 czerwca 1971 r. ustawy, ktoÂra w sposoÂb ostateczny regulowaøa
kosÂcielne sprawy majaÎtkowe na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Zgodnie z taÎ ustawaÎ KosÂcioÂø rzymskokatolicki nabyø prawa do wszystkich
sÂwiaÎtynÂ beÎdaÎcych w jego posiadaniu, wliczajaÎc w to takzÇe obiekty
poewangelickie przejeÎte czasowo tylko w uzÇywanie. Podobne prawa
nabyøy takzÇe wszystkie inne wyznania niekatolickie uznane przez
panÂstwo na Ziemiach Zachodnich i PoÂønocnych76.
Procesowi przejmowania przez katolikoÂw kosÂcioøoÂw protestanckich towarzyszyøy napieÎcia i konflikty mieÎdzywyznaniowe. SzczegoÂlnie obfitowaø w nie okres od konÂca lat 40. i poczaÎtku 50. do 1972 r.
KosÂcioÂø ewangelicko-augsburski wchøonaÎø na mocy dekretu z dnia
19 wrzesÂnia 1946 r. wspoÂlnoty ewangelicko-unijne i przystaÎpiø do
organizowania wøasnych struktur na Ziemiach Zachodnich77. OsÂrodki ewangelickie wzmogøy dziaøalnosÂcÂ duszpasterskaÎ dotaÎd bardzo
zaniedbanaÎ, a takzÇe rozpoczeÎøy starania o przejeÎcie wolnych kosÂcioøoÂw protestanckich i odzyskanie sÂwiaÎtynÂ zajeÎtych juzÇ i uzÇytkowanych
przez katolikoÂw78.
Przedmiotem najdøuzÇszego sporu byø kosÂcioÂø pw. sÂw. Teresy
w Woøczynie, samowolnie zajeÎty przez osiadøych w miesÂcie repatriantoÂw, ktoÂrych duszpasterzem byø ks. Karol Folt, kapøan diecezji øuckiej. Wprawdzie sÂwiaÎtynia nie byøa objeÎta przez protestantoÂw, ale
przez jej zajeÎcie naruszono niepisanaÎ ugodeÎ pomieÎdzy pastorem Klusem, reprezentujaÎcym na OpolszczyzÂnie duchowienÂstwo protestanckie, a katolikami rejonu kluczborskiego, w ktoÂrej szczegoÂøowo uzgodniono tryb przejmowania sÂwiaÎtynÂ ewangelickich79. Administrator apostolski SÂlaÎska Opolskiego ks. Bolesøaw Kominek podjaÎø starania, aby kosÂcioÂø ten zwroÂcono jak najszybciej ewangelikom, jednak
z powodu zdecydowanego oporu grupy woøczynÂskich repatriantoÂw
75
76
77
78
79

A. S i t e k, Przejmowanie kosÂcioøoÂw ewangelickich, s. 33-34.
A. T o k a r c z y k, TrzydziesÂci wyznanÂ, Warszawa 1971, s. 55.
A. S i t e k, Przejmowanie kosÂcioøoÂw ewangelickich, s. 57.
TamzÇe, s. 62.
TamzÇe, s. 70-71.
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skupionej wokoÂø ks. Folta okazaøo sieÎ to niewykonalne. Wobec faktycznego posiadania sÂwiaÎtyni przez katolikoÂw i braku mozÇliwosÂci
przekazania jej protestantom katolickie wøadze kosÂcielne zwroÂciøy
sieÎ do Ministerstwa Administracji Publicznej o jej definitywny przydziaø80. Ewangelicy, pragnaÎc odzyskacÂ kosÂcioÂø, wielokrotnie interweniowali u wøadz panÂstwowych i w kurii opolskiej, jednak bez powodzenia. SaÎd Powiatowy w Kluczborku, rozpoznajaÎcy teÎ spraweÎ w dniu
18 sierpnia 1955 r., oddaliø roszczenia strony ewangelickiej. Dnia
22 lutego 1963 r. parafia ewangelicka w Woøczynie wniosøa skargeÎ
do Stolicy Apostolskiej, domagajaÎc sieÎ zwrotu ¹mienia ewangelickiego zabranego przez rzymsko-katolikoÂwº81. Biskup opolski Franciszek Jop w dniu 2 sierpnia 1963 r. skierowaø do Ojca SÂwieÎtego pismo
wyjasÂniajaÎce82. SpraweÎ woøczynÂskaÎ ostatecznie zakonÂczyøo wejsÂcie
w zÇycie ustawy o majaÎtkach kosÂcielnych na Ziemiach Zachodnich
i PoÂønocnych z 23 czerwca 1971 r., na mocy ktoÂrej sporna sÂwiaÎtynia
przeszøa na wøasnosÂcÂ parafii rzymskokatolickiej. Konflikty o mniejszym nateÎzÇeniu miaøy miejsce takzÇe w Bytomiu83 i w Gliwicach, gdzie
katolicy przekazali ewangelikom kosÂcioÂø pw. sÂw. Jacka84.
Po Soborze WatykanÂskim II daøo sieÎ odczucÂ na OpolszczyzÂnie
wyciszenie niesnasek mieÎdzywyznaniowych. Podejmowano takzÇe
proÂby uøozÇenia wzajemnych stosunkoÂw w duchu chrzesÂcijanÂskim.
W szczegoÂlny sposoÂb daje sieÎ to zauwazÇycÂ od momentu objeÎcia posøugiwania pasterskiego przez nasteÎpceÎ biskupa Jopa biskupa Alfonsa Nossola85.
Nie wszystkie opuszczone kosÂcioøy protestanckie zostaøy przejeÎte
przez katolikoÂw w latach powojennych. Przeciwnie, ogromna ich
wieÎkszosÂcÂ pozostaøa nadal w reÎkach protestantoÂw. Podanie sÂcisøej
liczby sÂwiaÎtynÂ przejeÎtych przez katolikoÂw jest obecnie niezwykle
trudne, poniewazÇ niektoÂre kosÂcioøy tylko przez pewien czas pozostawaøy w dyspozycji katolikoÂw, potem zasÂ zostaøy zwroÂcone. O prze80
81
82
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84
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Pisma wøadz kosÂcielnych do MAP, ADO, sygn. V.H.III-90/46, III-V.H.-166/48.
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jeÎcie innych czyniono starania, ktoÂre nie zawsze zostaøy uwienÂczone
sukcesem. Jeszcze inne zostaøy przekazane ewangelikom baÎdzÂ ± z czasem ± opuszczone. W sumie polscy protestanci objeÎli okoøo 40 z ponad 120 istniejaÎcych przed ostatniaÎ wojnaÎ na OpolszczyzÂnie sÂwiaÎtynÂ
i kaplic ewangelickich, natomiast w reÎkach rzymskich katolikoÂw
ostatecznie pozostaøo 29 kosÂcioøoÂw i kaplic, czyli mniej nizÇ 1/4 ogoÂlnego stanu86.
Wiele nieprzejeÎtych kosÂcioøoÂw poprotestanckich zostaøo caøkowicie zniszczonych i w konsekwencji rozebranych. W ten sposoÂb przestaøo istniecÂ wiele pieÎknych i stosunkowo nowych sÂwiaÎtynÂ, m.in.
w Branicach, GøogoÂwku, Gøubczycach, GosÂwinowicach, Graczach,
Kietrzu, Kobieli, KozÂlu, Mieszkowicach, Molnie, Moszczance, Nysie,
Osieku, Osowcu, Pomorzowicach, Prudniku, Raciborzu, RudzinÂcu,
Skorogoszczy, Szybowicach, TøustoreÎbach, Zabrzu i ZagwizÂdziu.
NiektoÂre ze sÂwiaÎtynÂ zostaøy przekazane na cele publiczne; np. w kosÂciele w Tuøowicach urzaÎdzono haleÎ sportowaÎ, w Biaøej zasÂ warsztaty
i magazyn. Niszczaøy opuszczone sÂwiaÎtynie w Rozumicach, SøawieÎcicach, Bodzanowicach, Ligocie Dolnej i Rozwadzy. KosÂcioøy w Miechowej, Kostowie, Przylesiu Brzeskim i RozÇnowie uratowano od
rozbioÂrki, przekazujaÎc je ich parafiom katolickim pod warunkiem
dokonania kapitalnego remontu. SÂwiaÎtynie w Walidrogach i Strzelcach Opolskich zostaøy przez protestantoÂw sprzedane katolikom
i przez tych ostatnich odbudowane87.

ZAKONÂCZENIE

W stosunkach z przedstawicielami wøadzy panÂstwowej biskup
Franciszek Jop kierowaø sieÎ realizmem, maÎdrosÂciaÎ zÇyciowaÎ i dosÂwiadczeniem zdobytym podczas wieloletniej søuzÇby KosÂcioøowi. Staraø sieÎ
nie narazÇacÂ niepotrzebnie KosÂcioøa na szykany wøadz. Wykazywaø
86
87

A. S i t e k, Przejmowanie kosÂcioøoÂw ewangelickich, s. 6-7.
TamzÇe, s. 32.
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jednoczesÂnie stanowczosÂcÂ i konsekwencjeÎ w obronie prawdy i søusznosÂci. OsobisÂcie wolny od przywiaÎzania do spraw materialnych, dostrzegaø koniecznosÂcÂ zabezpieczenia KosÂcioøowi opolskiemu doczesnych sÂrodkoÂw do realizacji jego misji. Na konferencji dziekanoÂw,
ktoÂra odbyøa sieÎ w konÂcu 1965 r., powiedziaø: ¹KosÂcioÂø nie chce bycÂ
panÂstwem w panÂstwie. KosÂcioÂø beÎdzie zawsze istniaø w roÂzÇnych ustrojach, bo jest wieczny i od nich niezalezÇny. W kazÇdym ustroju ma
prawo do istnienia i dziaøania. Nigdy nie chce stwarzacÂ panÂstwu trudnosÂci, ale musi sieÎ bronicÂ, gdy jest zagrozÇonyº88.

88

J. M i k o ø a j e c, Pasterz, s. 65.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

TADEUSZ STANISèAWSKI

NOWE REGULACJE DOTYCZAÎCE DAROWIZN
NA CELE KOSÂCIELNE

Darowizny saÎ podstawowym sÂrodkiem wspierania przez wiernych dziaøalnosÂci kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Jednak tylko
czeÎsÂcÂ z nich ma korzystny dla podatnika wymiar finansowy w postaci
mozÇliwosÂci skorzystania z ulg i zwolnienÂ podatkowych. Takie tylko
darowizny beÎdaÎ przedmiotem niniejszego opracowania. Dotyczy to
zaroÂwno darowizn przekazywanych na mocy ustaw podatkowych,
jak i ustaw o stosunku panÂstwa do kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz pomniejszenia podatku o kwoty przekazane organizacjom
pozÇytku publicznego. Regulacje prawne dotyczaÎce tej czeÎsÂci prawa
podatkowego ulegajaÎ ostatnio zmianom, a przyjmowane rozwiaÎzania
trudno uznacÂ za stabilne i jednoznaczne. Nie søuzÇy to ani budowaniu
pewnosÂci prawa po stronie podatnikoÂw, ani tym bardziej stabilizacji
w tym zakresie dobrych stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami
i zwiaÎzkami wyznaniowymi. W sytuacji prawnej wyznaczanej obecnie
przez znowelizowane ustawy o podatkach dochodowych od osoÂb
fizycznych1 i prawnych2 oraz przez zupeønie nowaÎ ustaweÎ o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie3 widoczne saÎ istotne
1

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osoÂb fizycznych,
Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ± tj. z poÂzÂn. zm. (dalej: updf).
2
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osoÂb prawnych,
Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ± tj. z poÂzÂn. zm. (dalej: updp).
3
Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. nr 96, poz. 873 (dalej: ustawa o wolontariacie).
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zmiany, czesÂcÂ jednak przepisoÂw ± pomimo zawirowanÂ na etapie parlamentarnych projektoÂw nowelizacji ± wykazaøa sieÎ trwaøosÂciaÎ.
1. DARCZYNÂCY

DokonujaÎcymi darowizn wspierajaÎcych dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa mogaÎ bycÂ zaroÂwno podatnicy podatku dochodowego od osoÂb fizycznych, jak i od osoÂb prawnych, opøacajaÎcy te podatki na zasadach
ogoÂlnych. O zaliczeniu konkretnego podmiotu do tej grupy decydujaÎ
odpowiednio podatek dochodowy od osoÂb prawnych (updp) i podatek dochodowy od osoÂb fizycznych (updf). W razie wspoÂlnego
opodatkowania maøzÇonkoÂw podatkiem dochodowym od osoÂb fizycznych kazÇde z nich odlicza kwoty dokonanych darowizn od swojego
dochodu (art. 6 ust. 2 updf).
2. CELE DOKONYWANYCH DAROWIZN

SposÂroÂd obszernego katalogu celoÂw darowizn preferowanych
przez ustawodawceÎ do konÂca 2003 r. i wymienianych w ustawach
o podatkach dochodowych od osoÂb fizycznych i prawnych obecnie
pozostaøy tylko dwa. WsÂroÂd nich jest cel kultu religijnego (art. 18 ust.
1 pkt 7 updp4 oraz art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b). Przepis ten stanowi, zÇe
podstaweÎ opodatkowania podatkiem dochodowym od osoÂb odpowiednio prawnych lub fizycznych stanowi dochoÂd po odliczeniu darowizn na cele kultu religijnego. W tym przypadku nie zmieniøa sieÎ
roÂwniezÇ szeroko pojeÎta definicja celoÂw kultu religijnego. Jako darowizny na ten cel rozumie sieÎ ¹sÂrodki przeznaczone dla kosÂcioøoÂw,
zwiaÎzkoÂw religijnych i kosÂcielnych osoÂb prawnychº5. Drugi cel (a
wøasÂciwie ich grupeÎ) stanowi sfera zadanÂ publicznych okresÂlonych
w art. 4 ustawy o wolontariacie (art. 18 ust. 1 updp oraz art. 26 ust.
4

Zmiana wprowadzona nowelizacjaÎ updp. Dz. U. z 2003 r., nr 202, poz. 1957.
Wykøadnia Ministerstwa FinansoÂw zawarta w pisÂmie okoÂlnym z dnia 31 pazÂdziernika 1995 r., PO 2/11-01573/95, Biuletyn Skarbowy 1995/4/14.
5
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1 pkt 9 lit. a updf)6. Obszerny ich katalog zawiera 24 pozycje7. Wydaje sieÎ bycÂ bardzo istotne, izÇ na mocy art. 4 ust. 2 ustawy o wolonta-

6

Zmiana wprowadzona nowelizacjaÎ updf. Dz. U. z 2003 r., nr 202, poz. 1956.
Art. 4 ust. 1: ¹Sfera zadanÂ publicznych, o ktoÂrej mowa w ustawie, obejmuje
zadania w zakresie:
1) pomocy spoøecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
zÇyciowej oraz wyroÂwnywania szans tych rodzin i osoÂb;
2) dziaøalnosÂci charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pieleÎgnowania polskosÂci oraz rozwoju
sÂwiadomosÂci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) dziaøalnosÂci na rzecz mniejszosÂci narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) dziaøania na rzecz osoÂb niepeønosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osoÂb pozostajaÎcych bez pracy
i zagrozÇonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dziaøalnosÂcÂ na rzecz roÂwnych
praw kobiet i meÎzÇczyzn;
9) dziaøalnosÂci wspomagajaÎcej rozwoÂj gospodarczy, w tym rozwoÂj przedsieÎbiorczosÂci;
10) dziaøalnosÂci wspomagajaÎcej rozwoÂj wspoÂlnot i spoøecznosÂci lokalnych;
11) nauki, edukacji, osÂwiaty i wychowania;
12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i møodziezÇy;
13) kultury, sztuki, ochrony doÂbr kultury i tradycji;
14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15) ekologii i ochrony zwierzaÎt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) porzaÎdku i bezpieczenÂstwa publicznego oraz przeciwdziaøania patologiom
spoøecznym;
17) upowszechniania wiedzy i umiejeÎtnosÂci na rzecz obronnosÂci panÂstwa;
18) upowszechniania i ochrony wolnosÂci i praw czøowieka oraz swoboÂd obywatelskich, a takzÇe dziaøanÂ wspomagajaÎcych rozwoÂj demokracji;
19) ratownictwa i ochrony ludnosÂci;
20) pomocy ofiarom katastrof, kleÎsk zÇywioøowych, konfliktoÂw zbrojnych i wojen
w kraju i za granicaÎ;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentoÂw;
22) dziaøanÂ na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktoÂw i wspoÂøpracy mieÎdzy spoøeczenÂstwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) dziaøalnosÂci wspomagajaÎcej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarzaÎdowe oraz podmioty, o ktoÂrych mowa w art. 3 ust. 3,
w zakresie okresÂlonym w pkt 1-23º.
7
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riacie istnieje mozÇliwosÂcÂ rozszerzenia tego ustawowego katalogu
w drodze rozporzaÎdzenia Rady MinistroÂw.
3. ADRESACI DAROWIZN (OBDAROWANI)

Adresatami darowizn na cele kultu religijnego mogaÎ zatem bycÂ
kosÂcielne osoby prawne oraz jednostki nieposiadajaÎce takiej osobowosÂci. Ograniczeniem w przypadku darowizn pienieÎzÇnych mozÇe bycÂ
w takim wypadku wymoÂg posiadania rachunku bankowego. Obdarowanymi nie mogaÎ tezÇ bycÂ ± przede wszystkim ± zÇadne osoby fizyczne, jak tezÇ osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemajaÎce
osobowosÂci prawnej, a prowadzaÎce dziaøalnosÂcÂ gospodarczaÎ, polegajaÎcaÎ na wytwarzaniu wyroboÂw przemysøu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a takzÇe pozostaøych wyroboÂw alkoholowych o zawartosÂci alkoholu powyzÇej 1,5%, oraz wyroboÂw z metali szlachetnych albo z udziaøem tych
metali, albo handlu tymi wyrobami8.
Darowizna na cele pozÇytku publicznego musi bycÂ przekazana
organizacjom, o ktoÂrych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzaÎcym dziaøalnosÂcÂ pozÇytku publicznego w sferze zadanÂ publicznych
okresÂlonych w tej ustawie. Art. 3 ust. 3 pkt 1 umozÇliwia prowadzenie
dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego roÂwniezÇ osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym dziaøajaÎcym na podstawie przepisoÂw o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku PanÂstwa do innych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, jezÇeli ich
cele statutowe obejmujaÎ prowadzenie dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego.
Taka regulacja stwarza mozÇliwosÂcÂ wystaÎpienia kosÂcielnych osoÂb
prawnych i innych jednostek organizacyjnych jako adresatoÂw darowizn z obu obowiaÎzujaÎcych tytuøoÂw.

8

Art. 26 ust. 5 updf.
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4. PRZEDMIOT DAROWIZNY

W praktyce najpowszechniejszym przedmiotem dokonywanych
darowizn saÎ sÂrodki pienieÎzÇne. Jak wynika jednak posÂrednio z art. 26
ust. 7 updf i art. 18 ust. 1c updp, przedmiotem darowizny mogaÎ bycÂ
tezÇ inne rzeczy lub prawa rzeczowe. Wtedy jednak zachodzi koniecznosÂcÂ podania ich wartosÂci uwzgleÎdniajaÎcej nalezÇny podatek od towaroÂw i usøug (VAT), jesÂli saÎ nim objeÎte. WartosÂcÂ taka mozÇe bycÂ zakwestionowana przez organa podatkowe i ostatecznie ustalona przez
powoøanego w tym celu biegøego. Procedura taka wydaje sieÎ jednak
niecelowa w przypadku osoÂb fizycznych i ich limitu kwotowego darowizn ± 350 zø. Koszty caøej operacji øatwo mogaÎ przekroczycÂ wartosÂcÂ przedmiotu sporu.
5. KWOTY DAROWIZN

Od 2004 r. zmianie ulegøy zaroÂwno limity darowizn podlegajaÎcych odliczeniom od podstawy opodatkowania, jak i zroÂzÇnicowany
zostaø mechanizm ich obliczania. Podatnicy podatku dochodowego
od osoÂb prawnych mogaÎ odliczycÂ darowizny w wysokosÂci do 10%
dochodu. Limit ten jest jednakowy w odniesieniu do darowizn na cele
kultu religijnego, jak i na rzecz organizacji pozÇytku publicznego. Jak
juzÇ wspomniano, podatnik chcaÎcy wesprzecÂ dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa, mozÇe skorzystacÂ z jednej lub z obydwoÂch mozÇliwosÂci. W takim jednak
wypadku ma zastosowanie ogoÂlny limit zawarty w dodanym ust. 1a
art. 18 updp, ustalajaÎcy caøkowitaÎ øaÎcznaÎ kwoteÎ mozÇliwych odliczenÂ
roÂwniezÇ na 10% dochodu.
Zdecydowanie bardziej radykalne zmiany ustawodawca wprowadziø do ustawy o podatku dochodowym od osoÂb fizycznych. W miejsce
dotychczasowego limitu procentowego (10%) wprowadzono limit kwotowy ± 350 zø. Limit ten ma roÂwniezÇ podwoÂjny charakter ± odnosi sieÎ do
kazÇdego z dwoÂch mozÇliwych celoÂw darowizn, jak i do øaÎcznej kwoty
podlegajaÎcej z tego tytuøu odliczeniu od podstawy opodatkowania9.
9

Art. 26 ust. 1 pkt 9 i ust. 5 updf.
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Od 2005 r. planowany jest powroÂt do limitu procentowego w wysokosÂci
6% dochodu10.
ÂW
6. DOKUMENTACJA PONIESIONYCH WYDATKO

SposoÂb dokumentowania poniesionych wydatkoÂw jest zalezÇny od
przedmiotu darowizny i analogiczny w przypadku podatnikoÂw podatku dochodowego od osoÂb prawnych i fizycznych.
JesÂli przedmiotem darowizny saÎ pieniaÎdze, to poniesione wydatki
podlegajaÎ odliczeniu wyøaÎcznie, jesÂli saÎ udokumentowane dowodem
wpøaty na konto obdarowanego11. NiemozÇliwe jest zatem uwzgleÎdnienie pokwitowania obdarowanego lub dowodu wpøaty w kasie
wøasÂciwej instytucji. Dodatkowo trzeba beÎdzie w zeznaniu podatkowym wykazacÂ kwoteÎ darowizny, kwoteÎ dokonanego odliczenia i dane
obdarowanego (nazweÎ i adres)12.
Kiedy zasÂ przekazuje sieÎ darowizneÎ innego rodzaju nizÇ pienieÎzÇnaÎ
(towary, usøugi itp.), wtedy wymagany jest dokument, z ktoÂrego wynika wartosÂcÂ tej darowizny oraz osÂwiadczenie obdarowanego o jej
przyjeÎciu13. OsÂwiadczenie takie (pokwitowanie) mozÇe bycÂ zøozÇone
na pisemnym osÂwiadczeniu stron o wartosÂci darowizny14.
7. DAROWIZNY NA KOSÂCIELNAÎ DZIAèALNOSÂCÂ
CHARYTATYWNO-OPIEKUNÂCZAÎ

Konstrukcja, warunki i podstawy prawne tego rodzaju darowizn
nie ulegøy zmianie. PodstawaÎ prawnaÎ nie saÎ w tym wypadku ustawy
podatkowe, ale ustawy regulujaÎce stosunki mieÎdzy panÂstwem a po10

Druk senacki nr 812.
Art. 18, ust. 1c updp i art. 26 ust. 7 updf.
12
Druk senacki nr 812.
13
TamzÇe.
14
A. B a r t o s i e w i c z, R. K u b a c k i, Ustawa o podatku dochodowym od osoÂb
fizycznych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 974.
11
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szczegoÂlnymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi, zawierajaÎce odnosÂne przepisy.
Warunkiem takiego odliczenia jest:
± przeznaczenie darowizny na dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ prowadzonaÎ przez kosÂcielnaÎ osobeÎ prawnaÎ;
± potwierdzenie tego faktu poprzez pokwitowanie odbioru;
± sprawozdanie o jej przeznaczeniu na taki cel w ciaÎgu dwoÂch lat
od dnia przekazania darowizny15.
Mimo stosunkowo døugiej juzÇ tradycji funkcjonowania tej formy
wspierania dziaøalnosÂci kosÂcielnej w naszym systemie prawnym (od
1989 r. w przypadku KosÂcioøa katolickiego) wciaÎzÇ pojawiajaÎ sieÎ kontrowersje i sprzeczne interpretacje. Spowodowane saÎ one gøoÂwnie
tendencjaÎ ustawodawcy do regulowania wszelkich ulg i zwolnienÂ
podatkowych wyøaÎcznie w ustawach podatkowych. Systematycznie
eliminowane saÎ z polskiego systemu prawnego istniejaÎce wczesÂniej
na mocy innych aktoÂw prawnych ulgi i zwolnienia. Nie oznacza to
zawsze, a wøasÂciwie wreÎcz prawie nigdy automatycznego inkorporowania derogowanych przepisoÂw do ustaw podatkowych i czeÎsto konÂczy sieÎ ostatecznaÎ ich likwidacjaÎ.
W przypadku darowizn na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywnoopiekunÂczaÎ dodatkowym problemem staje sieÎ wymagany negocjacyjny sposoÂb interpretacji i wykonania ustaw kosÂcielnych16. Mimo
kontrowersyjnych i nieraz sprzecznych nie tylko interpretacji, ale
roÂwniezÇ wyrokoÂw Naczelnego SaÎdu Administracyjnego wydaje sieÎ
ustalacÂ linia poglaÎdoÂw w doktrynie aprobujaÎca charakter legis specialis ustaw kosÂcielnych wobec ± w tym przypadku ± przepisoÂw
podatkowych, a ¹jednostkowo poglaÎdy odmienne [...] nie zasøugujaÎ
na aprobateÎº17.

15

Szerzej na ten temat zob.: T. S t a n i s ø a w s k i, Darowizny na kosÂcielnaÎ dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº, 2001, t. 2,
s. 81-91.
16
Art. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. nr 29, poz. 154, z poÂzÂn. zm.
17
A. B a r t o s i e w i c z, R. K u b a c k i, Ustawa o podatku dochodowym, s. 975.
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8. POMNIEJSZENIE PODATKU O KWOTEÎ WPèATY
NA RZECZ ORGANIZACJI POZÇYTKU PUBLICZNEGO

Jest to nowa instytucja w polskim prawie podatkowym, funkcjonujaÎca od 1 stycznia 2004 r. Jej konstrukcja wychodzi naprzeciw postulatom mozÇliwosÂci wspierania dziaøalnosÂci organizacji pozarzaÎdowych czeÎsÂciaÎ podatkoÂw. W niektoÂrych krajach w ten sposoÂb wspierana jest tezÇ dziaøalnosÂcÂ kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (np.
Wøochy, WeÎgry).
Instytucja ta dotyczy podatnikoÂw podatku dochodowego od
osoÂb fizycznych i jest uregulowana w art. 27d updf i art. 27 ustawy
o wolontariacie. W polskim porzaÎdku prawnym przybraøa formeÎ
klasycznej ulgi podatkowej ± mozÇna ja poroÂwnacÂ do darowizny
w caøosÂci odliczanej od podatku. Oznacza to koniecznosÂcÂ uprzedniego poniesienia odpowiedniego wydatku, a nasteÎpnie mozÇliwosÂcÂ
pomniejszenia o teÎ kwoteÎ nalezÇnego podatku. We wspomnianych
rozwiaÎzaniach zagranicznych na ogoÂø wystarczy wskazanie przez
podatnika w rocznym rozliczeniu podatkowym wybranego beneficjenta, a obliczenie nalezÇnej kwoty i dokonanie samej wpøaty (przelewu) pomniejszajaÎcej podatek spoczywa juzÇ na organach podatkowych.
Wpøaty pomniejszajaÎcej podatek mogaÎ dokonacÂ podatnicy skøadajaÎcy roczne zeznanie zgodnie z art. 45 ust. 1 updf. WyøaÎczono wieÎc
tym samym z takiej mozÇliwosÂci podatnikoÂw uzyskujaÎcych dochody
z pozarolniczej dziaøalnosÂci gospodarczej i z kapitaøoÂw, a opodatkowanych jednolita stawkaÎ 19% (oni skøadajaÎ roczne zeznania zgodnie
z art. 45 ust. 1a updf).
Wpøata powinna bycÂ dokonana na rzecz organizacji pozÇytku publicznego. Warunki, jakie muszaÎ speøniacÂ te organizacje, saÎ w tym
wypadku identyczne jak w przypadku darowizn. Musi bycÂ ona jednak
faktycznie dokonana i dopiero nasteÎpnie podatnik o odpowiedniaÎ
sumeÎ pomniejsza kwoteÎ nalezÇnego podatku lub powieÎksza kwoteÎ
oczekiwanego zwrotu nadpøaty. MozÇe to bycÂ szczegoÂlnie uciaÎzÇliwe,
zwøaszcza w odniesieniu do podatnikoÂw niekorzystajaÎcych z innych
ulg i odliczenÂ, a dotychczas rozliczanych np. przez pracodawceÎ lub
Zakøad UbezpieczenÂ Spoøecznych.
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Terminem dokonania wpøaty jest okres mieÎdzy 1 maja roku podatkowego a dniem zøozÇenia zeznania podatkowego, ale nie poÂzÂniej
nizÇ 30 kwietnia roku nasteÎpnego po podatkowym18. Tak szeroko zakresÂlony przedziaø czasowy pozwala zaliczycÂ do sum wydatkowanych
na ten cel zaroÂwno wydatki poniesione w czasie roku podatkowego,
jak i woÂwczas, gdy podatnikowi znana juzÇ beÎdzie wysokosÂcÂ podatku
nalezÇnego za dany rok. Termin zakonÂczeniu roku podatkowego
umozÇliwia zatem precyzyjne poznanie limitu 1% nalezÇnego podatku,
ale w zÇadnym razie nie jest pierwszym mozÇliwym dniem dokonywania
takich wpøat. WyjaÎtkiem jest tutaj 1 stycznia 2004 r., kiedy to regulacje
wprowadzajaÎce teÎ instytucjeÎ dopiero weszøy w zÇycie i w ten sposoÂb
mozÇliwe byøo zakwalifikowanie wyøaÎcznie wpøat dokonanych od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r. OczywisÂcie nie mogaÎ to bycÂ te same
sÂrodki ± raz odliczone jako darowizna, a drugi raz jako pomniejszenie
podatku. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby np. kwoteÎ darowizny przekraczajaÎcaÎ limit 350 zø potraktowacÂ jako wpøateÎ tego rodzaju.
Wpøata na rzecz organizacji pozÇytku publicznego mozÇe pomniejszycÂ podatek o kwoteÎ roÂwnaÎ 1% tegozÇ. Wspomniany 1% podatku
mozÇe bycÂ kwotaÎ jednej wpøaty, sumaÎ wpøat na rzecz jednej lub wielu
organizacji. OczywisÂcie mozÇliwe saÎ wpøaty w kwotach wyzÇszych, ale
nie przynoszaÎ one zÇadnych korzystnych skutkoÂw podatkowych. Przy
obliczaniu wysokosÂci 1% limitu odliczenia pomijaøo sieÎ grosze, a nie
(jak w innych podobnych przypadkach) zaokraÎglaøo w goÂreÎ lub
w doÂø19. Planowana jest zmiana od 2005 r., polegajaÎca na zaokraÎglaniu do peønych dziesiaÎtek groszy w doÂø20.
Dokonane odliczenie nalezÇy udokumentowacÂ dowodem wpøaty
na rachunek bankowy organizacji pozÇytku publicznego, zawierajaÎcym imieÎ, nazwisko oraz adres wpøacajaÎcego, kwoteÎ wpøaty i nazweÎ
obdarowanej organizacji.

18
19
20

Druk senacki nr 812.
Art. 27d ust. 5 updf.
Druk senacki nr 812.
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PodsumowujaÎc, mozÇna zauwazÇycÂ kilka kierunkoÂw dokonanych
ostatnio zmian:
± ograniczono limity darowizn ± 350 zø, a potem 6% dochodu
w przypadku podatnikoÂw podatku dochodowego od osoÂb fizycznych
(w miejsce 10%, 15% lub øaÎcznie 15% dochodu), 10% w przypadku
podatnikoÂw podatku dochodowego od osoÂb prawnych (w miejsce
analogicznych limitoÂw jak w updf);
± caøaÎ grupeÎ celoÂw preferowanych dawniej przez ustawodawceÎ
zastaÎpiono organizacjami pozÇytku publicznego ± z koniecznosÂciaÎ
ubiegania sieÎ zainteresowanych o taki status;
± wprowadzono instytucjeÎ pomniejszania podatku o 1% dochodu, przekazany na rzecz organizacji pozÇytku publicznego, jednak
z proceduraÎ znacznie utrudniajaÎcaÎ teÎ operacjeÎ i wyrazÂnie dbajaÎcaÎ
bardziej o interes budzÇetu panÂstwa nizÇ wspomnianych organizacji;
± nie uregulowano expressis verbis statusu darowizn na kosÂcielnaÎ
dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ21.
SzansaÎ wydaje sieÎ wprowadzenie pomniejszenia podatku o 1%,
chocÂ na razie niemozÇliwa jest ocena skutecznosÂci tego rozwiaÎzania.
Pozwoli ono jednak w døuzÇszej perspektywie zbadacÂ wrazÇliwosÂcÂ podatnikoÂw, ich umiejeÎtnosÂcÂ stosowania nowej procedury, a takzÇe
umiejeÎtnosÂcÂ organizacji pozÇytku publicznego w docieraniu ze swojaÎ
ofertaÎ do potencjalnych darczynÂcoÂw. BycÂ mozÇe nie jest to kres stosowania tej instytucji, czego przykøadem saÎ wspomniane kraje ± np.
Wøochy i WeÎgry.
21

Tak staøo sieÎ w odniesieniu do podatkoÂw i opøat lokalnych: ¹Ulgi i zwolnienia
podatkowe w zakresie podatkoÂw i opøat lokalnych przyznane kosÂcioøom i zwiaÎzkom
wyznaniowym regulujaÎ odreÎbne ustawyº ± art. 1b ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opøatach lokalnych, Dz. U. z 2002 r., nr 9, poz. 84 ± tj. z poÂzÂn. zm.
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POCHODZENIE DZIECKA I WèADZA RODZICIELSKA
Â STW ISLAMSKICH
W PRAWIE RODZINNYM PAN

W ostatnich miesiaÎcach sÂrodki przekazu donosiøy o przypadkach
¹wydobywaniaº Polek, zÇon muzuømanoÂw, ktoÂre nie tylko same znalazøy sieÎ w trudnym poøozÇeniu po wyjezÂdzie do krajoÂw meÎzÇoÂw, ale
czeÎsto pozbawione zostaøy dzieci. Sytuacje te wykazaøy brak podstawowej wiedzy kobiet na temat funkcjonowania rodziny w islamskim
porzaÎdku prawa, w tym miejsca kobiety w wykonywaniu wøadzy rodzicielskiej nad zrodzonym dzieckiem. Ujawnione okolicznosÂci wyjazdu i poÂzÂniejsze wydarzenia wskazujaÎ, zÇe wieÎkszosÂcÂ kobiet jest
przekonana, zÇe w sytuacji kryzysowej, zwroÂciwszy sieÎ do seÎdziego,
uzyska pomoc prawnaÎ, i nie tylko, w trybie i w zakresie funkcjonujaÎcym w znanym im kontynentalnym systemie prawa europejskiego.
Tymczasem w krajach islamskich kwestie maøzÇenÂskie poddane saÎ
prawu religijnemu (szaria't)1. JesÂli nawet istnieje stanowiony kodeks
rodzinny czy statusu osobowego, to bazuje na reguøach prawa religijnego w interpretacji szkoøy2 obowiaÎzujaÎcej w danym kraju, modyfikowanych nowymi okolicznosÂciami.
1
Naczelne miejsce prawa religijnego gwarantuje sieÎ najczeÎsÂciej w konstytucjach,
ale takzÇe w normach szczegoÂøowych. Zob. np. Kodeks rodzinny Algierii ± Ustawa
84/1984, art. 222.
2
Na temat gøoÂwnych szkoÂø prawnych w islamie sunnickim i szyickim zob. np.:
W. B a r, WolnosÂcÂ religijna w DaÅr al-IslaÅm. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin
2003, s. 25-30; N. J. C o u l s o n, Historia del derecho islaÂmico, Barcelona 2000, s. 45-81;
M. S. H a j d a r o w a, Podstawowe kierunki i szkoøy prawa muzuømanÂskiego, w: Prawo
muzuømanÂskie. Struktura i podstawowe instytucje, Warszawa 1990, s. 62-84.
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W artykule przyblizÇone zostanaÎ podstawowe ± wspoÂlne ± reguøy
z zakresu tematu, z egzemplifikacjaÎ rozwiaÎzanÂ w niektoÂrych krajowych porzaÎdkach prawnych. NajczeÎsÂciej odnosimy sieÎ do prawa stanowionego krajoÂw Maghrebu, gdyzÇ emigracja z tego regionu do Europy jest najliczniejsza i stanowi 38%3; po przystaÎpieniu Polski do
Unii Europejskiej mozÇe znajdowacÂ swoje miejsce ± czeÎsÂciej nizÇ dotychczas ± roÂwniezÇ w naszym kraju. UwzgleÎdnimy tezÇ linieÎ orzecznictwa w panÂstwach Europy Zachodniej w przypadkach, gdy powoÂd
lub pozwany powoøywaø sieÎ na reguøy prawa szarijatu dla uzasadnienia wøasnych roszczenÂ lub domagajaÎc sieÎ oddalenia skargi.
1. POCHODZENIE DZIECKA

U podstaw islamskiego prawa rodzinnego od czasoÂw Proroka
lezÇy m.in. zasada liczenia pochodzenia wedøug linii meÎskiej, zgodnie
z patriarchalnaÎ strukturaÎ rodziny w tym systemie prawa4. Pochodzenie mozÇe bycÂ skutkiem maøzÇenÂstwa wazÇnie zawartego, uznania ojcostwa, ustanowienia testamentowego, maøzÇenÂstwa pozornego lub
wadliwego, kazÇdego skonsumowanego maøzÇenÂstwa, anulowanego
zgodnie z obowiaÎzujaÎcymi zasadami5.
Konieczne jest uznanie pochodzenia z ojca. Istnieje domniemanie prawne (iuris tantum), zÇe jesÂli dziecko urodzi sieÎ w czasie trwania
maøzÇenÂstwa albo w ograniczonym czasie po jego rozwiaÎzaniu, to jego
ojcem jest maÎzÇ kobiety albo maÎzÇ w czasie poczeÎcia. Domniemanie
prawne odnosi sieÎ tylko do tych przypadkoÂw, w ktoÂrych dziecko
urodziøo sieÎ nie wczesÂniej nizÇ 6 miesieÎcy od zawarcia maøzÇenÂstwa,
albo nie poÂzÂniej nizÇ 10 miesieÎcy od definitywnego rozwiaÎzania maøzÇenÂstwa6. PodstawaÎ dla tego domniemania jest islamska koncepcja
3

Cien preguntas sobre el islam. Entrevista a Samir Khalil Samir realizada por
Giorgio Paolucci y Camille Eid, Madrid 2003, s. 185.
4
Zob. S. E l H a d r i, El estatuto jurõÂdico de la mujer en el Islam. Una situacioÂn
plural, w: La multiculturalidad. Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid 2001,
s. 161nn.
5
Zob. np. Kodeks rodzinny Algierii ± Ustawa 84/1984, art. 40.
6
TamzÇe, art. 42-43.
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dozwolonych relacji seksualnych7. Dzieci takie uznawane saÎ za legalne, podobnie z naøozÇnic. Jednak domniemanie mozÇe bycÂ obalone,
jesÂli z wnioskiem do seÎdziego wystaÎpi meÎzÇczyzna, wykazujaÎc przynajmniej jednaÎ z okolicznosÂci:
± poczeÎcie nastaÎpiøo przed zawarciem maøzÇenÂstwa, a urodzenie
nastaÎpiøo przed upøywem 6. miesiaÎca od tego zdarzenia;
± w okresie, w ktoÂrym ono mogøo nastaÎpicÂ, nie zamieszkiwaø
z matkaÎ dziecka;
± kobieta dopusÂciøa sieÎ cudzoøoÂstwa, w czasie do ktoÂrego stosuje
sieÎ domniemanie.
SeÎdzia po rozpatrzeniu przedstawionych sÂrodkoÂw dowodowych
podejmuje decyzjeÎ co do pochodzenia dziecka.
Prawo dopuszcza uznanie za dzieci legalne takzÇe poczeÎte poza
maøzÇenÂstwem, ale wyøaÎcznie gdy takaÎ woleÎ wyrazi meÎzÇczyzna oraz
istniejaÎ fakty, ktoÂre ojcostwo to potwierdzajaÎ, a przynajmniej mu nie
przeczaÎ. OsÂwiadczenie skøada meÎzÇczyzna wobec dwoÂch sÂwiadkoÂw.
Musi to bycÂ decyzja meÎzÇczyzny. Nawet seÎdzia nie ma prawa ustalacÂ
jego ojcostwa. Prawo szarijatu (szaria't) zakazuje seÎdziemu wszczynanie tego typu posteÎpowania, nawet gdy zÇaÎdanie zgøasza sam zainteresowany (syn, coÂrka) baÎdzÂ reprezentujaÎcy go, baÎdzÂ inna osoba
majaÎca interes prawny. Z kolei nie mozÇe bycÂ skuteczne osÂwiadczenie,
jesÂli roÂzÇnica wieku mieÎdzy dzieckiem a deklarujaÎcym przemawiaøaby
za niemozÇliwosÂciaÎ spøodzenia z przyczyn biologicznych albo istnieje
juzÇ ustalone pochodzenie dziecka, albo urodziøa je niewolnica nalezÇaÎca do kogosÂ innego.
Uznanie pochodzenia wiaÎzÇe dziecko z ojcem i jego rodzinaÎ, tworzy prawo do spadkobrania, ustala prawa i obowiaÎzki mieÎdzy ojcem
i dzieckiem8.
JesÂli dziecko zostanie poczeÎte albo urodzi sieÎ poza maøzÇenÂstwem,
a nie zostanie uznane przez ojca, to nie ma prawa do wysuwania
jakichkolwiek roszczenÂ wzgleÎdem meÎzÇczyzny ± ojca biologicznego,
7
G. C a p u t o, Introduzione al Diritto Islamico. I concetti generali, il matrimonio
e la famiglia, Torino 1990, s. 119.
8
Â n g e l, Las medidas de proteccioÂn de menores procedentes de
J. L. I r i a r t e A
pasõÂes musulmanes en territorio espanÄol, w: La multiculturalidad: especial referencia al
Islam, red. A. RodrõÂguez Benot, Madrid 2002, s. 382.
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a ten nie ma zobowiaÎzanÂ. Prawa takie i zobowiaÎzania, øaÎcznie z utrzymaniem, ma wtedy wyøaÎcznie matka dziecka.
2. ADOPCJA A KURATELA

W Koranie wyrazÂnie zakazano adopcji, w znaczeniu adopcji caøkowitej ± instytucji powszechnie obowiaÎzujaÎcej m.in. w europejskim
systemie prawnym9. W skutkach natomiast odpowiadajaÎ jej w islamie
trzy instytucje: kfaleh, wisayeh i tabanni.
Najpierw prawni spadkobiercy saÎ zobowiaÎzani do sprawowania
nadzoru i utrzymania niemajaÎcych rodzicielskiej opieki. Zakres podmiotoÂw jaÎ sprawujaÎcych bywa roÂzÇnie zakresÂlany. W szkole hanbalickiej uwazÇa sieÎ, zÇe jest to obowiaÎzek wszystkich majaÎcych prawo do
spadku, tak bliskich krewnych, jak i dalekich, zaroÂwno meÎzÇczyzn, jak
i kobiet. W szafickiej szkole prawnej dotyczy ojca, dziadka, kazÇdego
bez wyjaÎtku z dwoÂch linii bezposÂredniego pokrewienÂstwa. Wedøug
szkoøy malickiej spadkobierca nie musi wypeøniacÂ zadanÂ wynikajaÎcych z kfaleh, z wyjaÎtkiem ojca lub matki i zsteÎpnych pierwszego
stopnia.
Sprawowanie nad opuszczonymi opieki materialnej oraz edukacyjnej nie rodzi skutkoÂw znanych z adopcji, wøaÎcznie ze zmianaÎ nazwiska i nabyciem praw dzieci uznanych za prawowite, w tym spadkowych, jak tezÇ nie tworzy przeszkody do zawarcia maøzÇenÂstwa10.
Instytucja kfaleh peøni funkcjeÎ bardzo zblizÇonaÎ do adopcji11, ale przy
zachowaniu wøasÂciwych kulturze islamskiej reguø. Do zajeÎcia sieÎ
dzieckiem opuszczonym uprawniony jest tylko muzuømanin ± z zasady meÎzÇczyzna, zwany kafil, tylko on bowiem jest zdolny do edukacji
maøoletniego podopiecznego (makfoul) w islamie, naturalnej religii
czøowieka12. Niekiedy matka mozÇe bycÂ ustanowiona kuratorem, jak
tezÇ mozÇe mianowacÂ kogosÂ innego; nigdy takich praw nie mozÇe otrzy9
Koran, sura XXXIII, 4-5. Teksty z tøumaczenia Koranu na jeÎzyk polski: Koran,
z arabskiego przeø. i komentarzem opatrzyø J. Bielawski, Warszawa 1986.
10
TamzÇe, w. 37.
11
M. V e r w i l g h e n, J. Y. C a r l i e r [i in.], L'adoption internationale en Droit
belge, Bruxelles 1991, s. 18-19.
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macÂ niemuzuømanka ± zÇydoÂwka lub chrzesÂcijanka ± chocÂ zachowuje
prawo strzezÇenia, ochrony dziecka, na podstawie prawa naturalnego
(hadana)13.
Wedøug Abu Hanifah i Hanbala instytucja kfaleh trwa do chwili
osiaÎgnieÎcia przez chøopca dojrzaøosÂci pøciowej, o ile cieszy sieÎ dobrym
zdrowiem. JesÂli jest inaczej baÎdzÂ warunki zÇycia saÎ trudne i nie mozÇe
sam utrzymacÂ sieÎ, to obowiaÎzek trwa azÇ do ustania przyczyn uzasadniajaÎcych kontynuacjeÎ. Natomiast obowiaÎzek opieki nad dziewczynaÎ
trwa azÇ do jej zamaÎzÇpoÂjsÂcia, przy czym ± wedøug Malika ± ustaje on
nie po zawarciu kontraktu, ale po skonsumowaniu maøzÇenÂstwa. Z kolei reguøy szkoøy szafickiej zaroÂwno dla chøopcoÂw, jak i dziewczaÎt
ustalajaÎ osiaÎgnieÎcie dojrzaøosÂci pøciowej, o ile cieszaÎ sieÎ dobrym zdrowiem, jako momentu ustania obowiaÎzku utrzymania. Odradza sieÎ on,
jesÂli podopieczny jest chory; takiego stanowiska nie podzieliø jedynie
Malik i jego szkoøa.
DrugaÎ instytucjaÎ søuzÇaÎcaÎ sprawowaniu opieki jest wisayeh. MozÇe
bycÂ testamentowa lub saÎdowa (prawna). Kurator ustanowiony testamentem nazywa sieÎ wasi. OpiekeÎ takaÎ mozÇe ustanowicÂ ojciec lub
dziadek niepeønoletniego, a jej wykonawcaÎ wezwany spoza rodziny
± twierdzi sieÎ w szkoøach szafickiej i hanbalickiej. Szkoøy hanaficka
i malicka podkresÂlajaÎ, izÇ ustanowienie tego typu opieki mozÇe nastaÎpicÂ nawet wtedy, kiedy jest dziadek i inni krewni w linii prostej, jesÂli
wydaje sieÎ, zÇe wskazany obcy lepiej nizÇ jego krewni wypeøni zadania
wobec dziecka.
Opiekun winien bycÂ osobaÎ o nienagannej opinii. W przypadku
stwierdzenia zøego prowadzenia sieÎ opiekuna szkoøy hanaficka i hanbalicka przewidujaÎ wyznaczenie pomocnika (zasteÎpcy). JesÂli obyczaje kuratora saÎ zøe, jego zachowania niemoralne, albo zÂle administrowaø majaÎtkiem pupila (podopiecznego), to mozÇe go usunaÎcÂ seÎdzia
i w jego miejsce wyznaczycÂ kogosÂ innego. Prawy opiekun nie potrzebuje aprobaty czy deklaracji o wazÇnosÂci swoich aktoÂw ± uwazÇajaÎ
12
A. R o d r õÂ g u e z B e n o t, El reconocimiento de las medidas de proteccioÂn del
menor en un entorno multicultural. Un estudio comparado de la eficacia extraterritorial
de la adopcioÂn y de la kafala, ¹Revista general del derechoº, 2000, nr 667, s. 4426-4427.
13
M. M i l l i o t, F. P. B l a n c, Introduction e l'etude du Droit Musulman, Paris
19872, s. 445.
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szkoøy hanbalicka, malicka i szaficka. Tylko szkoøa hanaficka domaga
sieÎ aprobaty saÎdowej dla aktoÂw zbywania doÂbr pupila, ale zawsze
obowiaÎzek utrzymania pozostaje przy kuratorze.
Wedøug Abu Hanifah i Malika kurator mozÇe sam przeniesÂcÂ swoÂj
tytuø kurateli i odpowiedzialnosÂcÂ na kogosÂ innego, nawet gdyby testator nie upowazÇniø go do tego wprost w testamencie.
Znana jest jeszcze inna forma ± tabanni ± tworzaÎca silnaÎ wieÎzÂ,
zwanaÎ muwaleh, czyli ¹spokrewnienia sieÎº, ¹upodobnieniaº, co
w praktyce oznacza nadanie podopiecznemu statusu przynalezÇaÎcego
czøonkom rodziny, na wzoÂr stosunku ojca do syna. Wedøug wszystkich gøoÂwnych szkoÂø sunnickich nie daje on biorcy prawa dziedziczenia po przybranym. PodstawaÎ takiej wieÎzi mozÇe bycÂ kontrakt lub
saÎdowe ustanowienie.
Do podstawowych reguø szarijatu stosuje sieÎ regulacje prawa
stanowionego panÂstw islamskich, jesÂli takie istniejaÎ. OczywisÂcie
formy wyrazÇenia saÎ roÂzÇne. W marokanÂskiej Mudawanie np. stwierdza sieÎ, zÇe ¹adopcja nie ma znaczenia prawnego, ani nie wywoøuje
zÇadnych skutkoÂw zwiaÎzanych z pochodzeniemº14, a w kodeksie
rodzinnym Algierii wprost ± ¹Adopcja jest zakazana przez szariat
i ustaweÎº15. Tylko Tunezja ma prawnaÎ mozÇliwosÂcÂ adopcji peønej ze
wszystkimi znanymi tej instytucji skutkami; wprowadzono jaÎ ustawaÎ z 4 maja 1958 r., jednak jurysprudencja naøozÇyøa ograniczenia
bazujaÎce na prawie szarijatu, a ktoÂrych nie przewidziano w ustawie16.
3. WYKONYWANIE WèADZY RODZICIELSKIEJ

KazÇda grupa islamska musi miecÂ swojego przywoÂdceÎ: ¹Gdy troje
sposÂroÂd was jest w drodze, to wyznaczcie sposÂroÂd siebie przywoÂdceÎº
± nakazaø Mahomet17. Kierowanie rodzinaÎ przynalezÇy do meÎzÇczyzny:
14

Art. 83, par. 3.
Art. 46.
16
A. M o t i l l a, P. L o r e n z o, Derecho de Familia IslaÂmico. Los problemas de
adaptacioÂn al Derecho espanÄol, Madrid 2002, s. 99-100.
17
A n - N a ø a ø i , Rijad as-salihin, s. 297.
15
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¹Opiekunem wøasnej rodziny jest meÎzÇczyzna, za ktoÂraÎ jest on odpowiedzialnyº18. Podobnie jak ze strony zÇony, kobiety jest mu nalezÇne
peøne posøuszenÂstwo zgodnie z prawem szarijatu, tak samo ze strony
dzieci i podopiecznych. Jednym z istotnych zadanÂ ojca, ale takzÇe
ustalonego opiekuna, jest sprawowanie dozoru oraz utrzymanie:
¹MeÎzÇczyzÂni stojaÎ nad kobietami ze wzgleÎdu na to, zÇe BoÂg daø wyzÇszosÂcÂ jednym nad drugimi, i ze wzgleÎdu na to, zÇe oni rozdajaÎ ze
swojego majaÎtkuº (Koran, sura IV, 34). MeÎzÇczyzna, w przeciwienÂstwie do zÇony, ma wøadzeÎ nad wiaraÎ i przekonaniami dzieci.
MozÇna pewnie stwierdzicÂ, zÇe zakres kurateli nad nieletnimi ma
wieÎksze znaczenie nizÇ w prawie rzymskim czy wspoÂøczesnym zachodnim. JesÂli wykonuje jaÎ ojciec, to jej zakres jest szerszy. Ale takzÇe
prawnie ustanowiony kurator (opiekun) ma wpøyw na sprawy personalne, a nie tylko majaÎtkowe; w wykonywaniu jej jest jednak poddany przepisanemu przez ustawodawstwo nadzorowi. W sprawach
personalnych mozÇe nawet prowadzicÂ negocjacje w imieniu podopiecznego i zawieracÂ kontrakt maøzÇenÂski. W sprawach majaÎtkowych
we wszystkich aktach reprezentuje pupila, zawiera kontrakty i uczestniczy w obrocie. Gdyby taki akt podejmowaø pupil bez udziaøu kuratora, jest on niewazÇny, chyba zÇe ten uzna go poÂzÂniej. Z kolei opiekun nie mozÇe podejmowacÂ czynnosÂci, ktoÂre mogøyby pogorszycÂ stan
majaÎtkowy pupila, np. przez donacje albo przywøaszczanie pozÇytkoÂw.
Na zbycie majaÎtku pupila, albo obroÂt zagrazÇajaÎcy mu, opiekun musi
uzyskacÂ autoryzacjeÎ seÎdziego, w przeciwnym razie akty (czynnosÂci)
byøyby niewazÇne.
Tego typu ograniczenia nie dotyczaÎ ojca wykonujaÎcego wøadzeÎ
rodzicielskaÎ. ObowiaÎzuje zasada, zÇe ma zarzaÎdzacÂ dobrami dziecka,
tak jak wøasnymi, dlatego czynnosÂci w tym zakresie przez niego dokonywane nie podlegajaÎ wyzÇej wymienionym reguøom, a ewentualne
wyroÂwnania majaÎ bycÂ dokonane w konÂcowym rozliczeniu.
Wydzielenie w klasycznym prawie islamu kurateli, z ktoÂraÎ zwiaÎzana jest wøadza rodzicielska przypisana do ojca lub opiekuna oraz
hadana, jako prawa troski o maøe dziecko, wiaÎzane z matkaÎ i jej
rodzinaÎ, znajduje odbicie w kodeksach rodzinnych i o statusie perso18

Hadis.
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nalnym, aczkolwiek z pewnymi tendencjami ku przyznaniu prawa
wykonywania wøadzy rodzicielskiej takzÇe przez kobieteÎ matkeÎ,
w przypadku sÂmierci ojca dziecka lub jego niezdolnosÂci do jej wykonywania do czasu, kiedy takiej zdolnosÂci nie odzyska. Takie rozwiaÎzanie zapisano w marokanÂskiej Mudawanie, zaznaczajaÎc, zÇe matka beÎdzie woÂwczas reprezentowacÂ dzieci w zakresie spraw osobowych, jak i majaÎtkowych, aczkolwiek nie beÎdzie mogøa sprzedawacÂ
doÂbr nieletnich dzieci bez upowazÇnienia seÎdziego19. Wedøug kodeksu
rodzinnego Algierii ¹ojciec jest opiekunem dzieci. Po jego sÂmierci
wykonywanie opieki przechodzi na matkeÎ w peønym zakresieº20.
Tunezyjski kodeks statutu osobowego ± po jego reformie w 1981 r.
± gwarantuje matce stanie sieÎ opiekunem w przypadku braku ojca,
czego nie mozÇe zmienicÂ ani testament ojca, ani decyzja seÎdziego.
Natomiast w sytuacji separacji i rozwodu seÎdzia mozÇe przeniesÂcÂ opiekeÎ na matkeÎ, jesÂli ojciec w jej wykonywaniu byø niedbaøy baÎdzÂ naduzÇywaø, baÎdzÂ ± zdaniem seÎdziego ± peøniø jaÎ ze szkodaÎ dla dziecka.
OproÂcz zwykøej troski, w zakresie ustalonym przez seÎdziego, matka
mozÇe podejmowacÂ decyzje co do podroÂzÇy i przemieszczania sieÎ dzieci, nauki i studioÂw oraz zarzaÎdzacÂ ich sprawami finansowymi21.
Powolne dopuszczanie matki ± w regulacjach prawnych ± do wykonywania wøadzy rodzicielskiej nie narusza tradycyjnej instytucji
kuratora testamentowego, ktoÂrego mozÇe ustanowicÂ ojciec dziecka.
TakaÎ desygnacjeÎ zawsze mozÇe uchylicÂ, nawet w swej ostatniej woli,
co gwarantuje marokanÂski kodeks Mudawana22. Prawo jego ustanowienia w formie testamentu ma takzÇe dziadek ze strony ojca, co
zapisano np. w kodeksie algierskim23, dodajaÎc, zÇe kazÇdy desygnowany musi bycÂ muzuømaninem, dojrzaøym pøciowo, zdatnym do wykonania zadania, prawym i dobrym administratorem24.
W nowszych kodyfikacjach wzrasta rola seÎdziego ± od ustanawiania opiekuna, przez nadzoÂr nad wykonywaniem opieki, po jej zno19
20
21
22
23
24

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

148.
87.
67.
151.1.
92.
93.
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szenie. PoczynajaÎc od krajoÂw Maghrebu, zwøaszcza po reformie prawa rodzinnego Tunezji w 1961 r., zwraca sieÎ wieÎkszaÎ uwageÎ na ustanawianie opiekunoÂw dla dobra dziecka. W Maroku np. kurator testamentowy musi bycÂ potwierdzony przez seÎdziego25, podobnie w Algierii, gdzie przewidziano, zÇe seÎdzia wskazuje wøasÂciwego, jesÂli testator wymieniø kilku26. W przypadku gdy nie zostaø ustanowiony
opiekun testamentowy i nie ma ustawowego, sam seÎdzia wykonuje
zadania kuratora albo ustanawia wøasÂciwaÎ osobeÎ27; nadzoruje wykonywanie wøadzy rodzicielskiej, wyrazÇajaÎc zgodeÎ na akty opiekunoÂw,
w tym matki, gdy takie uprawnienia jej przyznano, jesÂli mogøyby
obciaÎzÇycÂ dobra pupila albo dotyczaÎ ich zbycia28; w sytuacjach konfliktowych mozÇe mianowacÂ specjalnych administratoroÂw doÂbr29, bada bilanse kuratora30, a w przypadku niebezpieczenÂstwa dla doÂbr
pupila mozÇe usunaÎcÂ opiekuna31.
4. SKUTKI REGULACJI MUZUèMANÂSKICH
W EUROPEJSKIM PORZAÎDKU PRAWNYM

J. Carrascosa GonzaÂlez zestawiø nasteÎpujaÎce rozwiaÎzania prawne, czy praktyki, jako godzaÎce w dobro dzieci i ich prawa: 1) zakaz
czy brak mozÇliwosÂci prowadzenia posteÎpowania celem ustalenia ojcostwa; 2) zakaz lub brak mozÇliwosÂci usynawiania; 3) nadmierne
ograniczenie podmiotoÂw, ktoÂre mogaÎ dokonywacÂ adopcji, baÎdzÂ wyznaczanie zbyt kroÂtkich okresoÂw do ich przeprowadzania; 4) dopuszczenie tylko adopcji ograniczonej, sprowadzajaÎcej sieÎ faktycznie do
prawa dziecka do utrzymania (tym bardziej tylko wyzÇywienia); 5) kiedy u podstaw afiliacji nie lezÇy dobro dziecko jako zasada naczelna;
6) gdy pozwala sieÎ rodzicom na stosowanie przesadnej korekcji;
25
26
27
28
29
30
31

Mudawana, art. 151.2.
Art. 92 i 93.
Mudawana, art. 148, 151-152.
Mudawana, art. 148; Kodeks algierski, art. 88.
Kodeks algierski, art. 90.
Mudawana, art. 168; Kodeks algierski, art. 97.
Kodeks algierski, art. 96.
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7) gdy w relacjach rodzice ± dzieci nie szanuje sieÎ zasady roÂwnosÂci
i dopuszcza dyskryminacjeÎ z motywoÂw pøci, pochodzenia czy religii;
8) gdy ustawa arbitralnie pozbawia jednego z rodzicoÂw prawa do
wykonywania wøadzy rodzicielskiej, do kontaktu z dzieckiem albo
tak samo przekazuje sprawowanie bezposÂredniej opieki nad dzieckiem bez uwzgleÎdnienia jego dobra32.
Co prawda ratyfikowane przez kraje europejskie traktaty zobowiaÎzujaÎ je do stwarzania warunkoÂw, by przybysze mieli mozÇliwosÂci prowadzenia zÇycia zgodnego ze swojaÎ tozÇsamosÂciaÎ kulturowaÎ, ale ta nie mozÇe naruszacÂ porzaÎdku publicznego praw podstawowych33.
Pierwszym zderzeniem regulacji szarijatu i panÂstw islamskich
z europejskimi reguøami prawa jest podziaø na dzieci legalne i nielegalne, z pozbawieniem tych drugich w pierwszym z systemoÂw praw
wynikajaÎcych z pochodzenia, a nawet do wysunieÎcia roszczenia o jego ustalenie. Reguøa ta znajduje tezÇ wyraz w jurysprudencji. Francuski Trybunaø Kasacyjny w rozstrzygnieÎciu z 10 lutego 1993 r.
uznaø, zÇe zakazy usynowienia istniejaÎce w Algierii i Tunezji nie
naruszajaÎ francuskiego porzaÎdku publicznego, chyba zÇe dotykajaÎ
dziecka francuskiego albo obcokrajowca stale przebywajaÎcego na
terytorium tego panÂstwa34. Belgijskie trybunaøy uznaøy za sprzeczne
z ich porzaÎdkiem prawnym m.in. normy prawa marokanÂskiego, dajaÎcego prawo wniesienia posteÎpowania o obalenie ojcostwa tylko
32
J. C a r r a s c o s a G o n z aÂ l e z, Art. 9.4, w: LegislacioÂn de Derecho Internacional Privado. Comentada y con jurisprudencia, red. A. Calvo Caravaca, J. Carrascosa
GonzaÂlez, Madrid 2002, s. 40-42; zob. tezÇ: J. L. I r i a r t e AÂ n g e l, Las medidas de
proteccioÂn de menores procedentes, s. 385.
33
Zob. np. art. 27 MieÎdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
z 1966 r., jak tezÇ komentarze: E. R e l a nÄ o P a s t o r, La proteccioÂn internacional de las
minorõÂas religiosas, Madrid 2003, s. 179-207; E. Z a b a l o E s c u d e r o, Efectos del
Â n g e l,
matrimonio y sociedad multicultural, w: A. C a l v o C a r a v a c a, J. L. I r i a r t e A
Estatuto personal y multiculturalidad de la familia, Madrid 2000, s. 13.
34
Zob. Le droit musulman de la famille et des successions aÁ l'eÂpreuve des
ordres juridiques occidentaux. Etude de droit compareÂ su les aspects de droit international priveÂ lieÂs aÁ l'imigration des musulmans en Allemagne, en Angleterre, en
France, en Espagne, en Italie et en Suisse, red. S. Aldeeb, A. Bonomi, ZuÈrich 1999,
s. 249-251.
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meÎzÇczyzÂnie, domniemanemu ojcu dziecka35, oraz zakazujaÎce uznawania dzieci naturalnych36.
Natomiast instytucja hadana jako jedna z form opieki nad dzieckiem, analogiczna do przewidzianych w systemach prawa panÂstw
europejskich, byøa akceptowana bardzo wczesÂnie, np. w wyrokach
niemieckich saÎdoÂw wydanych juzÇ w poøowie lat 60., a poÂzÂniej takzÇe
francuskich37, jednak nie we wszystkich elementach. Sprzeczne bowiem z prawem do wolnosÂci religijnej saÎ regulacje, ktoÂre pozbawiajaÎ
matkeÎ prawa do jej sprawowania z powodu wyznawania innej religii
nizÇ islamska albo z motywu bezwyznaniowosÂci38. JuzÇ wczesÂniej, bo
15 maja 1984 r., paryski saÎd wyzÇszej instancji uznaø, zÇe matka dziecka, ktoÂrego ojcem byø MarokanÂczyk, chrzczaÎc je, nie naruszyøa francuskiego porzaÎdku prawnego ani praw dziecka39.
W jurysprudencji nie byøo tezÇ zgody na automatyzm, z jakim
nabywa sieÎ hadana. W orzecznictwie wyrazÂnie przyjmowano, zÇe naczelnaÎ zasadaÎ przy powierzaniu opieki nad dzieckiem jednemu z rodzicoÂw jest dobro dziecka. Takie rozstrzygnieÎcia spotykamy m.in.
w sprawach przeprowadzonych w Belgii40, Francji41, Niemczech42
i we Wøoszech43.

35

Wyrok trybunaøu I instancji ± Bruksela, 22 listopada 1988 r. Zob. A. B e l a m r y, EÂtude de jurisprudence, w: M. C. F o b l e t s, Femmes marocaines et conflits
familiaux en immigration: quelles solutions juridiques approprieÂes?, Amberes 1998,
s. 125.
36
Wyrok trybunaøu I instancji z 16 lutego 1992 r. oraz przeciw sudanÂskiemu
z 30 czerwca 1981 r. TamzÇe, s. 122.
37
SchwaÈbisch-Hall, 21 maja 1964 r.; Hamburg, 9 kwietnia 1965 r.; St.-Gilles,
27 lutego 1990 r. Zob. Le droit musulman de la famille, s. 292-293.
38
Tak np. w wyroku saÎdu z Hamm, 8 lutego 1990 r. TamzÇe, s. 293.
39
TamzÇe, s. 298.
40
SaÎd Apelacyjny, Bruksela, 9 listopada 1982 r. Zob. A. B e l a m r y, EÂtude de
jurisprudence, s. 130.
41
SaÎd Apelacyjny, ParyzÇ, 1 lipca 1974 r. Zob. Le droit musulman de la famille,
s. 297-298.
42
Wyrok saÎdu z Frankfurtu, 10 listopada 1981 r. TamzÇe, s. 293.
43
Trybunaø Kasacyjny Wøoch, 27 lutego 1985 r. TamzÇe, s. 298-299.
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ZAKONÂCZENIE

Od kilku lat widoczna jest mobilizacja organizujaÎcych sieÎ kobiet
w niektoÂrych krajach islamskich na rzecz zroÂwnania praw kobiet
i matek z meÎzÇczyznami ojcami w zakresie wykonywania wøadzy rodzicielskiej czy chocÂby zÇaÎdania rozwodu. WyrazÂnym tego znakiem
byøa np. manifestacja 300 tys. kobiet na ulicach Rabatu, stolicy Maroka, dnia 12 marca 2000 r. Po zapowiedziach kroÂla Muhammada VI
komisja parlamentarna w styczniu 2004 r. zaakceptowaøa nowelizacjeÎ
kodeksu rodzinnego i trwa proces legislacyjny. W innym kraju Maghrebu ± Algierii ± 27 pazÂdziernika 2003 r. prezydent Bouteflika utworzyø komisjeÎ ds. rewizji prawa rodzinnego. OczywisÂcie normy stanowione nie beÎdaÎ mogøy bycÂ sprzeczne z szarijatem, wieÎc reforma nie
beÎdzie gruntowna; ponadto w gøeÎbi kraju døugo beÎdaÎ pozostawacÂ
w cieniu miejscowych zwyczajoÂw. Z kolei w Iraku Tymczasowa Rada
ZarzaÎdzajaÎca zniosøa dotychczasowe prawo rodzinne, usiøujaÎc poddacÂ instytucjeÎ maøzÇenÂstwa czystemu prawu szarijatu.
Z niektoÂrymi problemami relacji norm prawa rodzinnego islamskiego i polskiego zetknaÎ sieÎ wyrazÂniej takzÇe polskie saÎdy. Trzeba
beÎdzie korzystacÂ z dosÂwiadczenÂ innych krajoÂw, wczesÂniej stykajaÎcych
sieÎ z nimi. Dlatego w artykule wskazalisÂmy na kierunki rozstrzygnieÎcÂ
w jurysprudencji panÂstw Europy Zachodniej.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

MAREK BIELECKI

DOBRO DZIECKA JAKO PRZESèANKA KORZYSTANIA
Z JEGO PRAWA DO WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ

Â LNE
UWAGI OGO

Analiza niemal wszystkich przepisoÂw prawnych, ktoÂre odnoszaÎ
sieÎ do dziecka i jego sytuacji prawnej, doprowadza do stwierdzenia, izÇ
podstawowaÎ klauzulaÎ, ktoÂraÎ nalezÇy sieÎ kierowacÂ w relacjach prawnych z dzieckiem jest jego dobro. Dla obecnego prawodawstwa niemal na caøym sÂwiecie w sprawie praw dziecka ma zastosowanie Konwencja o Prawach Dziecka (KoPD) przyjeÎta 20 listopada 1989 r.
przez Zgromadzenie OgoÂlne NarodoÂw Zjednoczonych1. Dobro
dziecka jest tu nadrzeÎdnaÎ zasadaÎ, w odniesieniu do ktoÂrej nalezÇy
interpretowacÂ niemal wszystkie unormowania zawarte w konwencji.
SÂwiadczycÂ o tym mogaÎ nasteÎpujaÎce sformuøowania ¹[...] wyrazÇajaÎc
przekonanie, zÇe rodzina jako podstawowa komoÂrka spoøeczenÂstwa
oraz naturalne sÂrodowisko rozwoju i dobra jej czøonkoÂw, a w szczegoÂlnosÂci dzieci, powinna bycÂ otoczona niezbeÎdnaÎ ochronaÎ i wsparciem [...]º2, ¹[....] we wszystkich dziaøaniach dotyczaÎcych dzieci [...],
sprawaÎ nadrzeÎdnaÎ beÎdzie interes dziecka a panÂstwa-strony dziaøajaÎ
na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w ja1

Zob. Konwencja o Prawach Dziecka przyjeÎta przez Zgromadzenie OgoÂlne
ONZ 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez PolskeÎ 7 czerwca 1991 r., Dz. U.
z 1991 r., nr 120, poz. 526.
2
TamzÇe, Preambuøa.
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kim jest to niezbeÎdne dla jego dobra, bioraÎc pod uwageÎ prawa i obowiaÎzki jego rodzicoÂw, opiekunoÂw prawnych lub innych osoÂb prawnie
za nich odpowiedzialnych [...]º3.
PowyzÇsze regulacje upowazÇniajaÎ do stwierdzenia, zÇe korzystanie
przez dziecko z praw wymienionych w konwencji zawsze beÎdzie rozpatrywane w odniesieniu do owej nadrzeÎdnej klauzuli, ktoÂraÎ jest
dobro dziecka. Owo dobro jest roÂwniezÇ wyznacznikiem realizacji
prawa dziecka do wolnosÂci religijnej, ktoÂre zostaøo proklamowane
w art. 14 KoPD. Czytamy tam m.in., ¹izÇ panÂstwa strony beÎdaÎ respektowacÂ prawo dziecka do swobody mysÂli, sumienia i wyznania,
z jednoczesnym respektowaniem praw i obowiaÎzkoÂw rodzicoÂw i opiekunoÂw prawnych w sposoÂb zgodny z rozwijajaÎcymi sieÎ zdolnosÂciami
dzieckaº4. Korelacja praw dziecka z prawami jego rodzicoÂw i opiekunoÂw prawnych przewija sieÎ niemal we wszystkich aktach normatywnych regulujaÎcych zagadnienia wolnosÂci i praw dziecka.
Niniejszy artykuø odwoøywacÂ sieÎ beÎdzie do zagadnienÂ zwiaÎzanych
z pojmowaniem dobra dziecka zaroÂwno w doktrynie prawa, jak
i w orzecznictwie saÎdoÂw polskich.
Klauzula kierowania sieÎ dobrem dziecka pojawiaøa sieÎ w ustawodawstwie niektoÂrych panÂstw na døugo przed uchwaleniem KoPD.
Jako pierwszy na sÂwiecie wprowadziø to pojeÎcie kodeks prawa
maøzÇenÂskiego, rodzinnego i opiekunÂczego Republiki Rosyjskiej
z 19 listopada 1996 r. Wedøug unormowania tego kodeksu prawa
rodzicielskie winny bycÂ wykonywane wyøaÎcznie dla dobra dziecka5.
W Polsce wymoÂg kierowania sieÎ dobrem dziecka zostaø wprowadzony dekretem z 22 stycznia 1946 r. o stosunkach rodzinnych. Stanowiø on, zÇe obowiaÎzkiem rodzicoÂw jest wykonywanie ich wøadzy nad
dzieckiem w sposoÂb zgodny z dobrem dziecka i zgodnie z potrzebami
spoøecznymi6.

3
4
5
6

TamzÇe, art. 3, ust. 2.
TamzÇe, art. 14.
Zob. A. è o p a t k a, Dziecko i jego prawa czøowieka, Warszawa 2000, s. 28.
TamzÇe.
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Na gruncie prawa mieÎdzynarodowego klauzula dobra dziecka
zostaøa proklamowana w Deklaracji Praw Dziecka przyjeÎtej przez
Zgromadzenie OgoÂlne NarodoÂw Zjednoczonych 20 listopada 1959 r.
NalezÇy przychylicÂ sieÎ do stwierdzenia Zbigniewa RadwanÂskiego,
zÇe ¹dobro dzieckaº jest klauzulaÎ generalnaÎ, wyroÂzÇniajaÎcaÎ sieÎ tym
sposÂroÂd innych zwrotoÂw niedookresÂlonych, zÇe odsyøa do jakiegosÂ
systemu ocen czy norm pozaprawnych. Mierniki zasÂ powoøane
w klauzulach generalnych nie wykazujaÎ przy tym reguø bezposÂrednich, precyzujaÎcych tresÂcÂ normy, a jedynie okresÂlajaÎ wartosÂci lub
system preferencji, jakimi organ stosujaÎcy prawo ma sieÎ kierowacÂ.
Z tego tezÇ punktu widzenia nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe termin ¹dobro
dzieckaº ma charakter klauzuli generalnej, odsyøa bowiem do wartosÂci precyzowanych w systemie panujaÎcej doktryny moralnej7.
Dla blizÇszego sprecyzowania terminu ¹dobro dzieckaº nalezÇy
sieÎgnaÎcÂ do prac przedstawicieli doktryny prawnej, jak i do orzecznictwa saÎdoÂw polskich.
1. STANOWISKO DOKTRYNY

W doktrynie prawa najbardziej reprezentatywnaÎ definicjeÎ ¹dobro dzieckaº zaprezentowaøa prof. Wanda Stojanowska. Wedøug niej
termin ¹dobro dzieckaº w rozumieniu przepisoÂw prawa rodzinnego
oznacza kompleks wartosÂci o charakterze niematerialnym i materialnym, niezbeÎdnych do zapewnienia prawidøowego rozwoju fizycznego
i duchowego dziecka oraz do nalezÇytego przygotowania go do pracy
odpowiednio do jego uzdolnienÂ, przy czym wartosÂci te saÎ zdeterminowane przez wiele roÂzÇnorodnych czynnikoÂw, ktoÂrych struktura zalezÇy od tresÂci stosowanej normy prawnej i konkretnej, aktualnie istniejaÎcej sytuacji dziecka, zakøadajaÎc zbiezÇnosÂcÂ tak pojeÎtego dobra
z interesem spoøecznym8.

7
Zob. Z. R a d w a nÂ s k i, PojeÎcie i funkcja ¹dobra dzieckaº w polskim prawie
rodzinnym i opiekunÂczym, SC 31(1981), s. 6.
8
Zob. W. S t o j a n o w s k a, RozwoÂd a dobro dziecka, Warszawa 1979, s. 27.

236

MAREK BIELECKI

Zacieranie roÂzÇnic mieÎdzy dobrem dziecka a interesem spoøecznym kryje w sobie istotne niebezpieczenÂstwo, zwøaszcza gdy dokonuje sieÎ takiej interpretacji pojeÎcia dobra dziecka, jak tego wymaga
interes spoøeczny9. MozÇna przyjaÎcÂ, zÇe zachodzi niekiedy sprzecznosÂcÂ
mieÎdzy dobrem dziecka a interesem spoøecznym. IdaÎc wtedy za KonwencjaÎ o Prawach Dziecka, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe dobro dziecka w takich sytuacjach ma pierwszenÂstwo przed domniemanym interesem
spoøecznym10.
PewnaÎ krytykeÎ definicji przyjeÎtej przez prof. StojanowskaÎ przeprowadziø Z. RadwanÂski. Twierdzi on, zÇe elementy w niej zawarte
odtwarzajaÎ wøasÂciwe postanowienia przepisoÂw kodeksu rodzinnego
i opiekunÂczego, poza tym niewøasÂciwe z punktu widzenia metodologicznego wydaje sieÎ utozÇsamianie dobra dziecka z wartosÂciami instrumentalnie przyporzaÎdkowanym realizacji czegosÂ, co pozostaje
dalej niewiadome (dobro dziecka)11.
PodobnaÎ definicjeÎ do cytowanej poprzednio przyjaÎø S. Koøodziejski, stwierdzajaÎc, zÇe dobro dziecka to zespoÂø sÂwiadczenÂ materialnych,
jak i duchowych, odnoszaÎcych sieÎ zaroÂwno do osoby, jak i majaÎtku
dziecka, dotyczaÎcych jego rozwoju fizycznego i duchowego oraz majaÎcych za przedmiot w roÂwnej mierze intelekt dziecka, jak i jego
woleÎ12.
Termin ¹sÂwiadczenieº odnosi sieÎ zawsze do objeÎtego obowiaÎzkiem prawnym zachowania sieÎ czøowieka. SÂwiadczenie i wymagajaÎcy
je obowiaÎzek prawny mogaÎ bycÂ oczywisÂcie roÂzÇnie oceniane ± jako
dobre albo jako zøe dla dziecka, same nie saÎ elementem skøadowym
dobra dziecka, poniewazÇ nie dostarczajaÎ informacji, wedle jakich
kryterioÂw nalezÇy ocen tych dokonywacÂ13.
W pojmowaniu dobra dziecka nalezÇy miecÂ na wzgleÎdzie zaroÂwno
dorazÂne, jak i døugofalowe interesy dziecka. NalezÇy przy tym bracÂ
9

Zob. Z. R a d w a nÂ s k i, Dobro dziecka w pracy Konwencja o Prawach Dziecka
a prawo polskie, red. A. èopatka, Warszawa 1991, s. 61.
10
Zob. A. è o p a t k a, Dziecko i jego prawa, s. 30.
11
Zob. Z. R a d w a nÂ s k i, PojeÎcie i funkcja ¹dobra dzieckaº, s. 18.
12
Zob. S. K o ø o d z i e j s k i, Dobro wspoÂlnych maøoletnich dzieci ± jako przesøanka odmowy rozwodu, ¹Palestraº, 1965, z. 9, s. 19.
13
Zob. Z. R a d w a nÂ s k i, PojeÎcie i funkcja ¹dobra dzieckaº, s. 18.
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pod uwageÎ uczucia i daÎzÇenia samego dziecka, ktoÂre ma juzÇ zdolnosÂcÂ
formuøowania i wyrazÇania poglaÎdoÂw. Rzecz jasna, dobro dziecka zawsze powinno bycÂ postrzegane w konteksÂcie innych doÂbr i interesoÂw.
Tak nalezÇy posteÎpowacÂ woÂwczas, gdy trzeba wybieracÂ mieÎdzy poszanowaniem roÂzÇnych praw czøowieka a prawami dzieci, a takzÇe wtedy,
kiedy wysteÎpuje konflikt mieÎdzy dobrem dziecka a interesami rodzicoÂw14.
Dobro dziecka powinno bycÂ pojmowane przy uwzgleÎdnieniu elementu obiektywnego, jak i subiektywnego. Uwarunkowania kulturowe w pojmowaniu dobra dziecka nie mogaÎ bycÂ lekcewazÇone. Nie
powinny jednak miecÂ pierwszenÂstwa przed zasadami zawartymi
w Konwencji o Prawach Dziecka. NalezÇy miecÂ roÂwniezÇ na uwadze,
zÇe wymoÂg kierowania sieÎ dobrem dziecka nie mozÇe bycÂ uchylony lub
zawieszony w sytuacjach nadzwyczajnych, np. wojny czy kataklizmu
naturalnego15.
Jak søusznie postuluje doktryna, wymoÂg kierowania sieÎ gøoÂwnie
dobrem dziecka spoczywa na wszystkich podmiotach, ktoÂre podejmujaÎ obecnie decyzje w odniesieniu do dzieci czy tezÇ konkretnego
dziecka. Przede wszystkim dotyczy to organoÂw ustawodawczych,
ustanawiajaÎcych prawa regulujaÎce sytuacjeÎ dzieci, decydujaÎcych
o priorytetach budzÇetowych, o podejmowaniu okresÂlonych programoÂw inwestycyjnych, m.in. w sferze szkolnictwa, kultury, opieki spoøecznej itp. ObowiaÎzek kierowania sieÎ przede wszystkim dobrem
dziecka spoczywa na wøadzach lokalnych, rzaÎdowych i samorzaÎdowych. Dobro dziecka powinno bycÂ wytycznaÎ przy podziale sÂrodkoÂw
na roÂzÇne cele, przy podejmowaniu dziaøanÂ ekonomicznych, organizacyjnych, søowem tych wszystkich przedsieÎwzieÎcÂ, ktoÂre saÎ wazÇne dla
potrzeb i interesoÂw dziecka. WymoÂg kierowania sieÎ dobrem dziecka
spoczywa roÂwniezÇ na saÎdach, organizacjach administracji, instytucjach edukacyjnych, socjalnych, zwøaszcza dziaøajaÎcych w søuzÇbie
zdrowia, sportu, turystyki itp.16

14
15
16

Zob. A. è o p a t k a, Dziecko i jego prawa, s. 31.
TamzÇe, s. 29.
TamzÇe, s. 30.
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Dobrem dziecka majaÎ obowiaÎzek kierowacÂ sieÎ rodzice i opiekunowie. Oczywiste jest, zÇe czym innym jest dobro dziecka, a czym
innym dobro rodzicoÂw czy rodziny jako caøosÂci. Zakøada sieÎ, zÇe w zasadzie dobro rodzicoÂw i dobro rodziny wymaga, aby uwzgleÎdniane
byøo i dobro ich dziecka. LezÇy w interesie rodzicoÂw, aby jak najlepiej
zapewniony byø interes ich dziecka. Gdy nie daje sieÎ pogodzicÂ dobra
dziecka z dobrem jego rodzicoÂw, przewageÎ powinno miecÂ dobro
dziecka. O dobru dziecka nalezÇy mysÂlecÂ juzÇ wtedy, kiedy przygotowuje sieÎ podjeÎcie roÂzÇnych decyzji dotyczaÎcych dziecka i rodziny.
Analiza sytuacji z punktu widzenia zapewnienia dobra dziecka powinna bycÂ przeprowadzona przed podjeÎciem decyzji majaÎcej znaczenie dla realizacji interesoÂw dziecka17.
Po przedstawieniu stanowiska doktryny na temat dobra dziecka
nalezÇy jeszcze przyjrzecÂ sieÎ Konwencji o Prawach Dziecka i odpowiedziecÂ na pytanie, czy podjeÎta zostaøa tu proÂba zdefiniowania tego
zagadnienia. Analiza przepisoÂw tej swoistej konstytucji praw dziecka
pozwala stwierdzicÂ, zÇe nie wysteÎpuje tu sprecyzowanie tego pojeÎcia.
OtoÂzÇ zakøada sieÎ, w mysÂl przepisoÂw konwencji, zÇe podejmujaÎcy decyzjeÎ w kazÇdym konkretnym przypadku musi rozwazÇycÂ i okresÂlicÂ, na
czym w danej sytuacji polega dobro dziecka, a takzÇe, w jakiej mierze
wymoÂg kierowania sieÎ dobrem dziecka mozÇe bycÂ ograniczony ze
wzgleÎdu na inne dobra, jakie w danej sytuacji powinny bycÂ brane
pod uwageÎ18. NiewaÎtpliwie w samej Konwencji o Prawach Dziecka
saÎ wskazane tresÂci, ktoÂre skøadajaÎ sieÎ na pojeÎcie dobra dziecka. Do
takich tresÂci nalezÇy peøny i harmonijny rozwoÂj dziecka. NalezÇy do
nich takzÇe to, by dziecko wychowywane byøo w sÂrodowisku rodzinnym, w atmosferze szczeÎsÂcia, miøosÂci i zrozumienia. Tak samo na
dobro dziecka skøada sieÎ wymoÂg tego, aby byøo ono w peøni przygotowane do zÇycia w spoøeczenÂstwie jako indywidualnie uksztaøtowana
jednostka, wychowywana w duchu ideaøoÂw zawartych w Karcie NarodoÂw Zjednoczonych, a w szczegoÂlnosÂci w duchu pokoju, godnosÂci,
tolerancji, wolnosÂci, roÂwnosÂci i solidarnosÂci. Do wartosÂci skøadajaÎ17
Zob. Z. R a d w a nÂ s k i, Dobro dziecka w pracy Konwencja o Prawach Dziecka, s. 61.
18
TamzÇe, s. 31.
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cych sieÎ na pojeÎcie dobra dziecka nalezÇy tezÇ branie pod uwageÎ w nalezÇyty sposoÂb tradycji i wartosÂci kulturowych danego narodu19.
Dobro dziecka sprowadza sieÎ wieÎc do tego, aby wszystkie jego
prawa uznane w konwencji byøy nalezÇycie szanowane i realizowane,
aby dziecko nie byøo dyskryminowane ani wyzyskiwane. TresÂci skøadajaÎce sieÎ na pojeÎcie dobra dziecka saÎ zatem w zasadniczym zarysie
sprecyzowane w samej Konwencji o Prawach Dziecka.
Â W POLSKICH
2. ORZECZNICTWO SAÎDO

W pracach z zakresu prawa rodzinnego znajduje sieÎ stwierdzenie,
zÇe SaÎd NajwyzÇszy tchnaÎø w suche formuøy kodeksu uczucie, eksponujaÎc wartosÂcÂ, jakaÎ dla dobra dziecka przedstawia miøosÂcÂ osoÂb mu
bliskich, szczegoÂlnie zasÂ rodzicoÂw, a nade wszystko matki20. Trzeba
zauwazÇycÂ, zÇe poglaÎd ten gøoszony jest przez SaÎd NajwyzÇszy od samego poczaÎtku. JuzÇ w orzeczeniach z lat 1951-1953 odnosÂnie do przysposobienia i powierzenia wøadzy rodzicielskiej SN podkresÂlaø doniosøosÂcÂ dla dziecka silnych wieÎzoÂw, majaÎcych swoje zÂroÂdøo w uczuciach wiaÎzÇaÎcych dziecko z matkaÎ czy ojcem21. W orzeczeniu SN
z 21 listopada 1952 r. znajdujemy negatywnaÎ oceneÎ posteÎpowania
ojca, ktoÂry ukrywaø przed maøym dzieckiem istnienie matki. SaÎd NajwyzÇszy wskazaø zarazem, zÇe utrzymanie kontaktu matki z dzieckiem
wymaga dobrze pojeÎte dobro dziecka, ktoÂre wychowane inaczej miaøoby, z chwilaÎ gdy osiaÎgnie dostateczne rozeznanie, uzasadniony zÇal
do ojca, zÇe pozbawiø jaÎ takiego dobra, jakim dla dziecka saÎ odbierane
przez nie objawy miøosÂci i przywiaÎzanie matki22.
PrzyjeÎta w prawie rodzinnym zasada dobra dziecka oznacza, zÇe
jego interes rozstrzyga przede wszystkim o tym, jak rodzice i opiekunowie powinni wykonywacÂ swe obowiaÎzki wzgleÎdem dzieci i rodziny
oraz w jakim kierunku powinny isÂcÂ rozstrzygnieÎcia saÎdu w sprawach
19
20
21
22

TamzÇe.
Zob. Z. R a d w a nÂ s k i, PojeÎcie i funkcja ¹dobra dzieckaº, s. 28.
Zob. OSN z 1951 r.; OSN z 1953 r., poz. 37.
Zob. OSN z 1953 r., poz. 92.
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rodzinnych. Przykøadu takiego rozumienia zasady dobra dziecka
i zwiaÎzanej z niaÎ zasady dobra rodziny dostarczajaÎ powoøane juzÇ
wyzÇej wytyczne Izby Cywilnej SaÎdu NajwyzÇszego z dnia 30 listopada
1974 r. (III CZP 1/74)23.
Wedøug wyzÇej wymienionych wytycznych dobro dziecka pozostaje z reguøy w peønej harmonii z interesem rodzicoÂw. JezÇeli wyjaÎtkowo
dojdzie do rozbiezÇnosÂci mieÎdzy tymi wartosÂciami, to zasada dobra
dziecka nie mozÇe prowadzicÂ do zapoznawania przy podejmowaniu
przez saÎd okresÂlonych rozstrzygnieÎcÂ interesu rodzicoÂw. JesÂli zatem
w ostatecznym wyniku ochrona dziecka da sieÎ pogodzicÂ z interesem
rodzicoÂw, to saÎd nie mozÇe ich interesu nie wziaÎcÂ pod uwageÎ, nawet
przy zaøozÇeniu, zÇe rozstrzygnieÎcie wywoøa pewne przejsÂciowe skutki,
ujemne dla dziecka. Interes rodzicoÂw musi przeto zejsÂcÂ na dalszy plan
dopiero wtedy, kiedy w zÇadnym razie nie da sieÎ pogodzicÂ z uzasadnionym interesem dziecka24.
Zgodnie z uchwaøaÎ Peønego Skøadu Izby Cywilnej SN z dnia
9 czerwca 1976 r. zalecono m.in. bracÂ pod uwageÎ wzajemny stosunek
uczuciowy mieÎdzy dzieckiem a rodzicami, stopienÂ wrazÇliwosÂci dzieci,
zwracajaÎc uwageÎ, zÇe wieÎzÂ rodzinna mieÎdzy rodzicami i dziecÂmi i moralne w tych stosunkach uczucie miøosÂci z reguøy stanowiaÎ dostatecznaÎ gwarancjeÎ prawidøowego wykonywania wøadzy rodzicielskiej.
W razie natomiast koniecznosÂci ustanowienia opieki z reguøy najlepszymi kandydatami na opiekunoÂw saÎ osoby wskazane przez ojca lub
matkeÎ. Co do tych osoÂb mozÇna bowiem przypuszczacÂ, zÇe beÎdaÎ one
darzyøy uczuciem, ktoÂre w jakimsÂ stopniu wyroÂwna mu brak miøosÂci
rodzicielskiej25. Jak wynika z tego sformuøowania, SN wysoko ceni
uczucie wiaÎzÇaÎce dziecko niekoniecznie z jego biologicznymi rodzicami, ale roÂwniezÇ z innymi, bliskimi mu osobami. Warte podkresÂlenia
jest to, zÇe uczucie dziecka zwiaÎzane z zÇyciem rodzinnym SN pojmuje
nie tylko jako dobro samo przez sieÎ cenne dla dziecka, ale zgodnie
z psychologiaÎ jako wartosÂcÂ instrumentalnaÎ odgrywajaÎcaÎ podstawowaÎ
roleÎ w wychowaniu dziecka w pozÇaÎdany sposoÂb.
23
24
25

OSNCP z 1975 r., poz. 37.
TamzÇe.
Zob. OSN z 1976 r., poz. 184.
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Podobny tok rozumowania SN odnajdujemy w orzeczeniu z dnia
18 stycznia 1954 r. Stwierdza sieÎ tam, zÇe miøosÂcÂ rodzicoÂw do dziecka ±
znajdujaÎca zresztaÎ odpowiednik we wzajemnym uczuciu dziecka do
rodzicoÂw ± jest wielkim dobrem dziecka, uøatwiajaÎcym m.in. w sposoÂb
szczegoÂlny wywieranie staøego dodatniego wpøywu ze strony rodzicoÂw na jego wychowanie i øatwiejsze uleganie temu wpøywowi ze
strony dziecka. Ten cenny stosunek uczuciowy jest w konsekwencji
jednym z gøoÂwnych czynnikoÂw, ktoÂre mogaÎ przyczyniacÂ sieÎ do tego,
zÇe dziecko zostanie przygotowane nalezÇycie do pracy dla dobra spoøeczenÂstwa i oczywisÂcie jest brane pod uwageÎ przez ustawodawceÎ
jako jedna z podstaw, dla ktoÂrych panÂstwo tak szczegoÂlnaÎ ochronaÎ
otacza rodzineÎ26. OgromnaÎ roleÎ wychowawczaÎ rodziny podkresÂla
roÂwniezÇ uchwaøa Peønego Skøadu Izby Karnej SaÎdu NajwyzÇszego
z dnia 9 czerwca 1976 r.27 Rodzina jest w procesie wychowawczym
pierwszym wzorcem wspoÂøzÇycia spoøecznego. Od atmosfery w niej
panujaÎcej, wzajemnego poszanowania i solidarnosÂci jej czøonkoÂw zalezÇy przede wszystkim prawidøowe ksztaøtowanie sieÎ charakteru i osobowosÂci dziecka oraz ± gdy dorosÂnie ± jego postawa w stosunkach
mieÎdzyludzkich decydujaÎcych w znacznym stopniu o jakosÂci zÇycia28.
Uchwaøa ta zwraca uwageÎ roÂwniezÇ na inne elementy mieszczaÎce sieÎ
w pojeÎciu dobra dziecka, m.in. o zaspokajanie szeroko rozumianych
potrzeb. Wedøug SN zaspokojenie podstawowych potrzeb oznacza
dostarczenie sÂrodkoÂw materialnych koniecznych nie tylko do utrzymania, ale roÂwniezÇ do uzyskania niezbeÎdnego wyksztaøcenia i korzystania z doÂbr kulturalnych. Zakres podstawowych potrzeb zÇyciowych
nie jest pojeÎciem staøym i niezmiennym, lecz zalezÇy od konkretnych
warunkoÂw spoøeczno-ekonomicznych i stanu sÂwiadomosÂci spoøecznej
na danym etapie rozwoju spoøeczenÂstwa. Im wyzÇszy jest stopienÂ tego
rozwoju oraz przecieÎtny poziom zÇycia obywateli, tym wieÎksze i bardziej roÂzÇnorodne saÎ potrzeby uznawane powszechnie za podstawowe. W szczegoÂlnosÂci staje sieÎ niezbeÎdne nie tylko zabezpieczenie
kazÇdemu czøowiekowi minimum egzystencji w postaci sÂrodkoÂw prze26
27
28

Zob. OSN z 1968 r., poz. 184.
Zob. OSNKW 1976/7-8, poz. 86.
TamzÇe.

242

MAREK BIELECKI

znaczonych na jego utrzymanie (zÇywnosÂci, odziezÇy, mieszkania itp.),
ale roÂwniezÇ odpowiednio do wieku zapewnienie mu niezbeÎdnego
wyksztaøcenia i przygotowania zawodowego, a takzÇe mozÇliwosÂci korzystania z doÂbr kulturalnych. Zaspokojenie takich potrzeb wyzÇszego
rzeÎdu, zwøaszcza w odniesieniu do dziecka, jest w rozwinieÎtym spoøeczenÂstwie istotnym elementem procesu wychowawczego, rozumianego jako ksztaøtowanie osobowosÂci, charakteru i postawy obywatelskiej oraz przygotowanie do samodzielnego zÇycia29. Nie mozÇna chyba miecÂ zÇadnych waÎtpliwosÂci, zÇe prawo do wolnosÂci religijnej jest
potrzebaÎ wyzÇszego rzeÎdu i mozÇliwosÂcÂ jej zaspokajania jest integralnym prawem kazÇdego dziecka.
IstotnaÎ roleÎ w ksztaøtowaniu dobra dziecka w pojeÎciu SN odgrywa jego stan cywilny pojmowany w wielu pøaszczyznach. Przede
wszystkim dotyczy to ustalenia pochodzenia dziecka pozamaøzÇenÂskiego, co ± jak podkresÂlajaÎ wytyczne wymiaru sprawiedliwosÂci
z 6 grudnia 1952 r. ± z reguøy søuzÇy dobru dziecka30.
Z kolei chroniaÎc ustalony juzÇ stan cywilny, SN wyraziø poglaÎd, izÇ
z punktu widzenia interesu dziecka i interesu spoøecznego ustalenie
stanu cywilnego dziecka jest problemem zbyt powazÇnym, aby mozÇna
je byøo poddawacÂ fluktuacjom zalezÇnym od stanowiska meÎzÇczyzny,
ktoÂry dziecko uznaø, lub osoby, ktoÂra wyraziøa zgodeÎ na to uznanie31.
KolejnaÎ sferaÎ, z ktoÂraÎ SN zwiaÎzaø troskeÎ o nalezÇyty rozwoÂj fizyczny i psychiczny dziecka, saÎ warunki mieszkaniowe. Na tych wøasÂnie
zaøozÇeniach oparte saÎ wytyczne wymiaru sprawiedliwosÂci z 30 listopada 1974 r., preferujaÎce interesy maøzÇonka i pozostajaÎcych z nim
dzieci i w razie podziaøu majaÎtku w jego skøad wchodzi spoÂødzielcze
prawo do lokalu32.
OproÂcz potrzeb mieszkaniowych, ktoÂre wchodzaÎ w zakres pojeÎcia dobra dziecka, SN uznaø za istotne zaspokojenie takzÇe innych
potrzeb biologicznych dziecka, a wieÎc w szczegoÂlnosÂci pozÇywienia,
odzienia itp.33
29
30
31
32
33

TamzÇe.
Zob. OSN z 1953 r., poz. 31.
TamzÇe.
Zob. OSN z 1975 r., poz. 37.
Zob. OSN z 1959 r., poz. 76.
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W przedstawionym powyzÇej orzecznictwie SaÎd NajwyzÇszy nie
pokusiø sieÎ o zdefiniowanie, czym jest dobro dziecka, a wskazywaø
jedynie na elementy, ktoÂre wchodzaÎ w jego skøad. ProÂby zdefiniowania tego pojeÎcia podjaÎø SaÎd NajwyzÇszy w 1985 r., stwierdzajaÎc, zÇe
dobro dziecka to uksztaøtowanie jego prawidøowej osobowosÂci, zgodnie ze spoøecznymi normami posteÎpowania, ktoÂre lezÇy w peøni w interesie spoøecznym i jako takie stanowiaÎ dobro nieletniego34.
SaÎd NajwyzÇszy zwroÂciø tu uwageÎ na wartosÂci niematerialne wywierajaÎce wpøyw na ksztaøtowanie dobra dziecka, zatem ± jak mozÇna
wywnioskowacÂ ± to wøasÂnie dobra intelektualne i kulturalne odgrywajaÎ zasadniczaÎ roleÎ w realizacji zasady kierowania sieÎ dobrem dziecka. Nie nalezÇy jednak zapominacÂ o pierwiastku materialnym, ktoÂremu wiele uwagi posÂwieÎciø SaÎd NajwyzÇszy w swoim orzecznictwie.
34

Zob. Wyrok SN, III KR 237/84.
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JednaÎ z tradycyjnych form duszpasterstwa zmierzajaÎcych do aktywizowania parafii byøy wizytacje biskupie przeprowadzane wedøug
programu i porzaÎdku ustalonego przez kurieÎ biskupiaÎ. W diecezji
przemyskiej biskupi przystaÎpili do przeprowadzenia wizytacji w parafiach po kilkuletniej, wojennej przerwie. Ta aktywnosÂcÂ biskupoÂw
wzbudziøa czujnosÂcÂ bezpieki i staøa sieÎ motywem kontrdziaøanÂ. Niniejszy artykuø ma ukazacÂ motywacje, ktoÂrymi kierowaøy sieÎ wøadze,
i metody, jakimi usiøowaøy zwalczacÂ wpøywy biskupoÂw na wiernych
w diecezji.
BazeÎ zÂroÂdøowaÎ stanowiaÎ gøoÂwnie materiaøy z archiwoÂw Instytutu
PamieÎci Narodowej Oddziaø w Rzeszowie. Zachowane materiaøy jednoznacznie wskazujaÎ na prowadzonaÎ przez bezpiekeÎ inwigilacjeÎ i daÎzÇenie do ograniczenia zakresu uroczystosÂci kosÂcielnych do zamknieÎtego terenu sÂwiaÎtyni i przylegøego cmentarza przykosÂcielnego. Starano sieÎ takzÇe ograniczycÂ zewneÎtrzny splendor uroczystosÂci. UkazujaÎ
tezÇ czeÎsÂciowaÎ tylko skutecznosÂcÂ dziaøanÂ policyjnych i administracyjnych decyzji wøadz.
*

W dniu 5 maja 1949 r. do powiatu brzozowskiego przyjechaø
biskup sufragan przemyski Wojciech Tomaka w celu przeprowadzenia wizytacji w dekanatach dynowskim i brzozowskim. Funkcjona-
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riusze bezpieki podjeÎli dziaøania, ktoÂre miaøy zminimalizowacÂ udziaø
wiernych w uroczystosÂciach wizytacyjnych. ¹Przed przyjazdem w parafii Domaradz wpøyneÎlisÂmy przez organizacje spoøeczne i møodziezÇowe, gdzie na dzienÂ przyjazdu biskupa zapowiedziano zebranie møodziezÇy oraz wycieczki w wyniku czego møodziezÇ szkolna i StrazÇ PozÇarna nie braøa udziaøu w powitaniu goº. Biskup Tomaka przeprowadziø w pierwszym dniu wizytacjeÎ w Domaradzu. Pochwaliø wiernych za przywiaÎzanie do KosÂcioøa i wiary. Wspomniaø, zÇe w czasach,
w ktoÂrych przyszøo im zÇycÂ, wierni i ksieÎzÇa majaÎ wielu wrogoÂw. Wezwaø zatem wiernych, by nie dawali posøuchu wrogom KosÂcioøa1.
6 maja 1949 r. podczas wizytacji w Domaradzu, jak wynika z meldunku PUBP w Brzozowie z tego samego dnia, biskup zacheÎcaø wiernych
do budowy kosÂcioøa i do walki z wrogami KosÂcioøa, ktoÂrych obecnie
jest wielu. ¹Wierni nie odsteÎpujcie od KosÂcioøa i nie søuchajcie roÂzÇnych ludzi, ktoÂrzy przesÂladujaÎ KosÂcioÂø, bo w dzisiejszych czasach jest
duzÇo takich i wysteÎpujaÎ w roÂzÇny sposoÂb przeciwko KosÂcioøowi, przewazÇnie rzucajaÎc oszczerstwa na naszego Ojca SÂwieÎtegoº2.
W parafii Humniska na przywitanie biskupa wyjechaøa banderia
w liczbie 60 konnych i okoøo 80 rowerzystoÂw. WsÂroÂd nich byøo
19 czøonkoÂw PZPR i 10 møodych z ZMP. Tutaj biskup wezwaø wiernych do modlitwy ¹za tych, ktoÂrzy zostali opeÎtani przez zøego duchaº3. Dnia 7 maja 1949 r., w jednej z kolejnych parafii w powiecie
brzozowskim, jak zanotowano w meldunku funkcjonariusza miejscowego PUBP, biskup Tomaka wygøosiø kazanie ¹o tresÂci wrogiej w stosunku do obecnej rzeczywistosÂciº4.

1

IPN w Rzeszowie (dalej: IPNR), Teczka ewidencji operacyjnej na biskupa.
Tomaka Wojciech, t. 2 (dalej: TEOB 2), Diecezja 3523/ES. IPN-Rz-053/196, t. 2,
WojewoÂdzki UrzaÎd BezpieczenÂstwa Publicznego w Rzeszowie do Dyrektora Departamentu V MBP. Raport specjalny [podpisaø szef WUBP w Rzeszowie], RzeszoÂw,
13 maja 1949 r., k. 36.
2
IPNR, Arkusz kronikarski [biskupa W. Tomaki], k. 81.
3
IPNR TEOB 2, Diecezja 3523/ES. IPN-Rz-053/196, t. 2, WojewoÂdzki UrzaÎd
BezpieczenÂstwa Publicznego w Rzeszowie do Dyrektora Departamentu V MBP. Raport specjalny [podpisaø szef WUBP w Rzeszowie], RzeszoÂw, 13 maja 1949 r., k. 36.
4
IPNR, Arkusz kronikarski [biskupa W. Tomaki], k. 82.
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W dniach 14 i 15 maja biskup miaø przybycÂ do dekanatu rzeszowskiego. W powiecie roÂwniezÇ zmobilizowano søuzÇby bezpieczenÂstwa,
ktoÂre uaktywniøy swych tajnych wspoÂøpracownikoÂw i wywiadowcoÂw.
¹OtrzymalisÂmy sygnaøy, zÇe StrazÇ PozÇarna czyni przygotowania do
wzieÎcia udziaøu w przywitaniu biskupa w oddziaøach zwartych.
W zwiaÎzku z tym poczynilisÂmy kroki celem odizolowania møodziezÇy
zrzeszonej w ZMP oraz StrazÇy PozÇarnej od wzieÎcia udziaøu w uroczystosÂciachº5. Komunistom zalezÇaøo na tym, aby uniemozÇliwicÂ møodziezÇy udziaø w uroczystosÂciach kosÂcielnych podczas pobytu biskupa
w parafiach. Starali sieÎ zwøaszcza, aby zerwacÂ zwiaÎzek z KosÂcioøem
aktywu møodziezÇowego. WsÂroÂd starszego pokolenia starali sieÎ wykorzenicÂ tradycjeÎ religijnaÎ najpierw z szeregoÂw ludzi prowadzaÎcych
w lokalnych spoøecznosÂciach aktywny styl zÇycia i majaÎcych wpøyw
na pozostaøych wspoÂømieszkanÂcoÂw. W Zgøobniu 19 maja 1949 r. ±
jak wynika z meldunku PUBP w Rzeszowie z 19 maja 1949 r. ±
biskup Wojciech Tomaka moÂwiø o cieÎzÇkich czasach dla KosÂcioøa,
o materializmie, poganÂstwie i bezbozÇnictwie, ktoÂre wypowiadajaÎ walkeÎ KosÂcioøowi. PodkresÂlaø, zÇe atakujaÎcym KosÂcioÂø nalezÇy okazacÂ
przebaczenie w niektoÂrych wypadkach i usÂwiadamiacÂ ich, zÇe saÎ
ociemniali i nie wiedzaÎ, co czyniaÎ6.
Kolejnym powiatem, na terenie ktoÂrego biskup Tomaka przeprowadzaø wizytacjeÎ kanonicznaÎ, byø powiat niski. 20 maja 1949 r. biskup
przybyø do Rudnika i Kopek. Bezpieka odpowiednio przygotowaøa
sieÎ i wzmogøa czujnosÂcÂ. Funkcjonariusze UB ¹celem uniemozÇliwienia
wykorzystania tej okazji przez elementy reakcyjne do manifestacyjnych wystaÎpienÂ, charakteru politycznegoº podjeÎli szereg dziaøanÂ.
Wobec osoÂb, ktoÂre miaøy witacÂ biskupa, i aktywnych ¹dziaøaczy klerykalnychº zastosowano areszty prewencyjne i wezwania na przesøuchania do MO i starostwa powiatowego w upozorowanych sprawach.
Kierownictwo szkoÂø znajdujaÎcych sieÎ na terenie parafii wizytowanej
przez biskupa zostaøo zobowiaÎzane do zorganizowania na ten dzienÂ
5

IPNR TEOB 2, Diecezja 3523/ES. IPN-Rz-053/196, t. 2, WojewoÂdzki UrzaÎd
BezpieczenÂstwa Publicznego w Rzeszowie do Dyrektora Departamentu V MBP. Raport specjalny [podpisaø szef WUBP w Rzeszowie], RzeszoÂw, 13 maja 1949 r., k. 36.
6
IPNR, Arkusz kronikarski [biskupa W. Tomaki], k. 81.

248

STANISèAW NABYWANIEC

wycieczki w celu odizolowania dzieci i møodziezÇy od biskupa. Komendanci strazÇy pozÇarnych zarzaÎdzili na dzienÂ wizytacji proÂbne cÂwiczenia przeciwpozÇarowe7.
W zwiaÎzku z dziaøaniami podjeÎtymi przez lokalnaÎ bezpiekeÎ
w Rudniku biskupa witaøo tylko okoøo 500 osoÂb, przewazÇnie kobiety i dzieci do lat 15. Nie inaczej byøo w Kopkach, gdzie na
spotkanie z arcypasterzem przybyøo zaledwie 400 osoÂb. Biskup
Tomaka ± zapewne ze wzgleÎdu na niskaÎ frekwencjeÎ wiernych ±
podczas swych wystaÎpienÂ krytycznie odnioÂsø sieÎ do sytuacji w Polsce: ¹[...] dzisiaj tak dalece ludzie w Polsce zapomnieli o Bogu [w
meldunkach BoÂg pisano zawsze z maøej litery ± uwaga S. N.] i religii, zÇe miotajaÎ obelgami na papiezÇa i biskupoÂw, lecz oni nie zwycieÎzÇaÎ. A gdy sieÎ nie opamieÎtajaÎ i nie nawroÂcaÎ, to marnie zginaÎ.
W obecnym czasie zniewazÇajaÎ KosÂcioÂø roÂzÇnymi ksiaÎzÇkami i prasaÎ.
Takich w domu nie przyjmujcie, a wygonÂcie ich precz od swego
domu. Wy jestesÂcie zÇoønierzami Chrystusa i musicie stacÂ twardo na
strazÇy wiary, bo BoÂg potrzebuje odwazÇnych zÇoønierzy, a nie tchoÂrzy, bo gdy zajdzie potrzeba bronicÂ wiary Chrystusowej, to trzeba
jej bronicÂº8. Podczas wizytacji w Kopkach 25 maja 1949 r. biskup
w kazaniu moÂwiø krytycznie o obecnym ustroju i polityce rzaÎdu
wobec Watykanu9.
¹Po ustaleniu aktywnych dziaøaczy klerykalnychº w Rudniku
i Kopkach wezwano ich w upozorowanym celu do MO i Powiatowej
Komendy StrazÇy PozÇarnej w Nisku. W Nisku zorganizowano strzelanie proÂbne i cÂwiczenia strazÇakoÂw. Nie przeszkodziøo to jednak
w przeprowadzeniu wizytacji i udziale wielu wiernych w spotkaniu
ze swoim arcypasterzem. Gdy biskup przybyø do Racøawic, powitaø
go ks. Jan Bielecki. Proboszcz zapewniø biskupa o przywiaÎzaniu wiernych do KosÂcioøa nawet za ceneÎ sÂmierci i przelania krwi. W Nisku
natomiast ks. Wincenty Boczar zdaø sprawozdanie biskupowi, moÂwiaÎc: ¹ZobaczyøesÂ Ekscelencjo to przywiaÎzanie parafian do KosÂcioøa
7
IPNR, WUBP w Rzeszowie do Dyrektora Departamentu V MBP w Warszawie.
Meldunek specjalny [podpisaø naczelnik Wydziaøu V WUBP w Rzeszowie], RzeszoÂw,
27 maja 1949 r., k. 38.
8
TamzÇe.
9
IPNR, Arkusz kronikarski [biskupa W. Tomaki], k. 81.
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i wiary Chrystusowej. Przyjechali CieÎ witacÂ pracownicy z fabryki,
nawet nie ubrani przyzwoicie, bo nie mieli na to czasu. Nie patrzaÎc
na roÂzÇne przykrosÂci, na jakie mogaÎ sieÎ narazicÂ, lecz na to nie zwazÇali,
bo chcieli okazacÂ, zÇe w ich sercach nie wygasøa wiaraº. Biskup Tomaka odpowiedziaø na to søowami: ¹W dzisiejszych czasach trzeba
nam silnej wiary i ducha, bo toczy sieÎ straszna walka, gdzie zwalczajaÎ
sieÎ dwa przeciwstronne sobie obozy, oboÂz jasnosÂci i oboÂz ciemnosÂci.
Na czele obozu jasnosÂci stoi sam papiezÇ, zasÂ oboÂz ciemnosÂci walczy
z wiaraÎ i religiaÎ. Trzeba bycÂ wieÎc silnym i bronicÂ wiary, gdy zachodzi
tego potrzeba. NiektoÂrzy [saÎ] søabi na duchu i nie saÎ w mocy odeprzecÂ
wroga, gdy ktosÂ przychodzi i wysÂmiewa sieÎ z KosÂcioøa, trzeba wieÎc
umiecÂ przeciwstawicÂ sieÎ tym wrogom i umiejeÎtnie walczycÂ, chociazÇby
nawet przyszøo poniesÂcÂ sÂmiercÂ. SÂmiercÂ ta beÎdzie chwalebna dla takiego, ktoÂry za niaÎ umieraº10.
W zwiaÎzku z wizytacjaÎ biskupa Tomaki w Rudniku i Nisku z polecenia szefa WUBP przybyø do Niska starszy referent Wydziaøu V
Edward Grzejek oraz delegat Wydziaøu SÂledczego WKMO w Rzeszowie. Po uzgodnieniu z szefem PUBP w Nisku strategii dziaøania
wezwali aktywnych ± jak to okresÂlili ± dziaøaczy klerykalnych do
PKMO w Nisku w celu przesøuchania ich w zwiaÎzku z kradziezÇaÎ
w spoÂødzielni w Kopkach. Aby odizolowacÂ strazÇakoÂw od udziaøu
w uroczystosÂciach wizytacyjnych, komendant powiatowy OSP po uzgodnieniu z szefem PUBP zarzaÎdziø proÂbne cÂwiczenia przeciwpozÇarowe w dniu 20 maja 1949 r. W porozumieniu z inspektorem szkolnym uzgodniono, zÇe kierownictwo kilku szkoÂø w powiecie ± m.in.
w Kopkach ± urzaÎdzi tego dnia wycieczki dla møodziezÇy szkolnej.
MøodziezÇ zostaøa wywieziona nad San, gdzie zorganizowano pogadanki osÂwiatowe i cÂwiczenia sportowe11.
W czasie wizytacji w JezÇowem 27 maja 1949 r. i w innych parafiach powiatu niskiego biskup Tomaka ± zdaniem pracownikoÂw bezpieki ± wypowiadaø sieÎ przeciwko ustrojowi w Polsce Ludowej oraz
10

IPNR, WUBP w Rzeszowie do Naczelnika Wydziaøu V Departamentu V MBP
w Warszawie. Meldunek specjalny, RzeszoÂw, 2 czerwca 1949 r., k. 41.
11
WUBP w Rzeszowie do Naczelnika Wydziaøu V Departamentu V MBP, RzeszoÂw, 10 czerwca 1949 r. Meldunek specjalny, k. 42.
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pouczaø, zÇe ¹z kazÇdym wrogiem wysteÎpujaÎcym przeciwko religii nalezÇy posteÎpowacÂ czynnieº. Na kazaniu wygøoszonym w jednej z parafii w powiecie Nisko moÂwiø krytycznie o kierownictwie panÂstwa polskiego i twierdziø, zÇe ¹ze strony rzaÎdu istnieje walka z religiaÎº12.
Przebiegiem wizytacji w powiecie niskim i podjeÎtym przeciwdziaøaniem ze strony bezpieki interesowaøy sieÎ warszawskie wøadze resortu. 6 czerwca 1949 r. naczelnik Wydziaøu V Departamentu V mjr
Dziemidok zazÇaÎdaø od naczelnika Wydziaøu V w Rzeszowie przedstawienia szczegoÂøoÂw planoÂw operacyjnych i profilaktycznych dotyczaÎcych wizytacji biskupa Tomaki w Rudniku i Kopkach13.
Planem wizytacji kanonicznych w 1949 r. objeÎty zostaø roÂwniezÇ
dekanat rymanowski. WizytacjeÎ przeprowadzaø biskup W. Tomaka.
24 czerwca 1949 r. biskup przybyø do Miejsca Piastowego, gdzie powitaøa go orkiestra zakøadowa. PrzemawiajaÎc do zebranych tam wiernych, stwierdziø, zÇe przyjechaø nie dla rozrywki, ale ¹aby Was umocnicÂ w wiareÎ chrzesÂcijanÂskaÎ, abysÂcie sieÎ modlili za tych, co nie wierzaÎ
w Boga, a zwøaszcza w obecnym czasieº. Po bierzmowaniu pojechaø
do Iwonicza. Odprowadziøa go banderia z Miejsca Piastowego.
W Iwoniczu przed kosÂcioøem ustawiona zostaøa brama triumfalna.
W kosÂciele biskup dzieÎkowaø za liczny udziaø wiernych. MoÂwiø wiernym, ¹zÇe sÂwiat dzisiejszy jest bardzo popsuty, zÇe sÂwiadczy o tym
szkalowanie religii i kapøanoÂw, wyszydzanie wiaryº. Stwierdziø, zÇe
tych wrogoÂw jest niewielu i wierni powinni stacÂ na strazÇy i odpieracÂ
ich ataki, a odwagi wiernym winni dodawacÂ kapøani. W Rogach, dokaÎd biskup Tomaka udaø sieÎ po bierzmowaniu w Iwoniczu, przywitaøa go banderia konna i rowerowa. Wznoszono okrzyki ¹niech zÇyje
arcybiskupº. Kazanie w tresÂci podobne byøo do poprzednich14.
28 czerwca biskup Tomaka przybyø do GøeÎbokiego, jak odnotowano w meldunku UB, ¹taksoÂwkaÎº Oberca, wøasÂciciela jajczarni
w Rymanowie. Powitaø go ks. Stanisøaw Nosal. Powiedziaø on m.in.,
¹zÇe w GøeÎbokiem jest kilkunastu mieszkanÂcoÂw, nazywajaÎc ich szata12

IPNR, Meldunek PUBP w Nisku z 28 maja 1949 r., k. 83.
IPNR, Naczelnik Wydziaøu V Departamentu V mjr Dziemidok do Naczelnika
Wydziaøu V w Rzeszowie, Warszawa, 6 czerwca 1949 r., k. 39.
14
IPNR, WUBP w Rzeszowie do Naczelnika Wydziaøu V Departamentu V MBP
w Warszawie, 6 lipca 1949 r. Meldunek specjalny, k. 43-43.
13
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nami, ktoÂrzy podburzajaÎ ludzi przeciw KosÂcioøowiº. NawiaÎzujaÎc do
søoÂw proboszcza, biskup juzÇ w kosÂciele stwierdziø, zÇe ludzie siejaÎcy
wrogaÎ propagandeÎ przeciwko KosÂcioøowi saÎ szatanami, ktoÂrych trzeba poteÎpicÂ. NasteÎpnego dnia, 29 czerwca 1949 r., biskup pojechaø do
KroÂlika, w powiecie Sanok, w otoczeniu banderii konnej i rowerowej.
W KroÂliku zostaøa przygotowana ¹brama triumfalnaº. Organizatorem uroczystosÂci powitania biskupa byø ¹ob[ywatel] Rajchel b[yøy]
czø[onek] AK kuøak wiejskiº. TresÂcÂ kazania biskupa byøa podobna do
tego, co powiedziaø w GøeÎbokiem. Tego samego dnia biskup udaø sieÎ
do JasÂlisk. MieszkanÂcy JasÂlisk przygotowali brameÎ powitalnaÎ na drodze publicznej. Komendant miejscowego MO wezwaø jednego z organizatoroÂw i poleciø przeniesÂcÂ brameÎ obok kosÂcioøa, twierdzaÎc, zÇe
ustawiona na drodze publicznej tamowacÂ mozÇe ruch uliczny. ¹Osobnik ten osÂwiadczyø to ksieÎdzu RaÎpale, gdzie po kilku godzinach dowoÂdca placoÂwki WOP stacjonujaÎcy na terenie tamtejszym poleciø
kilku zÇoønierzom zbudowanie bramy na drodze publicznejº. Na kilka
dni przed wizytacjaÎ w KroÂliku i JasÂliskach zorganizowano koncentracjeÎ møodziezÇy zrzeszonej w SøuzÇbie Polsce i ZMP z kilku przylegøych miejscowosÂci. PoniewazÇ uczestniczyøo w niej okoøo 300 møodych
osoÂb, nie mogli wieÎc wziaÎcÂ udziaøu w uroczystosÂciach z biskupem15.
30 czerwca biskup Tomaka przybyø do Haczowa. Towarzyszyøa
mu banderia. W Haczowie powitaø go ks. Roman Hejnosz. Powiedziaø on, zÇe w jego parafii jest kilku ludzi, ktoÂrzy nie chodzaÎ do
kosÂcioøa i chcaÎ innych odciaÎgnaÎcÂ od Boga. Biskup, przemawiajaÎc
do wiernych, wspomniaø, zÇe objechaø juzÇ 30 parafii i wszeÎdzie spotykaø sieÎ z tymi problemami16.
W tym samym czasie wizytacjeÎ kanonicznaÎ przeprowadzaø w dekanacie jasielskim ordynariusz przemyski biskup Franciszek Barda.
Biskup Barda 25 czerwca 1949 r. wizytowaø Jasøo. W przemoÂwieniu
do zgromadzonych wiernych nawiaÎzaø do czwartego przykazania BozÇego. ZacheÎcaø do czci rodzicoÂw, ktoÂrzy wiodaÎ møodziezÇ do szczeÎsÂcia
i umacniajaÎ wiareÎ. MoÂwiaÎc o maøzÇenÂstwie, pouczaø, zÇe ¹zÇaden sÂlub
15
TamzÇe. W podanym cytacie autor notatki zapewne pomyliø sieÎ. DowoÂdca
placoÂwki WOP raczej poleciø zburzycÂ brameÎ powitalnaÎ na drodze publicznej.
16
TamzÇe, k. 43.
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nie jest wazÇny, jedynie tylko kosÂcielnyº. Udzieliø møodziezÇy bierzmowania i przypomniaø jej, zÇe przez ten sakrament stali sieÎ zÇoønierzami
Chrystusa i winni ¹stacÂ twardo w obronie wiary katolickiejº. W uroczystosÂci braøo udziaø okoøo 1000 osoÂb. 25 czerwca biskup Barda
przybyø do parafii Niegøowice. Na bramie przed kosÂcioøem widniaø
napis ¹Witaj nam arcypasterzuº. Przybyøego biskupa ordynariusza
powitaø JoÂzef DybasÂ, proszaÎc o bøogosøawienÂstwo dla caøej parafii.
W organizowaniu uroczystosÂci wizytacyjnych aktywny udziaø braø
kierownik miejscowej szkoøy Marcin Mastej, czøonek PZPR. NasteÎpnego dnia, 26 czerwca, biskup Barda wroÂciø do Jasøa i udzielaø møodziezÇy bierzmowania. Po poøudniu udaø sie do Trzcinicy. Tu go powitaø ks. Jan GøoÂd. PrzemawiajaÎc do parafian w Trzcinicy, biskup
Barda podkresÂlaø wazÇnosÂcÂ sakramentu maøzÇenÂstwa. W uroczystosÂci
braøo udziaø okoøo 1500 ludzi. Z Jasøa biskup ordynariusz udaø sieÎ do
kolejnych parafii. 27 czerwca byø juzÇ w SøaweÎcinie, gdzie powitaø go
ks. Jan Keller. W kazaniu moÂwiø biskup o zagrozÇeniach wiary. W BaÎczalu Dolnym, kolejnej parafii w dekanacie jasielskim, biskup Barda
zacheÎcaø wiernych do zbioÂrki pienieÎzÇnej na nowy kosÂcioÂø. Zaapelowaø do rodzicoÂw o wychowanie dzieci w duchu religijnym, poniewazÇ
saÎ za to odpowiedzialni przed Bogiem. W SÂwieÎcanach biskupa powitaø Piotr Kozioø z PSL. Barda, przemawiajaÎc do wiernych, akcentowaø spraweÎ wychowania chrzesÂcijanÂskiego. OdjezÇdzÇajaÎcego biskupa orkiestra pozÇegnaøa hymnem panÂstwowym a strazÇ wystrzeliøa trzy
razy z mozÂdzierza. IncydentoÂw, ktoÂrymi mogøaby zainteresowacÂ sieÎ
bezpieka, podczas dalszej wizytacji nie byøo17.
Wizytacja biskupa Tomaki w dniach od 7 do 10 maja 1952 r.
w Gniewczynie, TrynÂczy i Gorzycach w powiecie przeworskim przycÂmiøa obchody 1 maja. WoÂz biskupa jechaø w asysÂcie 50 koni, rowerzystoÂw i rowerzystek. Rowery byøy udekorowane kolorowo. Biskup
wyraziø wielkie zadowolenie z takiego przyjeÎcia i upomniaø zebranych, aby strzegli sieÎ wrogoÂw KosÂcioøa. Obserwatorzy UB i MO obserwowali pilnie caøy przebieg uroczystosÂci, nawet z dachoÂw18.
17

TamzÇe.
IPNR, Pøk Andrzejewski, dyrektor Departamentu III do Dyrektora Departamentu V MBP w/m, Warszawa, 9 czerwca 1952 r., k. 47.
18
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Biskupi diecezji przemyskiej i tarnowskiej przeprowadzili wizytacje kanoniczne w parafiach. 12 czerwca 1954 r. biskup Tomaka
przybyø do Rudnika. Przywitano go na terenie kosÂcioøa bez banderii,
dzieci przedszkolne sypaøy kwiaty. W kosÂciele byøy wywieszone flagi
z papieru, dwie watykanÂskie i cztery narodowe. NasteÎpnego dnia,
13 czerwca, byø w parafii Wrzawy. Biskupa powitano bardzo uroczysÂcie z procesjaÎ z udziaøem banderii konnej i rowerowej. W procesji
uczestniczyøa miejscowa orkiestra wiejska. Do Gorzyc biskup przybyø
14 czerwca. W powitaniu uczestniczyøa banderia przygotowana przez
komendanta miejscowej StrazÇy PozÇarnej. Byøo bardzo uroczysÂcie.
Zaleszany biskup Tomaka wizytowaø 15 czerwca. Tu roÂwniezÇ na powitanie przybyøa banderia. Banderia ta towarzyszyøa biskupowi przy
wyjezÂdzie z Zaleszan w drodze do Turbi. Tu tezÇ byli konni i rowerzysÂci. W odlegøosÂci 500 m od kosÂcioøa wzniesiono brameÎ powitalnaÎ.
16 czerwca w asysÂcie banderii biskup wjechaø do Rozwadowa, gdzie
pozostaø do 17 czerwca. Przy wejsÂciu do kosÂcioøa byøa powitalna
brama. Z Rozwadowa wyjechaø w towarzystwie 200 konnych. Na
terenie powiatu tarnobrzeskiego nie zanotowano wrogich, w odczuciu bezpieki, wystaÎpienÂ biskupa ani miejscowego kleru19.
Biskup Barda 20 czerwca 1954 r. zwizytowaø parafieÎ èanÂcut. Powitano go w bramie ustawionej 10 m od kosÂcioøa przy udziale 2000
wiernych. W tym samym czasie wizytacje przeprowadzano w saÎsiedniej diecezji tarnowskiej. 19 i 20 czerwca 1954 r. biskup tarnowski
dokonaø wizytacji w parafii GoÂra Ropczycka. PosÂwieÎciø nowo wybudowany kosÂcioÂø. Na powitanie wyjechaøa banderia konna. Przy bramie obok kosÂcioøa powitaø go ks. SÂwieÎs oraz Jan Marc z gromady
Gnojnice. WitajaÎc biskupa, zøozÇyø przyrzeczenie: ¹My zÇoønierze
Chrystusa Pana [søowa Chrystusa Pana napisano w notatce maøymi
literami!] beÎdziemy walczycÂ i przestrzegacÂ zasad religijnych do ostatniej kropli krwiº. W dalszej czeÎsÂci przemoÂwienia powiedziaø: ¹przyrzekamy Ci Arcypasterzu, zÇe CieÎ nie zawiedziemy, jestesÂmy dla ciebie i dla Boga i z nim beÎdziemy zÇycÂº. W uroczystosÂci wzieÎøo udziaø
okoøo 5000 ludzi. Innych wrogich sytuacji ± w ocenie bezpieki ± nie
19
IPNR, Do Naczelnika Wydziaøu I Departamentu XI MBP w Warszawie. Meldunek specjalny, RzeszoÂw, 23 czerwca 1954 r., k. 54.
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odnotowano. Wobec konnych uczestnikoÂw uroczystosÂci polecono
funkcjonariuszom PUBP wystaÎpicÂ z wnioskami o ukaranie administracyjne20.
*

DaÎzÇenia do pomniejszenia zakresu i rozmiaru uroczystosÂci zwiaÎzanych z prowadzonymi wizytacjami kosÂcielnymi miaøy na celu ograniczenie wpøywu biskupoÂw na wiernych. Mimo terroru czasoÂw stalinowskich komunistyczne wøadze panÂstwowe i ich agendy policyjne
skazane byøy na przegranaÎ w konfrontacji z KosÂcioøem. Nie byøy
w stanie nawet ostrymi represjami støumicÂ potrzeby religijne spoøeczenÂstwa, ktoÂre w swej zasadniczej masie gromadziøo sieÎ wokoÂø KosÂcioøa i biskupoÂw. Wierni dawali mandat i legitymizowali dziaøanie
swych pasterzy w rzeczywistosÂci ateistycznego panÂstwa i dzieÎki temu
poparciu biskupi i kapøani mogli wypeøniacÂ misjeÎ ewangelizacyjnaÎ.
20

TamzÇe, k. 55.
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¹ROZPRACOWANIE
KATOLICKICH ORGANIZACJI MASOWYCHº
NOWELIZACJA PRAWA O STOWARZYSZENIACH W SÂWIETLE TAJNEJ
INSTRUKCJI MBP Z 1 WRZESÂNIA 1949 R.

UstroÂj komunistyczny wprowadzony w Polsce po II wojnie sÂwiatowej, oparty na ateistycznej w swej istocie ideologii marksistowskiej,
byø wrogi religii i zwiaÎzkom wyznaniowym, a w szczegoÂlnosÂci KosÂcioøowi katolickiemu. Aparat panÂstwowy konsekwentnie ingerowaø
w wewneÎtrzne sprawy KosÂcioøa, daÎzÇaÎc do zepchnieÎcia go na margines
zÇycia publicznego, co miaøo bycÂ jedynie wsteÎpem do caøkowitego
ubezwøasnowolnienia. Zgodnie z wzorcami radzieckimi ¹KosÂcioÂø,
tak jak wszystkie inne podmioty systemu spoøecznego, miaø sieÎ docelowo stacÂ atrapaÎ na scenie publicznej zdominowanej przez partieÎ
komunistycznaÎº1.
Eliminacja z zÇycia publicznego wszelkich przejawoÂw dziaøalnosÂci
duszpasterskiej KosÂcioøa miaøa nasteÎpowacÂ etapami, zgodnie z przyjeÎtaÎ tzw. taktykaÎ salami ± odcinania po plasterku, polegajaÎcaÎ na
stopniowym opanowywaniu i przeksztaøcaniu systemu spoøecznego
wedøug ideologicznych zaøozÇenÂ2. W poøowie 1949 r. przyszedø czas na
¹odcieÎcieº KosÂcioøowi mozÇliwosÂci prowadzenia stowarzyszenÂ i organizacji religijnych. W tym celu w dniu 5 sierpnia zostaø wydany dekret
o zmianie niektoÂrych przepisoÂw prawa o stowarzyszeniach3, stawiajaÎcy przed organizacjami kosÂcielnymi alternatyweÎ: albo poddanie sieÎ
1

A. D u d e k, R. G r y z, KomunisÂci i KosÂcioÂø w Polsce (1945-1989), KrakoÂw
2003, s. 6.
2
A. D u d e k, PanÂstwo i KosÂcioÂø w Polsce 1945-1970, KrakoÂw 1995, s. 7.
3
Dz. U. nr 45, poz. 335.

256

MARTA ORDON

wpøywom wøadz, albo delegalizacja. Instrukcja nr 30 Ministerstwa
BezpieczenÂstwa Publicznego (MBP) z dnia 1 wrzesÂnia 1949 r.4 ±
oznaczona jako ¹sÂcisÂle tajnaº, podpisana przez dyrektor Departamentu V MBP JulieÎ Brystiger5 ± przeznaczona byøa dla pracownikoÂw
operacyjnych, ktoÂrzy zajmowali sieÎ sprawaÎ legalizacji stowarzyszenÂ.
Odsøania ona faktyczny cel dokonanej nowelizacji prawa o stowarzyszeniach oraz tryb rejestracji objeÎtych niaÎ zrzeszenÂ.
1. STAN PRAWNY POPRZEDZAJAÎCY WYDANIE DEKRETU
Z DNIA 5 SIERPNIA 1949 R.

Po II wojnie sÂwiatowej wøadze komunistyczne utrzymaøy w mocy
mieÎdzywojenne rozporzaÎdzenie Prezydenta RP z dnia 27 pazÂdziernika
1932 r. ± Prawo o stowarzyszeniach6. W ocenie wspoÂøczesnych prawnikoÂw byøa to regulacja o charakterze restrykcyjnym, poniewazÇ uzalezÇniaøa legalizacjeÎ stowarzyszenia od swobodnego uznania organoÂw
administracji panÂstwowej oraz umozÇliwiaøa znacznaÎ ingerencjeÎ organoÂw nadzorczych w dziaøalnosÂcÂ stowarzyszenÂ7. Jednak spod prawa
o stowarzyszeniach na podstawie jego art. 9 lit. a wyøaÎczone byøy zakony i kongregacje duchowne oraz inne zrzeszenia, majaÎce wyøaÎcznie
i bezposÂrednio na celu wykonywanie kultu religijnego prawnie uzna4

Instytut PamieÎci Narodowej Oddziaø w Lublinie, ZarzaÎdzenia, rozkazy, instrukcje wydane przez Ministerstwo BezpieczenÂstwa Publicznego w 1949 r., sygn. IPNLu055/40, k. 160-161v (dalej cyt.: Instrukcja).
5
Pøk Julia Brystiger w latach 1945-1952 staøa na czele Departamentu V MBP,
ktoÂrego silnie rozbudowany Wydziaø V i jego odpowiedniki terenowe zajmowaøy sieÎ
woÂwczas sprawami KosÂcioøa katolickiego. WieÎcej na ten temat zob.: H. D o m i n i c z a k,
Organy bezpieczenÂstwa PRL w walce z KosÂcioøem katolickim 1944-1990 w sÂwietle
dokumentoÂw MSW, Warszawa 2000, s. 22n.
6
Dz. U. nr 94, poz. 808.
7
Zob. E. S m o k t u n o w i c z, WolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ i jej wpøyw na obowiaÎzujaÎce
prawo w Polsce, ¹Annales UMCS. Iusº, 1993, nr 40, s. 192; J. S z r e n i a w s k i, Problemy prawne stowarzyszenÂ, ¹Annales UMCS. Iusº, 1993, nr 40, s. 214; P. S u s k i,
Stowarzyszenia w prawie polskim, Warszawa 2002, s. 24. Restrykcyjna regulacja odpowiadaøa przyjeÎtej przez wøadze komunistyczne koncepcji panÂstwa. Kilkakrotne powojenne nowelizacje zmierzaøy jedynie do jeszcze wieÎkszego uzalezÇnienia stowarzyszenÂ od organoÂw administracji.
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nych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw religijnych8. ObowiaÎzujaÎcy stan prawny
w ocenie Ministerstwa BezpieczenÂstwa Publicznego ¹stwarzaø szerokie
mozÇliwosÂci elementom reakcyjnym i szpiegowskim dziaøajaÎcym pod
przykrywkaÎ organizacji, stowarzyszenÂ klerykalnych i sekt religijnych.
[...] W wielu wypadkach elementy wrogie, wykorzystujaÎc ten przywilej,
tworzyøy pod pøaszczykiem stowarzyszenÂ religijnych wrogie organizacje o charakterze politycznym. Zakony [...] wykorzystywaøy instytucje
religijne dla szpiegowskiej i dywersyjnej roboty przeciw PanÂstwuº9.
Kres temu miaøa poøozÇycÂ sierpniowa nowelizacja.
2. ¹LIKWIDACJA UPRZYWILEJOWANEJ SYTUACJI
Â KLERYKALNYCHº
STOWARZYSZEN

W instrukcji MBP stwierdzono: ¹Nowy Dekret gwarantujaÎc ludziom wierzaÎcym peønaÎ swobodeÎ zrzeszania sieÎ w zwiaÎzkach majaÎcych na celu wykonywanie kultu religijnego, likwiduje wyjaÎtkowaÎ
i uprzywilejowanaÎ sytuacjeÎ stowarzyszenÂ klerykalnych, podporzaÎdkowujaÎc je tym samym przepisom prawnym, jakie obowiaÎzujaÎ inne
8

W odniesieniu do KosÂcioøa katolickiego szczegoÂlna pozycja stowarzyszenÂ kosÂcielnych miaøa swe zÂroÂdøo w art. 113 i 114 Konstytucji marcowej z 1921 r. (Dz. U. nr 44,
poz. 267) i art. I, X, XVI, XXIV konkordatu pomieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ z dnia 10 lutego 1925 r. (Dz. U. nr 72, poz. 501). SytuacjeÎ zrzeszenÂ nie
objeÎtych art. 9 lit. a okresÂliøo ± wydane na podstawie art. 10 prawa o stowarzyszeniach
± rozporzaÎdzenie Rady MinistroÂw z dnia 28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach søuzÇaÎcych katolickim celom religijnym i wyznaniowym (Dz. U. nr 9, poz. 72). W szczegoÂlnosÂci dotyczyøo ono Akcji Katolickiej, ograniczajaÎc w stosunku do niej nadzoÂr organoÂw administracji (zob. W. P a d a c z, Podstawy prawne istnienia i dziaøalnosÂci zrzeszenÂ katolikoÂw sÂwieckich, Warszawa 1936, s. 28-32). Po wojnie TRJN uchwaøaÎ
z 12 wrzesÂnia 1945 r. uznaø konkordat za nieobowiaÎzujaÎcy (tekst w: PanÂstwowe prawo
wyznaniowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. WyboÂr tekstoÂw zÂroÂdøowych, red.
M. FaÎka, Warszawa 1978, s. 26-27). NasteÎpnie rozporzaÎdzeniem z dnia 2 pazÂdziernika
1947 r. w sprawie uchylenia rozporzaÎdzenia RM z dnia 28 stycznia 1934 r. (Dz. U. nr
65, poz. 395) stowarzyszenia søuzÇaÎce katolickim celom religijnym i wyznaniowym zostaøy poddane przez wøadze pod ogoÂlne przepisy prawa o stowarzyszeniach. Uderzyøo
to przede wszystkim w Katolickie Stowarzyszenia MøodziezÇy, beÎdaÎce czøonem Akcji
Katolickiej, skutkujaÎc zawieszeniem ich dziaøalnosÂci.
9
Instrukcja, k. 160.
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stowarzyszenia sÂwieckie dziaøajaÎce w krajuº10. Tak gøosiøa roÂwniezÇ
oficjalna propaganda, a jakie byøy fakty?
ZasadniczaÎ zmianaÎ wprowadzonaÎ dekretem z 5 sierpnia byøo
uchylenie wyøaÎczenia spod przepisoÂw prawa o stowarzyszeniach zrzeszenÂ wymienionych w art. 9 lit. a11. Miaøy one w ciaÎgu 90 dni od
wejsÂcia w zÇycie dekretu ¹uczynicÂ zadosÂcÂ przepisom prawa o stowarzyszeniachº. W przeciwnym razie ulegaøy rozwiaÎzaniu, a o przeznaczeniu ich majaÎtku miaøa zadecydowacÂ Rada MinistroÂw (art. 2 dekretu). SzczegoÂøowo tryb rejestracji okresÂliøo rozporzaÎdzenie Ministra Administracji Publicznej (MAP) z dnia 6 sierpnia 1949 r.12, odreÎbnie dla zakonoÂw i kongregacji duchownych i odreÎbnie dla zrzeszenÂ majaÎcych na celu wykonywanie kultu religijnego. Te ostatnie
miaøy zøozÇycÂ pisemne podania w trybie art. 12 baÎdzÂ art. 19 prawa
o stowarzyszeniach (prawo przewidywaøo roÂzÇny tryb dla stowarzyszenÂ zwykøych i zarejestrowanych, tj. posiadajaÎcych osobowosÂcÂ prawnaÎ), przy czym dodatkowo obowiaÎzane byøy doøaÎczycÂ: wykaz oddziaøoÂw i koÂø terenowych z nazwiskami i adresami czøonkoÂw ich kierownictwa, wykaz prowadzonych instytucji, zakøadoÂw i przedsieÎbiorstw
oraz wykaz majaÎtku nieruchomego (§ 1 rozporzaÎdzenia). Wydaje sieÎ
charakterystyczne, zÇe wøadze, uchylajaÎc poprzednie wyøaÎczenie spod
prawa o stowarzyszeniach zrzeszenÂ majaÎcych na celu wykonywanie
kultu religijnego, jako rzekomo naruszajaÎce zasadeÎ roÂwnouprawnienia, jednoczesÂnie przewidziaøy dla nich szczegoÂlne warunki rejestracji, odmienne od stawianych pozostaøym stowarzyszeniom. Jeszcze
bardziej rozbudowano listeÎ zaøaÎcznikoÂw do podania o uregulowanie
bytu prawnego przewidzianego dla zakonoÂw i kongregacji duchownych. Te obowiaÎzane byøy dostarczycÂ: 4 egzemplarze konstytucji, spis
czøonkoÂw zarzaÎdu zakonu i jego prowincji z podaniem funkcji, wykaz
domoÂw zakonnych z imiennym spisem czøonkoÂw ich kierownictwa,
10

TamzÇe.
Dekret poddaø prawu o stowarzyszeniach takzÇe zwiaÎzki religijne prawnie nieuznane. Szerzej zob.: H. M i s z t a l, Okres 1945-1989, w: Prawo wyznaniowe, red.
H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 137-138; M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe,
Warszawa 1999, s. 188-189.
12
RozporzaÎdzenie MAP w sprawie wykonania dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r.
o zmianie niektoÂrych przepisoÂw prawa o stowarzyszeniach, Dz. U. nr 47, poz. 358.
11
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wykaz majaÎtku nieruchomego oraz prowadzonych instytucji, zakøadoÂw naukowych, wychowawczych, leczniczych, gospodarczych itp.
Ponadto nalezÇaøo podacÂ ogoÂlnaÎ liczbeÎ czøonkoÂw zakonu z podziaøem
na poszczegoÂlne kategorie.
Oczywiste wydaje sieÎ w tym sÂwietle, zÇe ¹dekret precyzowaø wymagania pod kaÎtem potrzeb UrzeÎdoÂw BezpieczenÂstwaº13 i gromadzenia materiaøoÂw operacyjnych przeciwko aktywnym katolikom.
Wspomniana instrukcja wprost stwierdzaøa, zÇe nowelizacja ¹umozÇliwia likwidacjeÎ stowarzyszenÂ prowadzaÎcych wrogaÎ dziaøalnosÂcÂ niezgodnaÎ z interesami panÂstwaº oraz znacznie uøatwia organom bezpieczenÂstwa ¹rozpoznanie tych organizacji, zwieÎkszajaÎc tym samym
mozÇliwosÂci operacyjneº.
3. INSTRUMENTALNE WYKORZYSTYWANIE
TRYBU LEGALIZACJI STOWARZYSZENÂ

Instrukcja wyjasÂniaøa, zÇe ¹Nowy Dekret umozÇliwia wøadzom panÂstwowym roztoczenie sÂcisÂlejszej i staøej kontroli nad dziaøalnosÂciaÎ
wszystkich istniejaÎcych stowarzyszenÂ i zwiaÎzkoÂw religijnych, zaroÂwno
pod wzgleÎdem organizacyjnym, jak i ideologicznymº. Dlatego z chwilaÎ jego wejsÂcia w zÇycie organy bezpieczenÂstwa zostaøy zobowiaÎzane
¹znacznie zwieÎkszycÂ swoje wysiøki i aktywnosÂcÂ w rozpracowaniu katolickich organizacji masowychº. SzczegoÂlny wzrost aktywnosÂci dotyczycÂ miaø przewidzianego dekretem terminu 90 dni na zøozÇenie
podanÂ o legalizacjeÎ, ktoÂry upøywaø 3 listopada 1949 r. Przed organami
bezpieczenÂstwa w tym okresie postawiono nasteÎpujaÎce zadania:
¹a) RozpoznacÂ dokøadnie organizacje kosÂcielne katolickie dla
uzyskania danych umozÇliwiajaÎcych operacyjne ich rozpracowanie,
tzn. ujawnienie ich dziaøalnosÂci gospodarczej, ich zÂroÂdeø finansowych,
dochodoÂw;
b) Nie dopusÂcicÂ do zalegalizowania i istnienia organizacji znanych z dotychczasowej szczegoÂlnie wrogiej dziaøalnosÂci;
c) WyeliminowacÂ z zarzaÎdoÂw organizacji i stowarzyszenÂ dopuszczonych do dziaøalnosÂci elementy szczegoÂlnie wrogie i niebezpieczne,
13

H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczenÂstwa PRL, s. 117.
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ktoÂre skryøy sieÎ w tych organizacjach i pod pretekstem wykonywania
kultu religijnego usiøujaÎ uprawiacÂ wzgleÎdnie uprawiajaÎ wrogaÎ antypanÂstwowaÎ dziaøalnosÂcÂº14.
Dekret z 5 sierpnia przewidywaø, zÇe objeÎte nim stowarzyszenia
skøadajaÎ podania o legalizacjeÎ do urzeÎdoÂw wojewoÂdzkich wøasÂciwych
ze wzgleÎdu na ich siedzibeÎ za posÂrednictwem powiatowej wøadzy
administracji ogoÂlnej. O ¹uregulowaniu bytu prawnegoº zakonoÂw
i kongregacji duchownych decydowacÂ miaø Minister Administracji
Publicznej. Podania wpøywaøy do niego za posÂrednictwem wøasÂciwej
terenowo wojewoÂdzkiej wøadzy administracji ogoÂlnej. W sÂwietle instrukcji mozÇna jednak stwierdzicÂ, zÇe o legalizacji w/w zrzeszenÂ faktycznie decydowaøy urzeÎdy bezpieczenÂstwa. Organy administracji
obowiaÎzane byøy po otrzymaniu podania w ciaÎgu 3 dni przekazacÂ je
wraz z zaøaÎcznikami odpowiednio do Powiatowego UrzeÎdu BezpieczenÂstwa Publicznego baÎdzÂ do Wydziaøu V WojewoÂdzkiego UrzeÎdu
BezpieczenÂstwa Publicznego. Organy bezpieczenÂstwa miaøy za zadanie ustalicÂ, jakie posiadajaÎ w swoich kartotekach materiaøy obciaÎzÇajaÎce czøonkoÂw zarzaÎdu lub kierownictwa zgøaszajaÎcej sieÎ organizacji
oraz jakimi rozporzaÎdzajaÎ materiaøami odnosÂnie do dziaøalnosÂci tej
organizacji, a nasteÎpnie caøosÂcÂ zebranych akt przesøacÂ do Departamentu V MBP. KazÇdorazowo to Ministerstwo BezpieczenÂstwa Publicznego miaøo podejmowacÂ ostatecznaÎ decyzjeÎ w sprawie legalizacji
stowarzyszenia (sic!)15. PodjeÎta w tym trybie decyzja miaøa nasteÎpnie
powroÂcicÂ do zainteresowanych poprzez te same szczeble administracji. Rzecz jasna, caøa korespondencja miaøa bycÂ oznaczona jako ¹sÂcisÂle poufnaº, a na zewnaÎtrz wobec stowarzyszenÂ wysteÎpowacÂ miaøy
jedynie wøadze administracji ogoÂlnej. W celu usprawnienia pracy
instrukcja nakazywaøa utworzenie w PUBP oraz w Wydziale V
WUBP specjalnych grup skøadajaÎcych sieÎ z trzech pracownikoÂw operacyjnych, ktoÂrzy mieli zajmowacÂ sieÎ sprawaÎ legalizacji stowarzyszenÂ.
O legalizacji zakonoÂw i kongregacji duchownych decydowacÂ miaø
Minister Administracji Publicznej, roÂwniezÇ na podstawie wiaÎzÇaÎcej
opinii MBP.
14
15

Instrukcja, k. 160v.
TamzÇe, k. 161.
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W sÂwietle instrukcji wydaje sieÎ oczywiste, zÇe w Polsce Ludowej
organem decyzyjnym odnosÂnie do legalizacji stowarzyszenÂ byøy urzeÎdy bezpieczenÂstwa, chocÂ prawo o stowarzyszeniach kompetencje
w tym wzgleÎdzie przyznawaøo organom administracji panÂstwowej.
Dokumenty archiwalne dotyczaÎce rejestracji konkretnych stowarzyszenÂ potwierdzajaÎ, zÇe taki ¹nielegalnyº tryb rejestracji tych organizacji byø normaÎ w latach 1945-198916. Bezsprzecznie mozÇna stwierdzicÂ,
zÇe wøadza ¹bijaÎcego serca partiiº ± jak okresÂlano MBP17 ± sieÎgaøa
znacznie dalej nizÇ przewidywaø to oficjalny zakres uprawnienÂ tego
resortu, i to nie tylko w kwestii stowarzyszenÂ. Reorganizacje struktur
i zmiany nazw resortu bezpieczenÂstwa, jakie miaøy miejsce na przestrzeni lat, w rzeczywistosÂci niczego nie zmieniaøy w przyjeÎtej strategii
dziaøania. Nieograniczany prawem aparat bezpieczenÂstwa, dysponujaÎc ogromnymi sÂrodkami, realizowaø w rzeczywistosÂci politykeÎ wyznaniowaÎ PZPR wobec KosÂcioøa uznanego za ¹najbardziej zorganizowanaÎ, wrogaÎ siøeÎ wysteÎpujaÎcaÎ przeciwko obozowi demokracjiº18.
Na dekret z 5 sierpnia 1949 r. trzeba jeszcze spojrzecÂ w szerszym
konteksÂcie marksistowskiej koncepcji prawa jako instrumentu w reÎku
wøadz partyjno-panÂstwowych w osiaÎganiu okresÂlonych celoÂw ideolo16

Zob. spraweÎ likwidacji stowarzyszenia ¹Zakøady RzemiesÂlniczo-Wychowawcze pod wezwaniem sÂw. JoÂzefaº: M. O r d o n, Represyjna polityka wøadz komunistycznych wobec Zgromadzenia Braci Søug Maryi Niepokalanej w okresie Polski Ludowej, w: Divina et humana. KsieÎga jubileuszowa w 65. roczniceÎ urodzin KsieÎdza
Profesora Henryka Misztala, red. A. DeÎbinÂski, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001,
s. 159-175; M. O r d o n, Proces likwidacji StowarzyszenÂ ¹Opieka nad DziewczeÎtamiº
(1946-1962), ¹Prawo ± Administracja ± KosÂcioÂøº, 2001, nr 2/3(6/7), s. 243-269.
17
BijaÎce serce partii. Dzienniki personalne Ministerstwa BezpieczenÂstwa Publicznego, t. 1: 1945-1947, red. A. K. Kunert, R. Stolarski, Warszawa 2001.
18
Z wypowiedzi ministra Stanisøawa Radkiewicza na odprawie ¹aktywu kierowniczegoº MBP odbytej w dniu 13 listopada 1947 r. (tekst w: Aparat bezpieczenÂstwa
w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody, cz. I: Lata 1945-1947, oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1994, s. 234). W tym samym wystaÎpieniu minister Radkiewicz
wezwaø do zaostrzenia walki z klerem, zaznaczajaÎc, zÇe jest on ¹przeciwnikiem najbardziej wyrafinowanym, najlepiej umiejaÎcym posøugiwacÂ sieÎ podsteÎpem i tym wszystkim,
co øaÎczy sieÎ w pojeÎciu jezuityº.
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gicznych. W zaøozÇeniu prawo miaøo søuzÇycÂ interesom partii komunistycznej, w tym przypadku realizacji antykosÂcielnej polityki wyznaniowej19. RoÂwniezÇ znowelizowane prawo o stowarzyszeniach miaøo stacÂ
sieÎ instrumentem eliminujaÎcym ¹niebezpieczne organizacje katolickieº z zÇycia spoøecznego20.
Episkopat Polski, sÂwiadom zagrozÇenÂ wynikajaÎcych z poddania
sieÎ przepisom dekretu z 5 sierpnia, wydaø polecenie, aby stowarzyszenia kosÂcielne (zwøaszcza trzecie zakony, Sodalicja MarianÂska, ZÇywy RoÂzÇaniec, Krucjata Eucharystyczna, Apostolstwo Modlitwy, koøa
ministrantoÂw i choÂry kosÂcielne), ktoÂrych celem byøo wykonywanie
kultu lub prowadzenie dziaøalnosÂci formacyjnej, a przede wszystkim
stowarzyszenia møodziezÇowe, nie zwracaøy sieÎ do wøadz w sprawie
rejestracji. Z dniem 3 listopada 1949 r. ich dziaøalnosÂcÂ zostaøa zawieszona21. OdtaÎd miaøy funkcjonowacÂ jedynie w ramach struktur parafialnych. Resort bezpieczenÂstwa nie przyjaÎø tego do wiadomosÂci,
uznajaÎc, zÇe oznacza to ¹zejsÂcie do konspiracji tych nielegalnych organizacjiº22. W zwiaÎzku z tym podjaÎø wysiøek rozpracowania i uniemozÇliwienia ich dziaøalnosÂci. Konkretne dziaøania operacyjne wskazywaøa kolejna instrukcja (nr 36) wydana przez Ministerstwo BezpieczenÂstwa Publicznego z dnia 14 listopada 1949 r.23
19

J. K r u k o w s k i, RepresyjnosÂcÂ prawa polskiego w zastosowaniu do KosÂcioøa
katolickiego w latach 1944-1956, w: Aparat ucisku na LubelszczyzÂnie w latach 19441956 wobec duchowienÂstwa katolickiego, red. Z. ZielinÂski, Lublin 2000, s. 23-45.
20
H. D o m i n i c z a k, Organy bezpieczenÂstwa PRL, s. 116. Za najbardziej niebezpieczne uznano organizacje dziaøajaÎce wsÂroÂd møodziezÇy, ta bowiem wychowana
w nowym duchu stacÂ sieÎ miaøa w przyszøosÂci nosÂnikiem komunizmu.
21
PotwierdzajaÎ to raporty organoÂw administracji terenowej: AAN MAP, sygn.
677, k. 76, 106. Zob. takzÇe: T. B i e d r o nÂ, Organizacje møodziezÇy katolickiej w Polsce
w latach 1945-1953, KrakoÂw 1991, s. 25-26.
22
J. ZÇ a r y n, KosÂcioÂø a wøadza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997, s. 266-267.
23
Instrukcja, k.8-9.
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KoniecznosÂcÂ dziaøanÂ na rzecz wykupu jenÂcoÂw byøa akcentowana przez pisarzy chrzesÂcijanÂskich na døugo przed Grzegorzem Wielkim. PodkresÂlano, zÇe wykup z niewoli jest aktem miøosierdzia, do
ktoÂrego zobowiaÎzani saÎ wszyscy chrzesÂcijanie. SÂw. Cyprian argumentowaø, zÇe kazÇdy czøowiek jest sÂwiaÎtyniaÎ Boga, nie mozÇna wieÎc
pozwolicÂ, ¹aby przez døugaÎ zwøokeÎ i brak wspoÂøczucia sÂwiaÎtynie
Boga byøy døugo wieÎzioneº1. ¹Nie tylko miøosÂcÂº ± pisaø Cyprian ±
¹ale roÂwniezÇ religia powinny nas pobudzacÂ do wykupuº2. Biskup
zasÂwiadczaø jednoczesÂnie, zÇe sam byø sÂwiadkiem, jak wierni skøadali
hojne dary na ten cel3. Cyprian wysyøaø pieniaÎdze zebrane ¹wsÂroÂd
kleru i ludu w KosÂcieleº, ktoÂrym zarzaÎdzaø; suma ta wynosiøa 100 tys.
sestercji4.
DuzÇe zaangazÇowanie w ratowanie jenÂcoÂw wykazywaø sÂw. AmbrozÇy. ¹Wielka to roÂwniezÇ szczodrobliwosÂcÂº ± pisaø ± ¹wykupywacÂ
jenÂcoÂw i wyswobadzacÂ ich z raÎk wrogoÂwº5. AmbrozÇy sam koordynowaø dziaøania na rzecz wykupu, przeznaczajaÎc na ten cel sÂrodki uzyskane ze sprzedazÇy naczynÂ kosÂcielnych. Jak podaje, popadø z tego
1

List 62, 2, w: sÂw. C y p r i a n, Listy, tøum. W. Szoødrski, Warszawa 1969, s. 200
(dalej: List).
2
List 62, 1.
3
List 62, 3, s. 201.
4
List 62, 3.
5 Â
Sw. A m b r o zÇ y, ObowiaÎzki duchownych, tøum. K. Abgarowicz, Warszawa
1967, s. 135-136.
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powodu u niektoÂrych ± tzn. arian ± ¹w nienawisÂcÂº6. UwazÇa jednak, zÇe
postaÎpiø søusznie, stawiajaÎc wyzÇej ludzi nizÇ sprzeÎty kosÂcielne: ¹chlubaÎ
naczynÂ posÂwieÎconych jest to, zÇe za ich ceneÎ wykupuje sieÎ jenÂcoÂw. To
saÎ naprawdeÎ cenne naczynia, ktoÂre dusze wykupujaÎ od sÂmierciº7.
NalezÇy zaznaczycÂ, zÇe Grzegorz Wielki caøkowicie podzielaø poglaÎd
biskupa Mediolanu. AmbrozÇy podkresÂlaø, zÇe sprzedazÇ naczynÂ kosÂcielnych usprawiedliwiona jest tylko wtedy, kiedy ma sieÎ przyczynicÂ
do pomocy ubogim lub jenÂcom; w zÇadnym razie nie mozÇe bycÂ dokonywana z cheÎci zysku: ¹OczywisÂcie, jesÂli ktosÂ obraca to na swojaÎ
korzysÂcÂ, jest to zbrodnia; jezÇeli natomiast wydaje na ubogich, wykupuje jenÂca, jest aktem miøosierdziaº. JednoczesÂnie biskup polecaø,
aby najpierw wyprzedawacÂ naczynia, ktoÂrych jeszcze nie posÂwieÎcono. Gdyby zasÂ takich nie byøo, zgadzaø sieÎ na sprzedazÇ naczynÂ posÂwieÎconych, ale wczesÂniej rozbicie je na drobne czeÎsÂci lub przetopienie, aby nie mogøy søuzÇycÂ do ¹niegodziwych praktykº8. RoÂwniezÇ biskup Kartaginy Deogratias sprzedaø naczynia kosÂcielne w celu wykupienia ludzi wzieÎtych do niewoli przez WandaloÂw i MauroÂw. Wykupionych umiesÂciø w bezpiecznym miejscu, zapewniajaÎc im wszystko,
co potrzebne do zÇycia9. Podobnie postaÎpiø biskup Amidy Akacjusz,
ktoÂry wykupiø jenÂcoÂw perskich wzieÎtych do niewoli przez zÇoønierzy
rzymskich. JenÂcy zostali zaopatrzeni w pieniaÎdze oraz zÇywnosÂcÂ i wyprawieni do ojczyzny. PosteÎpowanie Akacjusza miaøo wywrzecÂ duzÇe
wrazÇenie na kroÂlu perskim10.
6
TamzÇe, s. 157-158. Pisze AmbrozÇy: ¹Bo ktoÂzÇ moÂgøby bycÂ tak niemiøosierny, tak
okrutny, nieczuøy, zÇeby nie podobaøo mu sieÎ wykupywanie ludzi od sÂmierci, niewiast
od gorszego nizÇ sÂmiercÂ zhanÂbienia przez barbarzynÂcoÂw, ratowanie møodzienÂcoÂw
i chøopcoÂw, a nawet dzieci od zarazy baøwochwalstwa, ktoÂrym kalaøy swe dusze z obawy
przed sÂmierciaÎ?º (tamzÇe, s. 158).
7
TamzÇe.
8
TamzÇe, s. 159-160.
9
W i k t o r z W i t y, Dzieje przesÂladowania KosÂcioøa w Afryce przez WandaloÂw,
tøum. J. Czuj, PoznanÂ 1930, s. 42n.
10
S o k r a t e s S c h o l a s t y k, Historia KosÂcioøa, tøum. S. J. Kazikowski, Warszawa 1986, s. 523. O innych przekazach zÂroÂdøowych dotyczaÎcych dziaøanÂ biskupoÂw na
rzecz jenÂcoÂw zob.: L. A m i r a n t e, Prigionia di guerra. Riscatto e postliminium, t. 2,
Napoli 1969, s. 314nn.; L. A m i r a n t e, Appunti per la storia della ¹redemptio ab
hostibusº, ¹Labeoº, 3(1957), nr 2, s. 198nn.
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AkcjeÎ wykupu jenÂcoÂw prowadziø roÂwniezÇ Cezary z Arles, sprzedajaÎc w razie koniecznosÂci takzÇe sprzeÎty kosÂcielne dla uzyskania
odpowiednich sÂrodkoÂw. Wykupywaø nie tylko chrzesÂcijan, czym narazÇaø sieÎ na nieprzychylne reakcje swoich przeciwnikoÂw11.
Wykup jenÂcoÂw z niewoli miaø w panÂstwie rzymskim døugaÎ historieÎ. Prawo przewidywaøo surowaÎ sankcjeÎ w postaci utraty wolnosÂci,
spadnieÎcia do kategorii niewolnikoÂw osoÂb, ktoÂre dostaøy sieÎ do niewoli. W czasach republiki wykup jenÂcoÂw lezÇaø w kompetencji panÂstwa. Niekiedy wykupu podejmowaøy sieÎ takzÇe osoby prywatne12 czy
tezÇ po prostu rodzina jenÂca. W czasach chrzesÂcijanÂskich zmieniaøo sieÎ
podejsÂcie spoøeczenÂstwa do obowiaÎzku wykupu jenÂcoÂw. W ustawodawstwie cesarzy chrzesÂcijanÂskich poparcie dla wykupu wynikaøo nie
tyle z cheÎci ratowania ciaøa, przywracania obywatelstwa, wolnosÂci
i innych praw, ile z potrzeby ratowania duszy zagrozÇonej przebywaniem w niewoli u ludoÂw barbarzynÂskich.
Pod wpøywem religii chrzesÂcijanÂskiej ± zgodnie z maksymaÎ animae redemptio aliis omnibus rebus pretiosior est13 ± cesarze wydawali
rozporzaÎdzenia, ktoÂre miaøy uøatwicÂ wykupywanie jenÂcoÂw z raÎk pogan. Cesarz Leon ustaliø zasadeÎ, zÇe zapisy ustanowione na wykup
jenÂcoÂw saÎ wazÇne, a dziedzice powinni sÂcisÂle wypeønicÂ woleÎ testatora14. IstotnaÎ kwestiaÎ pozostawaøo wskazanie osoby, ktoÂra przejmie
11
Vita Caesarii I 32(23), PL 67, 1012C. O dziaøalnosÂci Cezarego z Arles pisze
A. ZÇurek (DziaøalnosÂcÂ charytatywna KosÂcioøa w Galii V-VI wieku, ¹Vox Patrumº,
16(1996), z. 30-31, s. 189-196.
12
Rodziøo to problemy prawne, dotyczaÎce stopnia zalezÇnosÂci wykupionego od
wykupujaÎcego. Teksty zÂroÂdøowe nie saÎ w tej materii jednoznaczne. Obecnie czeÎsto
przyjmowanaÎ koncepcjaÎ jest uznanie takich osoÂb za tzw. poÂøwolnych. Na ten temat
zob.: L. A m i r a n t e, Appunti, s. 218n.; B. B i o n d i, Il diritto romano cristiano, t. 2,
Milano 1952, s. 248; L. G a u d e m e t, L'EÂglise dans l'Empire romain (IV-V sieÁcles),
Paris 1958, s. 82nn.
13
Nov. 65pr.
14
C. 1, 3, 28 (z 468 r.). Zob. na ten temat: T. K u n d e r e w i c z, Disposizioni
testamentarie e donazioni a scopo di beneficenza nel diritto giustinianeo, ¹Studia et
documenta historiae et iurisº, 47(1981), s. 64; J. L. M u r g a, Los negocios `pietatis
causa' en las constituciones imperiales postclaÂsicas, ¹Anuario de historia de derecho
espanÄolº, 37(1967), s. 295n.; A. S. S c a r c e l l a, La legislazione di Leone I, Milano
1997, s. 252nn.; M. W oÂ j c i k, Fundacje dobroczynne w rzymskim prawie poklasycznym, Lublin 2003, s. 84nn.
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zapisane dobra i zabezpieczy ich odpowiednie wykorzystanie. Cesarz
daø pierwszenÂstwo ustaleniom testatora: jesÂli wskazaø osobeÎ, ktoÂra
ma zajaÎcÂ sieÎ wykupem, osoba ta miaøa prawo zÇaÎdacÂ wydania zapisanego majaÎtku i byøa zobowiaÎzana wypeønicÂ woleÎ spadkodawcy. Gdyby testator takiej osoby nie wyznaczyø, a tylko okresÂliø sumeÎ, ktoÂraÎ na
cel wykupu przeznacza, obowiaÎzek wykonania jego woli przechodziø
na biskupa miasta, z ktoÂrego pochodziø zmarøy. Biskup zostaø obciaÎzÇony dodatkowymi obowiaÎzkami: oproÂcz wykonania powierzonego
mu zadania sine ulla cunctatione musiaø podacÂ do publicznej wiadomosÂci kwoteÎ zapisu oraz dateÎ jego otrzymania. Po upøywie roku
biskup zobowiaÎzany byø wyjawicÂ liczbeÎ wykupionych jenÂcoÂw oraz
wysokosÂcÂ zapøaconej za nich kwoty15. W obawie, aby takie zbozÇne
rozporzaÎdzenia testatoroÂw nie zostawaøy ukryte przez nieuczciwe
osoby, cesarz zacheÎcaø wszystkich, ktoÂrzy dowiedzaÎ sieÎ o ustanowieniu zapisu na wykup jenÂcoÂw, by powiadomili o tym rektora prowincji
lub biskupa16.
Dopiero Justynian zezwoliø na ustanawianie jenÂcoÂw spadkobiercami17. Takie postanowienie testamentowe powodowaøo jednak
problemy praktyczne: kto miaø zajaÎcÂ sieÎ majaÎtkiem, ktoÂrego prawnym dziedzicem byøa nieokresÂlona blizÇej grupa ludzi, czyli jenÂcy.
Konieczne byøo stworzenie odpowiedniej procedury. Justynian ustaliø wieÎc reguøy zarzaÎdzania takim majaÎtkiem. Gdyby testator nie
wskazaø zarzaÎdcy, obowiaÎzek ten przechodziø na biskupoÂw i ekonomoÂw, w pierwszej kolejnosÂci na biskupa i ekonoma tego miasta,
w ktoÂrym testator zÇyø. MajaÎtek musiaø bycÂ przez nich przeznaczony
na wykup jenÂcoÂw. Do nich nalezÇaøa decyzja dotyczaÎca sposobu gospodarowania majaÎtkiem. Cesarz zarzaÎdziø, zÇe nie mogaÎ oni liczycÂ na
zÇadne wynagrodzenie z tytuøu wykonania rozporzaÎdzenÂ testatora18.
Z ustawodawstwa cesarskiego wyrazÂnie wyøania sieÎ kluczowa
rola biskupoÂw w dziaøaniach na rzecz wykupu jenÂcoÂw. To wøasÂnie
biskupom powierzane byøy majaÎtki przekazywane przez sÂwieckich na
15
16
17
18

C.
C.
C.
C.

1, 3, 28, 1-2.
1, 3, 28, 5.
1, 3, 48pr.
1, 3, 48, 2-6; Nov. 131, 11.
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wykup i to oni byli obciaÎzÇani obowiaÎzkiem odpowiedniego przeznaczenia tych doÂbr.
Czasy pontyfikatu Grzegorza Wielkiego (590-604)19 byøy niespokojnym okresem w historii, walki trwaøy wøasÂciwie bez przerwy.
Tereny Rzymu zostaøy woÂwczas podbite przez LongobardoÂw. PapiezÇ wielokrotnie zabiegaø o zawarcie pokoju z kroÂlem longobardzkim Agilulfem20. Korespondowaø nie tylko z nim, ale i z jego zÇonaÎ,
katolickaÎ kroÂlowaÎ TeodolindaÎ. Pomimo podpisywanych co jakisÂ
czas porozumienÂ, zaroÂwno wojska rzymskie, jak i longobardzkie
czeÎsto øamaøy rozejm, toczaÎc walki, najezÇdzÇajaÎc nawzajem swoje
terytoria. NieøatwaÎ i tak sytuacjeÎ komplikowaøy dodatkowo zøe stosunki Grzegorza Wielkiego z wøadzaÎ sÂwieckaÎ, czyli egzarchami. Po
upadku Cesarstwa Zachodniego i utracie ziem na Zachodzie ± czeÎsÂciowo odzyskanych za Justyniana ± wciaÎzÇ panowaøo wsÂroÂd mieszkanÂcoÂw przekonanie o przynalezÇnosÂci do Cesarstwa Rzymskiego.
Cesarz Maurycjusz (582-602) utworzyø z ziem zachodnich, ktoÂre
byøy jeszcze pod panowaniem cesarstwa, dwa egzarchaty ± Rawenna
i Kartagina. EgzarchaÎ Rawenny do 596 r. byø Roman, z ktoÂrym
papiezÇ nie potrafiø sieÎ porozumiecÂ, czemu niejednokrotnie dawaø
wyraz w listach21. Grzegorz Wielki czynnie zaangazÇowaø sieÎ w nego19

Literatura na temat zÇycia i nauczania Grzegorza Wielkiego jest bardzo bogata.
Tytuøem przykøadu mozÇna wymienicÂ: J. C z u j, PapiezÇ Grzegorz Wielki, Warszawa
1948; P. G w i a z d a, ¹Bonus ordo vivendiº ± zÇycie doskonaøe w doktrynie sÂw. Grzegorza Wielkiego, w: DuchowosÂcÂ przeøomu wiekoÂw, red. S. UrbanÂski, M. Szymula, Warszawa 2000, s. 193-211; S. S o j k a, Kapøan ± pasterz wedøug sÂwieÎtego Grzegorza Wielkiego, w: NajwazÇniejsza jest miøosÂcÂ. KsieÎga PamiaÎtkowa ku czci KsieÎdza Profesora
Waleriana Søomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 233-251; C. D a g e n s, Saint
GreÂgoire le Grand, Paris 1977; G. R. E v a n s, The thought of Gregory the Great,
Cambridge 1986; M. B. D u n n, The style of the letters of St. Gregory the Great, Washington 1931.
20
Zob. na ten temat: M. C h u c h r a, PapiezÇ Grzegorz Wielki obronÂcaÎ pokoju
(w sÂwietle ListoÂw), ¹Roczniki Teologiczneº, 42(1995), z. 4, s. 5nn.
21
List V, 40 do Sebastiana, biskupa miasta Resinum: ¹Nie zdoøam bowiem,
ÂSwiaÎtobliwy Bracie, w peøni wypowiedziecÂ, co cierpimy na tym sÂwiecie przez waszego
przyjaciela, dostojnego Romana. Powiem jednak kroÂtko, zÇe jego zøosÂcÂ wzgleÎdem nas
przewyzÇsza miecze LongobardoÂw, tak zÇe wrogowie, ktoÂrzy nas zabijajaÎ, wydajaÎ sieÎ
øagodniejszymi nizÇ seÎdziowie rzeczypospolitej, bo gubiaÎ nas swaÎ zøosÂliwosÂciaÎ, rabunkami i obøudaÎ w posteÎpowaniuº. Zob. roÂwniezÇ: List II, 45; List V, 19; I, 32 i III, 32 do
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cjacje z Longobardami22. Obok tej dziaøalnosÂci o charakterze politycznym prowadziø zakrojonaÎ na szerokaÎ skaleÎ akcjeÎ dobroczynnaÎ23,
bardzo wtedy potrzebnaÎ, w dobie czeÎstych najazdoÂw LongobardoÂw
i uprowadzania do niewoli mieszkanÂcoÂw terytorioÂw rzymskich. ¹Na
wøasne oczy widziaøem Rzymianº ± pisaø papiezÇ ± ¹jak psy na postronkach ciaÎgnionych za szyje na sprzedazÇ do Francjiº24.
Grzegorz Wielki czeÎsto przeznaczaø czeÎsÂcÂ dochodoÂw kosÂcielnych
na wykup jenÂcoÂw25. SÂwiadectwa tego znajdujaÎ sieÎ roÂwniezÇ w jego
listach. W lisÂcie do biskupa Rawenny Jana prosi o przekazanie pienieÎdzy ± za posÂrednictwem opata Klaudiusza ± na wykup wzieÎtych do
niewoli w miesÂcie Fanum26. W pierwszej kolejnosÂci poleciø wykupicÂ
dzieci, a poÂzÂniej takzÇe innych jenÂcoÂw. Nie okresÂliø przy tym sumy
pienieÎdzy, jakaÎ Jan powinien przeznaczycÂ na ten cel, pozostawiajaÎc
jemu decyzjeÎ; z goÂry udzieliø takzÇe zgody na wszystko, co postanowi
w tej kwestii biskup Rawenny27. W innym lisÂcie polecaø papiezÇ swoRomana (cytaty i ukøad listoÂw Grzegorza Wielkiego wedøug: G r z e g o r z W i e l k i,
Listy, tøum. J. Czuj, t. 1-4, Warszawa 1954-1955).
22
Zob. np. List V, 34, gdzie papiezÇ prosi Sewera, scholastyka egzarchy, o wstawiennictwo u egzarchy w sprawie rokowanÂ z Longobardami, ktoÂrych kroÂl Agilulf ±
pod pewnymi warunkami ± zgadzaø sieÎ na zawarcie pokoju: ¹[...] nalezÇy zwoøacÂ saÎd
celem ustalenia przewinienÂ obu stron, byle tylko za pomocaÎ BozÇaÎ moÂgø dojsÂcÂ do
skutku pokoÂj powszechny. Wszyscy bowiem dobrze wiecie, jak nam wszystkim jest
potrzebny pokoÂjº.
23
O dziaøalnosÂci dobroczynnej Grzegorza Wielkiego zob. np.: J. C z u j, Caritas
u papiezÇa Grzegorza Wielkiego, ¹Caritasº, 3(1947), nr 21, s. 150-154; F. T a r d u c c i,
Storia di S. Gregorio Magno e del suo tempo, Roma 1909, s. 131nn.; GreÂgoire le Grand,
ed. J. Fontaine, R. Gillet, S. Pellistrandi, Paris 1986.
24
List V, 36, adresowany do cesarza Maurycjusza. Z tonu tego listu przebija
Ç
wrazenie nie najlepszych relacji cesarza z papiezÇem. Zob. tezÇ: G. O s t r o g o r s k i,
Dzieje Bizancjum, tøum. pod red. H. Evert-Kappesowej, Warszawa 1967, s. 81, 89.
25
Takie dziaøania byøy zalecane w kanonach ustalanych na synodach. KwestieÎ
wykupu jenÂcoÂw poruszano m.in. na synodzie w Rzymie w 502 r. Zob. L. A m i r a n t e,
Appunti, s. 206n.
26
List II, 45.
27
W lisÂcie tym papiezÇ wyrazÇa opinieÎ, zÇe pierwszenÂstwo w otrzymywaniu dobroczynnosÂci od chrzesÂcijan majaÎ wierni, a w drugiej kolejnosÂci dopiero pozostali: ¹musimy uwzgleÎdnicÂ, zÇe nalezÇy czynicÂ miøosierdzie najpierw wiernym, a potem wrogom
KosÂcioøaº. Podobne zdanie wyrazÇaø kilka wiekoÂw wczesÂniej sÂw. AmbrozÇy (ObowiaÎzki,
s. 71): ¹najpierw winienesÂ opiekowacÂ sieÎ tymi, ktoÂrzy saÎ jednej z tobaÎ wiaryº.
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jego wysøannika, kapøana Waleriana, opiece biskupa miasta Baricis28. Walerian zostaø wysøany przez papiezÇa celem wykupu jenÂcoÂw:
¹[...] kapøan Walerian, oddawca tego listu, przybywa w tamte strony
celem dokonania wykupu jenÂcoÂw. Tym usilniej we wszystkim winnisÂcie niesÂcÂ mu pomoc, im bardziej rozumiecie, zÇe podjaÎø trud tak
dalekiej podroÂzÇy wiedziony pragnieniem wiecznej nagrodyº29.
NiektoÂrzy jenÂcy wykupywali sieÎ z niewoli, wpøacajaÎc sami za siebie pieniaÎdze. PoniewazÇ jednak byøy to duzÇe kwoty, zmuszani byli
czeÎsto je pozÇyczacÂ. Zwrot pienieÎdzy stanowiø nierzadko spory problem, zwøaszcza dla ubozÇszych. StaÎd tezÇ wielu zwracaøo sieÎ o pomoc do
KosÂcioøa. Grzegorz Wielki w miareÎ mozÇliwosÂci staraø sieÎ te prosÂby
speøniacÂ. W sprawie Ewangelusa, diakona kosÂcioøa w Sipontum, interweniowaø u pisarza Pantaleona30. Ewangelus zaciaÎgnaÎø døug na
wykupienie sieÎ z niewoli i twierdziø, zÇe nie ma sÂrodkoÂw na spøacenie
pozÇyczki. PapiezÇ nakazaø Pantaleonowi, aby ustaliø, czy rzeczywisÂcie
majaÎtek Ewangelusa nie jest wystarczajaÎcy na spøateÎ døugu; jesÂliby
okazaøo sieÎ to prawdaÎ, miaø nakazacÂ biskupowi Sipontum Feliksowi
wydanie potrzebnej sumy ze sÂrodkoÂw kosÂcielnych31. Tego samego
biskupa, Feliksa, upomina w innym miejscu32, zÇe nie przyszedø z pomocaÎ jednemu z duchownych wzieÎtych do niewoli. Duchowny ten ±
o imieniu Trybun ± sam pozÇyczyø pieniaÎdze na wykupienie sieÎ, nie
miaø jednak z czego spøacicÂ zaciaÎgnieÎtego døugu. PapiezÇ nakazaø Feliksowi, aby ze sÂrodkoÂw kosÂcielnych oddaø zÇaÎdanaÎ sumeÎ wierzycielowi Trybuna, aby wierzyciel nie zÇaøowaø, zÇe ¹w potrzebie przyszedø
z pomocaÎ uciemieÎzÇonemuº33. PodobnaÎ sprawaÎ zajmuje sieÎ Grzegorz
w lisÂcie do subdiakona Artemiusza34. PapiezÇ interweniowaø w sprawie
niejakiego Stefana, ktoÂry zostaø wykupiony z niewoli przez Akcella,
starszego miasta. Stefan utrzymywaø, zÇe nie ma z czego zwroÂcicÂ sumy
28

List III, 16.
TamzÇe.
30
List III, 40.
31
PapiezÇ moÂwi tu wyrazÂnie o podarowaniu pienieÎdzy Ewangelusowi, a nie o pozÇyczeniu.
32
List IV, 17.
33
TamzÇe.
34
List IX, 84.
29

270

Â JCIK
MONIKA WO

wykupu. PapiezÇ poleciø rozwiaÎzacÂ teÎ spraweÎ, tzn. najpierw sprawdzicÂ,
czy rzeczywisÂcie Stefan nie posiada odpowiednich zasoboÂw na spøateÎ
døugu, a gdyby tak byøo, wypøacicÂ odpowiedniaÎ kwoteÎ temu, ktoÂry go
wykupiø. Grzegorz dodaø, zÇe po zøozÇeniu rachunkoÂw przez adresata
listu ± subdiakona Artemiusza ± zostanie mu zwroÂcone wszystko, co
wydaø na wykup jenÂcoÂw.
Osoby wykupione z niewoli ze sÂrodkoÂw kosÂcielnych zÇywiøy widocznie obaweÎ, zÇe kiedysÂ mogaÎ bycÂ zmuszone do zwrotu pienieÎdzy,
skoro papiezÇ w lisÂcie adresowanym do duchownych Demetriana
i Waleriana zapewnia ich, zÇe nie podlegajaÎ obowiaÎzkowi zwrotu wydanej na ich wykup sumy35. Demetrian i Walerian oraz ich rodzice
zostali osiemnasÂcie lat wczesÂniej wykupieni z niewoli przez biskupa
Fabiusza. PapiezÇ zagwarantowaø, zÇe ani oni, ani ich spadkobiercy nie
beÎdaÎ nigdy wzywani do zwrotu wypøaconych za nich pienieÎdzy36.
W listach znajdujaÎ sieÎ przekazy sÂwiadczaÎce o tym, zÇe niektoÂrzy
przekazywali pieniaÎdze na wykup jenÂcoÂw wøasÂnie za posÂrednictwem
papiezÇa. Grzegorz przyjmowaø te dary, ale jednoczesÂnie wyrazÇaø obaweÎ: ¹[...] poÂjdeÎ przed strasznego SeÎdziego zdawacÂ rachunki nie tylko
z majaÎtku Piotra, KsieÎcia ApostoøoÂw, ale takzÇe z waszych rzeczyº37.
Przesøane przez patrycjuszkeÎ TeoktysteÎ i Andrzeja trzydziesÂci funtoÂw
zøota papiezÇ przeznaczyø w poøowie na wykup jenÂcoÂw z Krotony,
miasta zajeÎtego rok wczesÂniej przez LongobardoÂw, kiedy to ¹wielu
meÎzÇczyzn i wiele niewiast uprowadzono do niewoli, dzieci oderwano
od rodzicoÂw, rodzicoÂw od dzieci, meÎzÇoÂw od zÇonº38. Wielu nie zostaøo
dotychczas wykupionych, gdyzÇ ± jak podaje Grzegorz Wielki ± Lon35

List IX, 52.
Grzegorz uzasadnia swojaÎ decyzjeÎ nasteÎpujaÎco: ¹sprawiedliwosÂcÂ wymaga, by
to, co z miøosÂci blizÂniego wyøozÇono, nie staøo sieÎ cieÎzÇarem lub zÂroÂdøem udreÎki dla
wykupionychº (tamzÇe).
37
List VII, 23. W podobnym tonie wypowiada sieÎ w LisÂcie V, 46: ¹KwoteÎ zasÂ,
ktoÂraÎ za natchnieniem BozÇym przysøalisÂcie na wykup jenÂcoÂw, przyjaÎøem ± wyznajeÎ to ±
z radosÂciaÎ i ze smutkiem: z radosÂciaÎ, oczywisÂcie ze wzgleÎdu na was, bo widzeÎ, zÇe
mysÂlicie o przygotowaniu sobie pobytu w ojczyzÂnie niebieskiej; ze smutkiem zasÂ ze
wzgleÎdu na mnie, gdyzÇ oproÂcz trosk o sprawy sÂwieÎtego Piotra Apostoøa beÎdeÎ jeszcze
musiaø skøadacÂ rachunki ze spraw miøego syna mego dostojnego Teodora, gdy beÎdeÎ
badany, czy zaøatwiøem je nalezÇycie czy tezÇ niedbaleº.
38
List VII, 23.
36
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gobardowie wyznaczyli bardzo wysokie ceny. W innych listach papiezÇ dzieÎkuje za przesøanaÎ mu kwoteÎ na wykup jenÂcoÂw Teodorowi,
lekarzowi cesarskiemu39, oraz patrycjuszce Rystycjanie40.
Najazd wodza benewentynÂskiego Arichisa na KampanieÎ, zøupienie jej i wzieÎcie do niewoli wielu jenÂcoÂw wywoøaøo natychmiastowaÎ
reakcjeÎ papiezÇa41. Wysøaø do subdiakona Antemiusza w Neapolu
swojego wysøannika Stefana oraz pewnaÎ kwoteÎ pienieÎdzy, ktoÂra miaøa bycÂ wydana na wykup jenÂcoÂw. Co wieÎcej, nakazaø wykupicÂ nie
tylko tych, ktoÂrzy byli wolni przed popadnieÎciem w niewoleÎ, ale
roÂwniezÇ niewolnikoÂw, ktoÂrych wøasÂcicieli nie byøo stacÂ na ten wydatek. Poleciø roÂwniezÇ wykupicÂ niewolnikoÂw kosÂcielnych (servos ecclesiae) oraz sporzaÎdzicÂ spis osoÂb wykupionych (ich imiona, miejsce
pobytu, zatrudnienie, miejsce pochodzenia) i dostarczycÂ go do Rzymu. Zalecaø, aby Antemiusz staraø sieÎ wykupicÂ jenÂcoÂw za jak najnizÇszaÎ ceneÎ42.
W czasach Grzegorza Wielkiego praktykowane byøo wciaÎzÇ wykupywanie jenÂcoÂw dla uzyskania korzysÂci w postaci taniej siøy roboczej. Wykupieni, ktoÂrzy nie mieli sÂrodkoÂw na zwrot døugu wykupujaÎcemu, pozostawali w pewnej zalezÇnosÂci od niego, chocÂ sporne jest,
czy byli traktowani jak niewolnicy43. W lisÂcie z 597 r. papiezÇ interweniuje u Kandyda, kapøana w Galii, w sprawie przedstawionej mu
przez Dominika, ktoÂrego czterej bracia zostali wykupieni z niewoli
przez ZÇydoÂw i ciaÎgle znajdowali sieÎ ¹w søuzÇbie tychzÇe ZÇydoÂwº. Grzegorz poleciø zbadacÂ spraweÎ i jesÂli przedstawiona przez Dominika
wersja wydarzenÂ okazaøaby sieÎ prawdziwa, nakazaø wykupicÂ jego
braci od ZÇydoÂw44.
39

List V, 46.
List VIII, 22: ¹dziesieÎcÂ funtoÂw zøota, przesøanych przez WaszaÎ DostojnosÂcÂ na
wykupienie jenÂcoÂw, odebraøem od wymienionego mego syna. A proszeÎ, by øaska
niebios, ktoÂra pozwoliøa dacÂ je dla zasøugi waszej duszy, i mnie pozwoliøa wydacÂ je
bez zÇadnej skazy grzechowej [...]º.
41
Grzegorz pisze: ¹Nie mozÇemy wypowiedziecÂ, jak wielki boÂl i jak wielki smutek
sÂcisnaÎø nasze serce na wiesÂcÂ o tym, co zaszøo w Kampaniiº (List VI, 32). O wydarzeniach w Kampanii zob.: M. C h u c h r a, PapiezÇ Grzegorz Wielki, s. 20n.
42
List VI, 32.
43
Zob. przyp. 12.
44
List VII, 21.
40
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Ustawodawstwo cesarskie zasadniczo zakazywaøo sprzedazÇy naczynÂ kosÂcielnych. Zakaz taki zostaø wyrazÂnie sformuøowany przez
cesarza Justyniana45. Ustawodawstwo dopuszczaøo jednak wyjaÎtek.
PrzyjmujaÎc punkt widzenia sÂw. AmbrozÇego, zezwalaøo na sprzedazÇ
sprzeÎtoÂw kosÂcielnych w celu zdobycia sÂrodkoÂw na wykup jenÂcoÂw46.
Z takim rozstrzygnieÎciem zgadzaø sieÎ Grzegorz Wielki. PodkresÂlaø, zÇe nie wolno bardziej cenicÂ sprzeÎtoÂw kosÂcielnych nizÇ jenÂcoÂw47.
W lisÂcie do Donusa, biskupa Messany, papiezÇ poleciø mu spraweÎ
Faustyna, ktoÂry wykupiø swoje coÂrki z niewoli, pozÇyczajaÎc na ten
cel sto trzydziesÂci solidoÂw, z czego udaøo mu sieÎ oddacÂ trzydziesÂci.
Grzegorz Wielki prosiø o wydanie Faustynowi brakujaÎcej sumy ze
sÂrodkoÂw kosÂcielnych, w razie koniecznosÂci sprzedajaÎc nawet posÂwieÎcone naczynia48. W innym lisÂcie, skierowanym do biskupa Fortunata,
papiezÇ na jego prosÂbeÎ udzieliø zgody na sprzedazÇ naczynÂ posÂwieÎconych. Fortunat zaciaÎgnaÎø bowiem pozÇyczkeÎ na wykup jenÂcoÂw i nie
miaø sÂrodkoÂw, aby oddacÂ døug49. ¹PostaralisÂmy sieÎ o udzielenie naszej zgody w tej sprawieº ± pisze Grzegorz Wielki ± ¹gdyzÇ zgadza sieÎ
to z postanowieniami i prawami kanonoÂw i dajemy wam wolnaÎ reÎkeÎ
w spienieÎzÇeniu naczynÂ posÂwieÎconychº50.
Listy Grzegorza Wielkiego stanowiaÎ zapis najwazÇniejszych wydarzenÂ i problemoÂw, przed ktoÂrymi stali ludzie z tamtej epoki. PapiezÇ
korespondowaø z wieloma osobami, u ktoÂrych interweniowaø w sprawach o bardzo roÂzÇnym wydzÂwieÎku. StaÎd z jego listoÂw przebija tak
45

C. 1, 2, 21pr.
C. 1, 2, 21, 2: ¹Nam si necessitas fuerit in redemptione captivorum, tunc et
venditionem praefatarum rerum divinarum et hypothecam et pignorationem fieri
concedimus [...]º (I. 2, 1, 8; Nov. 7, 8; Nov. 65pr; Nov. 120, 10). Poprzez sprzedazÇ
naczynÂ, rzeczy nieozÇywionych, dokonuje sieÎ ± podkresÂlaø cesarz ± wyzwolenia dusz od
sÂmierci (Nov. 7, 8).
47
List VII, 35.
48
TamzÇe.
49
List VII, 13: ¹Podczas gdy jest rzeczaÎ nagannaÎ i karygodnaÎ, aby ktokolwiek
sprzedawaø naczynia posÂwieÎcone, z wyjaÎtkiem gdy na to pozwala prawo i gdy sÂwieÎte
kanony to zalecajaÎ, tak nie ma powodu do stawiania zarzutoÂw lub do karania, jesÂli ze
wzgleÎdu na miøosÂcÂ blizÂniego zostaøy one sprzedane dla wykupienia jenÂcoÂwº.
50
List VII, 13. PapiezÇ nakazuje, aby sprzedazÇ naczynÂ odbyøa sieÎ w obecnosÂci
obronÂcy Jana, zÇeby ¹nie sÂciaÎgnaÎcÂ niecheÎciº na biskupa Fortunata.
46
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dobrze widoczna sytuacja oÂwczesnych czasoÂw: bieda, choroby, wojny
i zwiaÎzane z nimi uprowadzanie do niewoli wielu mieszkanÂcoÂw dawnego cesarstwa. Na polu dziaøanÂ na rzecz wykupu jenÂcoÂw istniaøo
wspoÂødziaøanie mieÎdzy ustawodawstwem cesarskim a dziaøaniami
KosÂcioøa. SÂwieckie prawodawstwo miaøo uøatwicÂ od strony formalnej
przekazywanie doÂbr na wykup jenÂcoÂw, KosÂcioÂø natomiast staraø sieÎ
odpowiednio rozporzaÎdzacÂ otrzymanym od wiernych majaÎtkiem, aby
byø dokøadnie przeznaczony na wskazany przez ofiarodawcoÂw cel.
W Listach znajdujaÎ sieÎ przekazy sÂwiadczaÎce o tym, zÇe wierni, ktoÂrzy
chcieli przekazacÂ majaÎtek na wykup jenÂcoÂw, powierzali go papiezÇowi. RoÂwniezÇ i wøadze kosÂcielne staraøy sieÎ powieÎkszacÂ sÂrodki na ten
cel, chocÂby poprzez wyprzedawanie sprzeÎtoÂw kosÂcielnych; wøasÂnie
sprzedazÇ sprzeÎtoÂw wzbudziøa poczaÎtkowo duzÇo waÎtpliwosÂci i oskarzÇenÂ pod adresem KosÂcioøa. Z czasem jednak zostaøa oficjalnie zaaprobowana zaroÂwno przez wøadze sÂwieckie, jak i kosÂcielne.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

STANISèAW DUBIEL

DOBRA MATERIALNE W NAUCZANIU PAPIEZÇY
OSTATNIEGO STULECIA

W ostatnim stuleciu papiezÇe czeÎsto zabierali gøos w sprawach
spoøecznych. Nauka Leona XIII, zawarta w encyklice Rerum novarum, zostaøa rozwinieÎta przez jego nasteÎpcoÂw. Kolejne etapy w procesie ksztaøtowania sieÎ nauczania kosÂcielnego na temat doÂbr doczesnych wyznaczaøy kolejne dokumenty papieskie, podejmujaÎce zagadnienia o charakterze spoøecznym: Quadragesimo anno, Mater et magistra, Pacem in terris, Populorum progressio, Octogesima adveniens.
WspoÂøczesÂnie kwestie zwiaÎzane z dobrami materialnymi zajmujaÎ
istotne miejsce w nauczaniu Jana Pawøa II.
1. ENCYKLIKA RERUM NOVARUM LEONA XIII

WsÂroÂd najwazÇniejszych dokumentoÂw dotyczaÎcych omawianego
przedmiotu nalezÇy bez waÎtpienia encyklika papiezÇa Leona XIII Rerum novarum. Warto wspomniecÂ, zÇe zostaøa przemilczana przez caøaÎ
polskaÎ praseÎ, nawet tzw. katolickaÎ, czy londynÂski organ Partii Pracy,
powoøany do zÇycia, aby realizowacÂ wskazania chrzesÂcijanÂskie dotyczaÎce zÇycia spoøecznego, poniewazÇ uwazÇano, izÇ encyklika nie jest na
czasie, wywoøujaÎc sprzeciw socjalistoÂw. Mimo to szesÂcÂ tysieÎcy egzemplarzy pierwszego wydania rozeszøo sieÎ dzieÎki prywatnym wysiøkom.
Jej tresÂciaÎ maøo baÎdzÂ wcale nie interesowali sieÎ ludzie na stanowiskach kierowniczych1.
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Pomimo takiego przyjeÎcia encyklika odegraøa i nadal odgrywa
ogromnaÎ roleÎ w nauczaniu KosÂcioøa. Jej ideaÎ przewodniaÎ jest wøasnosÂcÂ prywatna, beÎdaÎca najwazÇniejszym punktem oÂwczesnego konfliktu spoøecznego. PapiezÇ w encyklice wielokrotnie do tego nawiaÎzuje, podkresÂlajaÎc niesprawiedliwosÂcÂ ustroju, w ktoÂrym posiadanie
staje sieÎ udziaøem tylko garsÂci ludzi, podczas gdy olbrzymia wieÎkszosÂcÂ
spoøeczenÂstwa stanowi ¹proletariatº, ktoÂrego jedynym bogactwem
jest potomstwo (proles).
CaøaÎ wøasÂciwie pierwszaÎ czeÎsÂcÂ encykliki papiezÇ posÂwieÎca wøasnosÂci prywatnej, wykazujaÎc, zÇe prawo do posiadania wøasnosÂci przynosi
czøowiek na sÂwiat ze swojaÎ naturaÎ. Caøe bowiem nauczanie i wychowawcza dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa w dziedzinie spoøecznej powinna obracacÂ sieÎ wokoÂø wøasnosÂci prywatnej. Powinna przyniesÂcÂ odpowiedzÂ na
pytanie: jak jej nalezÇy uzÇywacÂ? DziaøalnosÂcÂ panÂstwa natomiast powinna zmierzacÂ do tego, by jak najwieÎcej ludzi chciaøo miecÂ i by miaøo
wøasnosÂcÂ prywatnaÎ. MozÇna powiedziecÂ, zÇe rozszerzenie wøasnosÂci
prywatnej na najwieÎkszaÎ mozÇliwie liczbeÎ ludzi stanowi ideeÎ przewodniaÎ encykliki.
PapiezÇ stwierdza, zÇe w ustroju liberalnym szlachetna i zdrowa jest
zasada, zÇe wøasnosÂcÂ prywatna stanowi jednaÎ z podstaw ustroju gospodarczego. Niezdrowa i nieszlachetna jest natomiast zasada nieskreÎpowanej przez zÇaden autorytet wolnosÂci gospodarczej, poniewazÇ
ubogie warstwy wydaje na øup bogatych i stanowi zarzewie walk
spoøecznych. Z kolei w ustrojach kolektywnych szlachetna i zdrowa
jest mysÂl o spoøecznym przeznaczeniu doÂbr doczesnych. Niezdrowa
zasÂ jest instytucja wøasnosÂci wspoÂlnej jako podstawy ustroju gospodarczego, poniewazÇ pozbawia masy wolnosÂci, a zÇycie gospodarcze
tak poteÎzÇnego czynnika rozwoju, jakim jest indywidualna inicjatywa
gospodarcza. Katolicka nauka o wøasnosÂci odrzuca to, co zøe i niezdrowe w tych ustrojach, zachowuje zasÂ to, co szlachetne i zgodne
z ludzkaÎ naturaÎ.
WsÂroÂd mysÂli przewodnich omawianej encykliki nalezÇy wyroÂzÇnicÂ
najpierw przekonanie, zÇe zÇycie gospodarcze jest kierowane sÂwiato1
Por. Przedmowa do drugiego wydania, w: ChrzesÂcijanÂski ustroÂj spoøeczny. Leon
XIII: Rerum novarum, Pius XI: Quadragesimo anno. Komentarz, Londyn 1945.
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poglaÎdem. SÂwiatopoglaÎd odnajdujemy na dnie socjalizmu i liberalizmu. Tworzy go materializm historyczny i filozoficzny. On jednak nie
wystarcza, gdyzÇ nie tøumaczy caøego zÇycia. Tøumaczy go jedynie
chrzesÂcijanÂskie spojrzenie na sÂwiat i ocena caøego zÇycia w odniesieniu
do wiecznego przeznaczenia czøowieka i zwiaÎzku jego natury ze sÂwiatem nadprzyrodzonym. Natura wieÎc powinna decydowacÂ o ustroju
zÇycia spoøecznego, a nie ideologia.
Zgodnie z Rerum novarum natura zÇycia polega na tym, zÇe Panem
wszechrzeczy jest BoÂg. Czøowiek zasÂ jest tylko czasowym wøodarzem,
ktoÂry otrzymuje dobra materialne jako sÂrodki potrzebne do osiaÎgnieÎcia wyznaczonego przez Boga celu.
SyntetyzujaÎc nauczanie zawarte w encyklice, nalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ na to, zÇe zgodnie z nim natura zÇycia polega roÂwniezÇ na tym, zÇe
dobra materialne, oddane w posiadanie ludziom, søuzÇycÂ majaÎ wszystkim, caøemu rodzajowi ludzkiemu. W konsekwencji do zÇycia konieczna jest instytucja wøasnosÂci prywatnej, ktoÂra mozÇe bycÂ ograniczona
tylko potrzebami i interesami caøego spoøeczenÂstwa. Posiadanie winno bycÂ prywatne, ale uzÇywanie wspoÂlne.
Realizacja tych zasad ± wedøug Leona XIII ± przywroÂci zgodeÎ
w spoøeczenÂstwie, czyli kroÂlestwo miøosÂci blizÂniego, jako wynik sprawiedliwosÂci i miøosÂci. Kwestia robotnicza mozÇe bycÂ rozwiaÎzana tylko
na tym fundamencie. StaÎd koniecznosÂcÂ wspoÂøpracy KosÂcioøa, ktoÂry
uczy i wychowuje, panÂstwa, ktoÂre ma ochraniacÂ søabych przed niesprawiedliwosÂciaÎ mocnych i roÂzÇnorodnych organizacji, ktoÂre majaÎ
zapobiegacÂ i rozwiaÎzywacÂ ewentualne konflikty.
PrzechodzaÎc do bardziej szczegoÂøowej analizy tresÂci encykliki,
nalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe Leon XIII przypomina w niej, izÇ wøasnosÂcÂ
wspoÂlna jest szkodliwa dla robotnika, dla ktoÂrego istotne jest posiadanie wøasnosÂci prywatnej. KazÇdy pracownik wypozÇycza komusÂ siøy
lub swoje zdolnosÂci, aby uzyskacÂ sÂrodki potrzebne do zÇycia i odpowiedniego utrzymania. Chce uzyskacÂ nie tylko prawo do zapøaty, ale
roÂwniezÇ prawo do jej uzÇycia wedøug wøasnego uznania. OgraniczajaÎc
wydatki, czyni oszczeÎdnosÂci i nabywa za nie wøasnosÂcÂ prywatnaÎ, ktoÂra powinna pozostacÂ jego, jako zapracowana przez niego zapøata.
Zmiana posiadania prywatnego na wspoÂlne pogorszyøaby warunki
zÇycia robotnika, poniewazÇ odebraøaby mu swobodeÎ uzÇywania pøacy
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na obrane swobodnie cele, na pomnazÇanie majaÎtku rodzinnego i polepszenie losu2. Prywatna wøasnosÂcÂ doÂbr materialnych jest naturalnym prawem czøowieka, ktoÂry tym m.in. roÂzÇni sieÎ od zwierzaÎt. Na
czøowieka naøozÇony jest bowiem obowiaÎzek starania sieÎ o przyszøosÂcÂ.
Musi on wieÎc wybieracÂ to, co uwazÇa za szczegoÂlnie wazÇne dla zaspokojenia potrzeb terazÂniejszych i w przyszøosÂci. W konsekwencji winien miecÂ roÂwniezÇ wøadzeÎ nie tylko nad owocami ziemi, lecz i nad
samaÎ ziemiaÎ, ktoÂra ma mu dostarczycÂ doÂbr w przyszøosÂci.
Ludzie, sÂwiadomi chocÂby czeÎsÂciowo swej natury, daÎzÇaÎ do prywatnej wøasnosÂci. Odpowiada to ich naturze i postulatom zwiaÎzanym
z daÎzÇeniem do pokojowego wspoÂøzÇycia3. Ustawy panÂstwowe ± o ile
saÎ sprawiedliwe ± roÂwniezÇ czerpiaÎ siøeÎ z prawa natury, potwierdzajaÎc
i chroniaÎc prywatne prawo wøasnosÂci. Prawo to jest potwierdzone
takzÇe powagaÎ prawa BozÇego, ktoÂre zakazuje nawet pozÇaÎdania cudzego dobra: ¹Nie beÎdziesz pozÇaÎdaø zÇony swojego blizÂniego. Nie beÎdziesz pragnaÎø domu swojego blizÂniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego woøu, ani jego osøa, ani zÇadnej
rzeczy, ktoÂra nalezÇy do twojego blizÂniegoº4.
Udowodnione prawo do posiadania przysøuguje jednostce na
podstawie prawa natury, ale ma szczegoÂlne zastosowanie do czøowieka beÎdaÎcego gøowaÎ rodziny. Rodzina, na roÂwni z panÂstwem, ma prawo do nabywania i uzÇywania doÂbr potrzebnych do zachowania jej
trwaøosÂci i wolnosÂci. Posiada ona to prawo na roÂwni z panÂstwem,
poniewazÇ prawa i obowiaÎzki rodziny, ktoÂra jest komoÂrkaÎ bardziej
pierwotnaÎ nizÇ panÂstwo, saÎ takzÇe wczesÂniejsze nizÇ obowiaÎzki i prawa
panÂstwa i duzÇo blizÇsze jej naturze. Wprowadzenie wøasnosÂci wspoÂlnej
grozi spoøecznym rozstrojem.
PapiezÇ przytacza takzÇe naukeÎ KosÂcioøa dotyczaÎcaÎ problematyki
doÂbr doczesnych, ktoÂraÎ mozÇna sprowadzicÂ do nasteÎpujaÎcych podstawowych zasad. NieroÂwnosÂcÂ spoøeczna i dolegliwosÂci zwiaÎzane z zÇyciem doczesnym towarzyszycÂ beÎdaÎ czøowiekowi do konÂca jego zÇycia,
gdyzÇ saÎ nasteÎpstwem grzechu. NiemozÇliwe jest caøkowite usunieÎcie
2
3
4

Por. L e o n XIII, Rerum novarum, s. 3.
TamzÇe, s. 4-5.
Pwt 5, 21.
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cierpienia z zÇycia ludzkiego. Ci, ktoÂrzy to obiecujaÎ, køamiaÎ i zwodzaÎ
ludzi. Ludzie muszaÎ wspoÂøpracowacÂ ze sobaÎ, a nie walczycÂ, bo wzajemnie siebie potrzebujaÎ i nie mogaÎ bez siebie istniecÂ, podobnie jak
nie mozÇe istniecÂ kapitaø bez pracy i praca bez kapitaøu. Zgoda nadaje
rzeczom pieÎkno i rodzi øad, a walki prowadzaÎ do zgubnych konfliktoÂw.
KosÂcioÂø wychowuje ludzi do zgody przez akcentowanie obowiaÎzku zachowania sprawiedliwosÂci w stosunkach mieÎdzy pracodawcami
a pracownikami. Bogaci otrzymujaÎ upomnienie, zÇe bogactwa nie
uwalniajaÎ od cierpienÂ i zÇe beÎdaÎ musieli kiedysÂ zdacÂ spraweÎ z uzÇywania
doÂbr doczesnych. Przypomina sieÎ im, zÇe czym innym jest søuszne
posiadanie doÂbr, a czym innym jest uzÇywanie tych bogactw. Prywatne
posiadanie bogactw jest prawem czøowieka wynikajaÎcym z natury,
ale posiadajaÎcy je czøowiek powinien miecÂ sÂwiadomosÂcÂ obowiaÎzku
wspierania tych, ktoÂrzy saÎ w potrzebie. Kto bowiem otrzymaø od
Boga wieÎkszaÎ obfitosÂcÂ doÂbr, otrzymaø je w tym celu, by ich uzÇywaø
ku wøasnemu udoskonaleniu, a takzÇe jako szafarz OpatrznosÂci BozÇej
ku pozÇytkowi drugich.
KosÂcioÂø pragnie, aby proletariat podnioÂsø sieÎ ze stanu neÎdzy i zdobyø lepsze warunki materialne, dlatego gøosi zdrowe zasady, wychowuje i tworzy instytucje dobroczynne juzÇ od pierwszych wiekoÂw swego istnienia. To jednak nie wystarczy. Potrzebne saÎ roÂwniezÇ odpowiednie dziaøania panÂstwa, ktoÂrego pierwszym obowiaÎzkiem jest troska o dobrobyt ogoÂøu. Trzeba, aby sam ustroÂj i zarzaÎd panÂstwem
sprzyjaø dobrobytowi. Dobrobyt zasÂ tworzaÎ moralne obyczaje, zÇycie
rodzinne oparte na prawie i øadzie, poszanowanie religii i sprawiedliwosÂci, umiarkowanie w ustanawianiu i sprawiedliwosÂcÂ w rozdzielaniu
cieÎzÇaroÂw publicznych, rozwoÂj przemysøu i handlu, rozkwit rolnictwa
i inne tego rodzaju sÂrodki.
Innym obowiaÎzkiem panÂstwa jest opieka nad warstwami ubogimi. NalezÇaÎcy do niej ludzie stanowiaÎ na roÂwni z bogatymi czeÎsÂcÂ skøadowaÎ organizmu panÂstwowego. Oni tezÇ swojaÎ pracaÎ dostarczajaÎ spoøeczenÂstwu koniecznych doÂbr. Jednak dziaøalnosÂcÂ panÂstwa musi respektowacÂ zasadeÎ, zÇe panÂstwo wkracza w zÇycie spoøeczne wtedy, kiedy wymaga tego interes caøego spoøeczenÂstwa albo jego skøadowej
czeÎsÂci. SzczegoÂlnej interwencji panÂstwa podlegajaÎ: ochrona wøasnosÂci
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prywatnej, ochrona pracy, walka z bezrobociem, tworzenie godnych
warunkoÂw pracy, ochrona praw kobiety i dziecka, sprawiedliwa pøaca, daÎzÇenie do uwøaszczenia mas. W tym trudnym dziele panÂstwo,
oproÂcz KosÂcioøa, winny wspieracÂ organizacje zawodowe, ktoÂre saÎ
bardzo uzÇyteczne i majaÎ peøne prawo do istnienia, poniewazÇ wynika
to z potrzeb natury i warunkoÂw zÇycia spoøecznego. PapiezÇ, chwalaÎc
je, przypomina, zÇe powinny sieÎ staracÂ o rozwoÂj religijno-moralny,
ktoÂry jest podstawaÎ wszelkiego rozwoju. Powinny wypracowacÂ zdrowy i dobry program dziaøania, przyjazny ludziom i szanujaÎcy prawo.
MajaÎ obowiaÎzek prowadzenia dziaøalnosÂci zapobiegawczej w razie
skarg ktoÂrejsÂ ze stron lub naruszenia czyjegosÂ prawa. Powinny roÂwniezÇ wygospodarowacÂ fundusz na wypadek nagøych i nieprzewidzianych przesilenÂ gospodarczych5.
2. NAUCZANIE PIUSA XI W QUADRAGESIMO ANNO

Po latach, w czterdziestaÎ roczniceÎ wydania encykliki Rerum novarum, papiezÇ Pius XI wydaje encyklikeÎ Quadragesimo anno dotyczaÎcaÎ odnowy ustroju spoøecznego i dostosowania go do prawa ewangelicznego. PapiezÇ dokonuje w niej analizy tego, co wniosøa do zÇycia
spoøecznego encyklika jego poprzednika, co uczyniø KosÂcioÂø w kwestii
spoøecznej, co zdziaøaøo panÂstwo, czego dokonali sami zainteresowani pracownicy i pracodawcy oraz zwiaÎzki robotnicze. PodkresÂla, zÇe
z istoty doÂbr ziemskich i istoty czøowieka wywodzaÎ sieÎ prawa gospodarcze, okresÂlajaÎce, ktoÂre cele i jakimi sÂrodkami mogaÎ ± lub nie mogaÎ
± bycÂ przez czøowieka osiaÎgnieÎte w dziedzinie gospodarczej. Przypomina takzÇe prawo do wøasnosÂci prywatnej, ktoÂrej tak odwazÇnie broniø
jego poprzednik, zaznaczajaÎc, zÇe jego nauki nalezÇy bronicÂ jako nauki
KosÂcioøa6. PapiezÇ zwraca roÂwniezÇ uwageÎ, zÇe w KosÂciele nigdy nie
podawano w waÎtpliwosÂcÂ prawa do wøasnosÂci prywatnej danej czøo5
L e o n XIII, Rerum novarum, s. 8-28; zob. A. S z y m a nÂ s k i, Jak omawiacÂ
w kazaniach zasady encykliki w kwestii spoøecznej i robotniczej, ¹WiadomosÂci Diecezjalne Lubelskieº, 9(1931), s. 310-317.
6
P i u s XI, Quadragesimo anno, ¹WiadomosÂci Diecezjalne Lubelskieº, 7(1931),
s. 216-217.
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wiekowi przez natureÎ, czyli samego StwoÂrceÎ, aby søuzÇyøa na pozÇytek
jednostek i ich rodzin. Dobra materialne winny jednak søuzÇycÂ wszystkim ludziom.
Przypomniana zostaøa takzÇe roÂzÇnica mieÎdzy posiadaniem a uzÇywaniem doÂbr ziemskich. OkresÂlenie obowiaÎzkoÂw wynikajaÎcych z posiadania jest sprawaÎ panÂstwa. Naturalne prawo do posiadania wøasnosÂci prywatnej i do przekazywania jej w spadku winno jednak
pozostacÂ nietknieÎte i nienaruszone. Dlatego panÂstwu nie wolno wyniszczacÂ majaÎtkoÂw prywatnych nadmiernaÎ ilosÂciaÎ sÂwiadczenÂ i podatkoÂw. Wøadza panÂstwowa nie mozÇe niszczycÂ wøasnosÂci prywatnej,
poniewazÇ jej zÂroÂdøem jest natura, a nie ludzka wola. MozÇliwe jest
tylko ograniczanie uzÇywania, majaÎce na celu dostosowanie go do
dobra ogoÂøu7. PamieÎtacÂ jednak nalezÇy, zÇe wolne dochody, czyli takie, ktoÂre nie saÎ konieczne do przyzwoitego i godnego zÇycia, nie
podlegajaÎ swobodnej dyspozycji czøowieka. Przeciwnie, ludzie majeÎtni zobowiaÎzani saÎ do dawania jaømuzÇny, do dobroczynnosÂci
i szczodrobliwosÂci8.
PapiezÇ przypomina roÂwniezÇ prawne sposoby nabywania doÂbr na
wøasnosÂcÂ. Dzieje sieÎ to przez zajeÎcie rzeczy niczyjej i przez wøasnaÎ
praceÎ, czyli wytwoÂrczosÂcÂ. Przez zajeÎcie rzeczy niczyjej nie dzieje sieÎ
nikomu krzywda, praca zasÂ posiada jedynie wtedy zdolnosÂcÂ tworzenia wøasnosÂci, kiedy czøowiek wykonuje jaÎ na wøasny rachunek. Nie
mozÇe istniecÂ kapitaø bez pracy ani praca bez kapitaøu. Przez døugi czas
zapominano o tej zasadzie i kapitaø rosÂciø sobie wszystkie prawa,
zagarniajaÎc dla siebie wszelkie dochody, a robotnikowi pozostawiajaÎc tylko tyle, ile koniecznie potrzebowaø on do zÇycia i odnowienia siø.
Kapitaø skupiaø sieÎ wyøaÎcznie w reÎkach nielicznych wøasÂcicieli, skutkiem czego robotnicy skazani byli na wieczny niedostatek i najlichszy
poziom zÇycia9. W odpowiedzi powstaøa teoria, zÇe caøa produkcja i caøy
dochoÂd bez wyjaÎtku prawnie nalezÇaÎ do robotnika, po potraÎceniu
jedynie kosztoÂw na podtrzymanie i odnowienie kapitaøu. RoÂwniezÇ
ten poglaÎd zostaø oceniony przez papiezÇa jako bøeÎdny.
7
8
9

TamzÇe, s. 218.
TamzÇe.
TamzÇe, s. 220.
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PapiezÇ przypomina, zÇe w imieÎ sprawiedliwosÂci spoøecznej nie
wolno jednej warstwie wykluczacÂ z zysku drugiej. Przeciw niej grzeszy w roÂwnej mierze i syta burzÇuazja, ktoÂra w naiwnej bezmysÂlnosÂci
i dobrobycie taki porzaÎdek rzeczy uwazÇa za søuszny, jak i rozgoryczony proletariat, ktoÂry w swym poczuciu krzywdy i dochodzeniu praw
zÇaÎda wszystkiego dla siebie, jakoby wszystko pracaÎ jego raÎk byøo
wytworzone. Tymczasem kazÇdemu nalezÇy przydzielicÂ przypadajaÎcaÎ
na niego czeÎsÂcÂ doÂbr materialnych i daÎzÇycÂ do tego, aby przywroÂcony
zostaø taki podziaø doÂbr, ktoÂry odpowiada dobru ogoÂlnemu i sprawiedliwosÂci spoøecznej.
NeÎdzeÎ proletariatu ± zgodnie z Quadragesimo anno ± nalezÇy
pokonacÂ poprzez danie mu mozÇliwosÂci posiadania wøasnego mienia.
Podstawowe znaczenie ma wieÎc problem pøacy. Wiele trzeba wziaÎcÂ
pod uwageÎ, aby ustalicÂ søusznaÎ pøaceÎ. NalezÇy uwzgleÎdnicÂ utrzymanie
robotnika i jego rodziny, dobro przedsieÎbiorstwa i dobro ogoÂøu.
SprawiedliwosÂcÂ spoøeczna zabrania zatem, aby dla wøasnej korzysÂci,
z pominieÎciem dobra ogoÂlnego, zarobki robotnikoÂw zbyt obnizÇacÂ
lub nadmiernie podnosicÂ, domaga sieÎ natomiast, aby zgodnym wysiøkiem umysøu i woli ± na ile to mozÇliwe ± tak je ustalicÂ, by jak
najwieÎksza liczba ludzi znalazøa mozÇliwosÂcÂ pracy i z niej mogøa zÇycÂ
uczciwie10.
Naruszeniem sprawiedliwosÂci jest roÂwniezÇ nieprzestrzeganie zasady, zÇe tego, co mniejsze i nizÇsze spoøecznosÂci potrafiaÎ wykonacÂ, nie
nalezÇy przydzielacÂ wyzÇszym. PapiezÇ postuluje wspoÂøpraceÎ roÂzÇnych
stanoÂw dla dobra jednostek i ogoÂøu. Nadmierne gromadzenie doÂbr
powoduje trzy rodzaje walk: walkeÎ o supremacjeÎ ekonomicznaÎ, walkeÎ o wøadzeÎ politycznaÎ i zatargi mieÎdzynarodowe. SÂrodki zaradcze
jakie proponuje papiezÇ, to sprawiedliwe i staranne uwzgleÎdnienie
charakteru kapitaøu, czyli wøasnosÂci, i charakteru pracy, ukøadanie
wzajemnych stosunkoÂw na zasadzie sprawiedliwosÂci wymiennej poøaÎczonej z chrzesÂcijanÂskim miøosierdziem, wolne wspoÂøzawodnictwo
w okresÂlonych i søusznych granicach i pamieÎcÂ o dobru ogoÂlnym11.

10
11

TamzÇe, s. 223-225.
TamzÇe, s. 232-233.
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Spustoszenie moralne to ± wedøug papiezÇa Pius XI ± gøoÂwne zÂroÂdøo
dzisiejszego zøa12.
3. NAUCZANIE JANA XXIII

PapiezÇ Jan XXIII w encyklice Mater et magistra najpierw powoøuje sieÎ na swoich poprzednikoÂw. Przytacza nauczanie Leona XIII
w odniesieniu do pracy ludzkiej, ktoÂra jest jednym z podstawowych
sÂrodkoÂw zdobywania doÂbr materialnych. Pracy w zÇadnym wypadku
nie mozÇna uwazÇacÂ za towar, gdyzÇ jest bezposÂrednim dziaøaniem osoby ludzkiej. PoniewazÇ jest ona dla wieÎkszosÂci ludzi jedynym zÂroÂdøem
zdobywania sÂrodkoÂw do utrzymania, nie mozÇna wieÎc jej oceniacÂ
wedøug kupieckiej miary praw rynkowych, lecz raczej wedøug zasad
sprawiedliwosÂci i søusznosÂci. W przeciwnym razie umowy o praceÎ,
chocÂby zawarte dobrowolnie, beÎdaÎ w gruncie rzeczy naruszeniem
zasady sprawiedliwosÂci. Ponadto kazÇdy czøowiek ma przyrodzone
prawo do posiadania na wøasnosÂcÂ wszelkich doÂbr, nie wyøaÎczajaÎc
doÂbr produkcyjnych. PanÂstwo nie mozÇe zniesÂcÂ tego prawa. PoniewazÇ
jednak na prywatnej wøasnosÂci doÂbr ciaÎzÇaÎ z natury rzeczy obowiaÎzki
spoøeczne, przeto ci, ktoÂrzy je posiadajaÎ, powinni z nich korzystacÂ nie
tylko dla zaspokojenia wøasnych potrzeb, ale takzÇe dla pozÇytku innych. PanÂstwo natomiast, ktoÂrego celem jest dobro wspoÂlne wszystkich w porzaÎdku doczesnym, nie mozÇe w zÇadnym wypadku zaniedbywacÂ staranÂ o sprawy gospodarcze swoich obywateli. Winno raczej
zabiegacÂ o rozwoÂj odpowiedniej ilosÂci doÂbr materialnych, ktoÂrych
uzÇywanie jest konieczne do praktykowania cnoÂt. Ma takzÇe stacÂ na
strazÇy poszanowania praw wszystkich obywateli, zwøaszcza tych, ktoÂrzy tej opieki najbardziej potrzebujaÎ, a wieÎc robotnikoÂw, kobiet i dzieci. Nie godzi sieÎ panÂstwu uchylacÂ kiedykolwiek od obowiaÎzku daÎzÇenia do poprawy warunkoÂw pracy i bytu robotnikoÂw. Umowy o praceÎ
powinny bycÂ zawierane zgodnie z zasadami sprawiedliwosÂci i søusz12
P i u s XI, Quadragesimo anno, ¹WiadomosÂci Diecezjalne Lubelskieº,
7(1931), s. 234-245; zob. F. O s u c h, Encyklika ¹Quadragesimo annoº, ¹WiadomosÂci
Diecezjalne Lubelskieº, 4(1936), s. 124-132.
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nosÂci, a warunki pracy ± materialne i moralne ± nie powinny uwøaczacÂ godnosÂci ludzkiej13.
Jak zauwazÇa Jan XXIII, pracownicy i przedsieÎbiorcy winni kierowacÂ sieÎ we wzajemnych stosunkach zasadami ludzkiej solidarnosÂci,
zgodnie z nakazami chrzesÂcijanÂskiego i braterskiego wspoÂøzÇycia. ZaroÂwno bowiem zasada nieograniczonej wolnej konkurencji, ktoÂraÎ
gøoszaÎ liberaøowie, jak i lansowane przez marksistoÂw tezy o walce
klas spoøecznych saÎ sprzeczne z naukaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ i z samaÎ ludzkaÎ
naturaÎ14.
PapiezÇ powoøuje sieÎ roÂwniezÇ na encyklikeÎ Piusa XI Quadragesimo anno. OdpowiadajaÎc na pytania o stanowisko katolikoÂw w sprawie wøasnosÂci prywatnej, pøac robotniczych i tez umiarkowanego socjalizmu, ponownie stwierdza, zÇe prawo wøasnosÂci prywatnej wywodzi sieÎ z samej natury, a ponadto uzasadnia i wyjasÂnia spoøeczny
charakter i spoøecznaÎ funkcjeÎ prywatnego posiadania. W dziedzinie
pøac ± zauwazÇa papiezÇ ± stworzono warunki niejednokrotnie nieludzkie i niesprawiedliwe. Zaleca, aby robotnicy i pracownicy umysøowi
otrzymywali udziaø we wøasnosÂci lub zarzaÎdzaniu przedsieÎbiorstwem
lub uczestniczyli w jego zyskach.
WydajnosÂci pracy ludzkiej nie mozÇna ani wøasÂciwie ocenicÂ, ani
søusznie wynagrodzicÂ, jesÂli nie wezÂmie sieÎ pod uwageÎ tego, zÇe ma ona
roÂwnoczesÂnie spoøeczny i indywidualny charakter. Dlatego gdy chodzi o wynagrodzenie za praceÎ, sprawiedliwosÂcÂ domaga sieÎ, by oproÂcz
potrzeb samych pracownikoÂw i ich rodzin bracÂ pod uwageÎ takzÇe stan
przedsieÎbiorstw, w ktoÂrych robotnicy pracujaÎ, oraz racje gospodarcze
wynikajaÎce z daÎzÇenia do dobra wspoÂlnego15.
PapiezÇ zauwazÇa takzÇe, zÇe ustroÂj wolnej konkurencji doprowadziø
do ogromnej koncentracji bogactw i nieograniczonej wøadzy w reÎkach niewielu. Wolny handel zastaÎpiøa przemoc gospodarcza, z zÇaÎdzy zysku zrodziøa sieÎ nieokieøzana zÇaÎdza wøadzy, a caøe zÇycie gos13

J a n XXIII, Mater et magistra, w: J a n XXIII, P a w e ø VI, J a n P a w e ø II,
Encykliki. Tekst polsko-øacinÂski, Warszawa 1981, s. 13-15; zob. Cz. S t r z e s z e w s k i,
Katolicka nauka spoøeczna, Warszawa 1985, s. 254-260.
14
J a n XXIII, Mater et magistra, s. 15.
15
J a n XXIII, Mater et magistra, s. 17; zob. Cz. S t r z e s z e w s k i, Katolicka
nauka spoøeczna, s. 270-275.
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podarcze staøo sieÎ twarde, bezlitosne i okrutne. W wyniku tego
nawet wøadze panÂstwowe dziaøaøy w interesie bogaczy, a nagromadzone w ten sposoÂb bogactwa zaczeÎøy poniekaÎd rzaÎdzicÂ wszystkimi
narodami. Aby temu zaradzicÂ, nalezÇy uzgodnicÂ zasady dziaøalnosÂci
gospodarczej z nakazami prawa moralnego, a korzysÂci zharmonizowacÂ z dobrem powszechnym. Wymaga to odbudowy øadu spoøecznego przez utworzenie spoøecznosÂci nizÇszego rzeÎdu o celach gospodarczych i zawodowych, ktoÂrych by panÂstwo nie wchøoneÎøo w siebie,
lecz ktoÂre by posiadaøy samodzielnosÂcÂ prawnaÎ. NasteÎpnie potrzebne
jest, aby wøadza panÂstwowa, wøasÂciwie rozumiejaÎc swe zadania, troszczyøa sieÎ o dobro wspoÂlne i by poszczegoÂlne panÂstwa podjeÎøy sÂcisøaÎ
wspoÂøpraceÎ, starajaÎc sieÎ realizowacÂ dobro gospodarcze wszystkich
narodoÂw.
Podstawowe tezy nauczania omawianej encykliki mozÇna sprowadzicÂ do nasteÎpujaÎcych zasad. Pierwsza z nich to bezwzgleÎdne odrzucenie reguøy uznawania za najwyzÇsze prawo zÇycia gospodarczego czy
to korzysÂci poszczegoÂlnych ludzi (lub ich zrzeszenÂ), czy to nieokieøzanej wolnej konkurencji, czy przemozÇnej wøadzy bogaczy, czy wygoÂrowanej dumy oraz zÇaÎdzy panowania poszczegoÂlnych panÂstw, czy
tezÇ wreszcie innych tego rodzaju tendencji. Przeciwnie, we wszystkich poczynaniach gospodarczych nalezÇy kierowacÂ sieÎ nakazami
sprawiedliwosÂci i miøosÂci jako podstawowymi prawami zÇycia spoøecznego. Druga zasada to wprowadzenie ± zgodnie z nakazami sprawiedliwosÂci spoøecznej i dzieÎki utworzeniu krajowych, jak i mieÎdzynarodowych instytucji publicznych lub prywatnych ± takiego porzaÎdku prawnego, w ktoÂrym prowadzaÎcy dziaøalnosÂcÂ gospodarczaÎ mogliby odpowiednio uzgadniacÂ swe wøasne korzysÂci z powszechnymi
potrzebami ogoÂøu16.
DuzÇe zasøugi na polu ksztaøtowania zÇycia gospodarczego przypisuje Jan XXIII takzÇe Piusowi XII, ktoÂry 1 czerwca 1941 r. wygøosiø
oreÎdzie radiowe z okazji pieÎcÂdziesiaÎtej rocznicy opublikowania encykliki Rerum novarum17. Przypomniano w nim podstawowe zasady
16

J a n XXIII, Mater et magistra, s. 17-19.
AAS 33(1941), s. 196; zob. Cz. S t r z e s z e w s k i, Katolicka nauka spoøeczna,
s. 281-286.
17
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zÇycia spoøecznego i gospodarczego, ktoÂre wiaÎzÇaÎ sieÎ ze sobaÎ, uzupeøniajaÎ i wspierajaÎ. Jedna z nich dotyczy uzÇytkowania doÂbr materialnych. KazÇdy czøowiek ma prawo do uzÇywania doÂbr materialnych
potrzebnych do swego utrzymania i rozwoju. Prawo to nalezÇy uznacÂ
za wazÇniejsze od wszelkich innych praw gospodarczych i dlatego za
wyzÇsze takzÇe od prawa prywatnego posiadania. ChociazÇ prawo prywatnego posiadania doÂbr zawarte jest na pewno w prawie natury, to
jednak, z woli Boga StwoÂrcy, nie mozÇe w zÇaden sposoÂb przeszkadzacÂ
temu, aby dobra materialne ± stworzone przez Boga dla pozÇytku
wszystkich ludzi ± mogøy w roÂwnej mierze nalezÇecÂ do wszystkich,
zgodnie z wymogami sprawiedliwosÂci i miøosÂci.
Inna przypomniana zasada dotyczy pracy ludzkiej. Praca jest
obowiaÎzkiem, ale i zarazem uprawnieniem kazÇdego czøowieka. Dlatego to przede wszystkim jednostki wøadne saÎ podejmowacÂ decyzje
co do wzajemnych stosunkoÂw pracy. JesÂli zasÂ nie chcaÎ baÎdzÂ nie mogaÎ
tego dokonacÂ, to dopiero wtedy do panÂstwa nalezÇy podziaø i sprawiedliwy przydziaø pracy w taki sposoÂb i w takich granicach, jak tego
wymaga nalezÇycie rozumiane dobro wspoÂlne.
WskazujaÎc na rodzineÎ, papiezÇ podkresÂla, zÇe prywatne posiadanie
doÂbr materialnych przyczynia sieÎ jak najbardziej do ochrony i rozwoju zÇycia rodzinnego, zwøaszcza zÇe zapewnia ojcu rodziny prawdziwaÎ
wolnosÂcÂ, dzieÎki ktoÂrej mozÇe wypeøniacÂ powierzone mu przez Boga
obowiaÎzki odnoszaÎce sieÎ do fizycznego, duchowego i religijnego dobra rodziny. Z tego roÂwniezÇ wywodzi sieÎ prawo rodziny do zmiany
miejsca zamieszkania. RzaÎdy panÂstw zezwalajaÎcych na emigracjeÎ
i przyjmujaÎcych emigrantoÂw winny uzgodnicÂ szczere zasady wspoÂøpracy. Przestrzeganie tych zasad przyniesie niewaÎtpliwe korzysÂci
w postaci wzrostu dobrobytu i posteÎpu kultury18.
NasteÎpnie papiezÇ przechodzi do rozwinieÎcia nauczania poprzednikoÂw. W dziedzinie zÇycia gospodarczego nalezÇy uznacÂ pierwszenÂstwo prywatnej inicjatywy poszczegoÂlnych ludzi dziaøajaÎcych baÎdzÂ
jednostkowo, baÎdzÂ tezÇ w ramach roÂzÇnego rodzaju zrzeszenÂ tworzonych dla osiaÎgnieÎcia wspoÂlnych korzysÂci. PanÂstwo ma prawo interwencji, aby zapewnicÂ odpowiedni wzrost produkcji doÂbr material18

Zob. Cz. S t r z e s z e w s k i, Katolicka nauka spoøeczna, s. 291-296.
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nych, ktoÂry by prowadziø do rozwoju zÇycia spoøecznego, a przez to
takzÇe do pozÇytku wszystkich obywateli. Jednak taka interwencja powinna polegacÂ na popieraniu, pobudzaniu, koordynacji, pomocy
i uzupeønianiu podejmowanych inicjatyw. Powinna sieÎ opieracÂ na
zasadzie pomocniczosÂci sformuøowanej wyrazÂnie przez Piusa XI:
¹ObowiaÎzuje jednak niewzruszenie ta podstawowa zasada filozofii
spoøecznej, ktoÂrej nie mozÇna ani naruszycÂ, ani zmienicÂ, zÇe jak nie
wolno odbieracÂ poszczegoÂlnym ludziom i powierzacÂ spoøecznosÂci tego, co mogaÎ oni wykonacÂ z wøasnej inicjatywy i wøasnymi siøami, tak
byøoby krzywdaÎ, a zarazem niepowetowanaÎ szkodaÎ i zaburzeniem
nalezÇytego øadu spoøecznego, jesÂliby wieÎksze i nadrzeÎdne spoøecznosÂci przejmowaøy te zadania, ktoÂre mogaÎ skutecznie wykonacÂ mniejsze
zrzeszenia nizÇszego rzeÎdu. Wszelka bowiem dziaøalnosÂcÂ spoøeczna
winna w swym zaøozÇeniu i z samej swej natury wspomagacÂ czøonkoÂw
spoøecznosÂci, nigdy zasÂ nie niszczycÂ ich, ani nie wchøaniacÂº19.
Wøadze majaÎ dzisÂ o wiele wieÎksze mozÇliwosÂci zmniejszania dysproporcji mieÎdzy roÂzÇnymi sektorami czy okreÎgami gospodarczymi
poszczegoÂlnych panÂstw, a nawet mieÎdzy roÂzÇnymi krajami. MogaÎ tezÇ
w pewnym stopniu opanowacÂ zaburzenia koniunkturalne i stosowacÂ
skuteczne sÂrodki, by zapobiec niebezpieczenÂstwu przymusowego
i masowego bezrobocia. ObowiaÎzuje jednak zasada, zÇe interwencja
gospodarcza panÂstwa, chocÂby byøa bardzo szeroka i docieraøa do
najmniejszych nawet komoÂrek spoøecznych, nie mozÇe hamowacÂ wolnosÂci dziaøania osoÂb prywatnych, lecz powinna je zwieÎkszacÂ, jezÇeli
tylko saÎ zachowane podstawowe prawa kazÇdej osoby ludzkiej. WsÂroÂd
tych praw nalezÇy wymienicÂ prawo i obowiaÎzek zapewnienia utrzymania siebie i rodziny, na co powinien pozwalacÂ i co powinien uøatwiacÂ ustroÂj gospodarczy. Bez wspoÂødziaøania osoÂb prywatnych i wøadz
panÂstwowych w dziedzinie gospodarczej nie mozÇna osiaÎgnaÎcÂ dobrobytu i øadu spoøecznego. IstotaÎ zasÂ tego wspoÂødziaøania jest obopoÂlny
i zgodny wysiøek, aby obie strony wykonaøy nalezÇne im zadania dla
dobra wspoÂlnego. Historia uczy, zÇe gdzie brak takiego wspoÂødziaøania, tam wøadza panÂstwa przeksztaøca sieÎ w tyranieÎ, zamiera aktywnosÂcÂ gospodarcza, pojawiajaÎ sieÎ braki w dziedzinie konsumpcyjnej
19

P i u s XI, Quadragesimo anno, AAS 23(1931), s. 203.
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oraz w zaspokajaniu potrzeb duchowych. Tam natomiast gdzie brak
interwencji panÂstwa w dziedzinie gospodarczej ± albo jest ona niedostateczna ± kraj wpada w stan nieuleczalnego chaosu, a bogaci i nieuczciwi wykorzystujaÎ neÎdzeÎ innych dla swego zysku20.
Kolejnym problemem, ktoÂry porusza papiezÇ, jest sprawa wynagrodzenia za praceÎ. ¹Wielka gorycz przenika Nasze serca, gdy przed
oczyma Naszymi staje niezmiernie smutny widok ogromnej rzeszy
robotnikoÂw, ktoÂrzy w wielu krajach, a nawet na rozlegøych kontynentach, otrzymujaÎ tak niskie wynagrodzenie za praceÎ, zÇe i oni sami, i ich
rodziny muszaÎ zÇycÂ w warunkach materialnych najzupeøniej sprzecznych z godnosÂciaÎ ludzkaÎº21. Przypomina wieÎc bardzo wazÇny nakaz
sprawiedliwosÂci spoøecznej, ktoÂra domaga sieÎ wyrazÂnie, by z rozwojem gospodarczym szedø zawsze w parze i dostosowywaø sieÎ donÂ
posteÎp spoøeczny. Chodzi o to, aby ze wzrostu majaÎtku spoøecznego
w panÂstwie korzystaøy w roÂwnym stopniu wszystkie bez wyjaÎtku warstwy obywateli.
PapiezÇ przypomina roÂwniezÇ prawo do prywatnej wøasnosÂci, takzÇe
sÂrodkoÂw produkcji. ObowiaÎzuje ono zawsze, gdyzÇ jest zawarte w samym prawie naturalnym. Zgodnie z nim poszczegoÂlni ludzie saÎ wazÇniejsi od spoøecznosÂci panÂstwowej, a wieÎc winna ona skierowacÂ caøaÎ
swojaÎ dziaøalnosÂcÂ ku czøowiekowi. Bezcelowe by zresztaÎ byøo uznawanie prawa poszczegoÂlnych ludzi do wolnego dziaøania w dziedzinie
gospodarczej, gdyby roÂwnoczesÂnie odmawiaøo sieÎ im uprawnienia do
wolnego wyboru i uzÇycia rzeczy niezbeÎdnych do korzystania z tego
prawa. Ponadto i praktyka, i sÂwiadectwa historii dowodzaÎ, zÇe tam,
gdzie ustroÂj polityczny nie uznaje prawa poszczegoÂlnych ludzi do
posiadania na wøasnosÂcÂ doÂbr wytwoÂrczych, tam korzystanie z ludzkiej
wolnosÂci w sprawach zasadniczych albo jest utrudnione, albo nawet
caøkowicie uniemozÇliwione. Wynika wieÎc z tego jasno, zÇe prawo wøasnosÂci stanowi gwarancjeÎ wolnosÂci i bodziec do korzystania z niej22.
WidacÂ tu wyrazÂne nawiaÎzanie do nauczania Piusa XII: ¹BroniaÎc prawa wøasnosÂci prywatnej, KosÂcioÂø zmierza do tego, by jak najlepiej
20
21
22

J a n XXIII, Mater et magistra, s. 23-25.
TamzÇe, s. 29.
TamzÇe, s. 43.
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osiaÎgnaÎcÂ cele moralne w zÇyciu spoøecznym. Nie usiøuje on wcale
bronicÂ istniejaÎcego porzaÎdku rzeczy, jakoby widziaø w nim wyraz woli
BozÇej, a tym bardziej nie bierze w opiekeÎ majaÎtkoÂw bogaczy i uprzywilejowanych, zapominajaÎc przy tym o prawach ubogich i wydziedziczonych [...]. Prawdziwym zamiarem KosÂcioøa jest, by instytucja wøasnosÂci prywatnej byøa tym, czym wedle zamierzenÂ MaÎdrosÂci BozÇej
i wedle prawa natury bycÂ powinnaº23. PapiezÇ akcentuje koniecznosÂcÂ
daÎzÇenia do upowszechnienia wøasnosÂci prywatnej, skoro wzrasta liczba panÂstw, w ktoÂrych systemy gospodarcze osiaÎgajaÎ z dnia na dzienÂ
lepsze wyniki. Dlatego wøadze panÂstwowe, stosujaÎc roztropnie roÂzÇne
wyproÂbowane osiaÎgnieÎcia posteÎpu technicznego, majaÎ obowiaÎzek
stosowacÂ takaÎ politykeÎ gospodarczaÎ i spoøecznaÎ, ktoÂra by uøatwiaøa
jak najszerszy dosteÎp do prywatnego posiadania takich rzeczy, jak
np. trwaøe dobra konsumpcyjne, dom mieszkalny, posiadøosÂcÂ wiejska,
narzeÎdzia pracy niezbeÎdne w warsztatach rzemiesÂlniczych i jednorodzinnych gospodarstwach rolnych, udziaøy w sÂrednich czy wielkich
przedsieÎbiorstwach. Nie wyklucza to wcale, by panÂstwo oraz instytucje prawa publicznego posiadaøy dobra wytwoÂrcze, zwøaszcza takie,
ktoÂrych posiadanie daje tak wielkaÎ poteÎgeÎ, izÇ ze wzgleÎdu na dobro
wspoÂlne nie powinno bycÂ dozwolone osobom prywatnym24.
W encyklice Pacem in terris papiezÇ zwraca uwageÎ m.in. na podstawowe prawa czøowieka. Wszelkie wspoÂøzÇycie ludzkie musi sieÎ
opieracÂ na pewnych zasadach. Musi uznawacÂ, zÇe kazÇdy czøowiek jest
osobaÎ, tzn. istotaÎ obdarzonaÎ rozumem i wolnaÎ wolaÎ, skutkiem czego
ma prawa i obowiaÎzki wypøywajaÎce bezposÂrednio z jego natury. A poniewazÇ saÎ one powszechne i nienaruszalne, dlatego nie mozÇna sieÎ ich
w zÇaden sposoÂb wyrzec25. Ta godnosÂcÂ ma roÂwniezÇ swoje umocowanie
w fakcie stworzenia i odkupienia. WsÂroÂd podstawowych praw czøowieka Jan XXIII wylicza prawo do zÇycia oraz prawo do godnej czøowieka stopy zÇyciowej, prawo do korzystania z wartosÂci moralnych
23

PrzemoÂwienie radiowe z dnia 1 wrzesÂnia 1944 r., AAS 36(1944), s. 253; PrzemoÂwienie radiowe na BozÇe Narodzenie 1942 r., AAS 35(1943), s. 17.
24
P i u s XI, Quadragesimo anno, AAS 23(1931), s. 214.
25
OreÎdzie radiowe Piusa XII wygøoszone w WigilieÎ BozÇego Narodzenia 1942 r.,
AAS 35(1943), s. 9-12; Kazanie Jana XXIII z dnia 4 stycznia 1963 r., AAS 55(1963),
s. 89-91.
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i kulturalnych, prawo do oddawania czci Bogu zgodnie z wymogami
prawego sumienia, prawo do wolnego wyboru stanu i do swobody
zÇycia rodzinnego.
PapiezÇ podkresÂla, zÇe czøowiek posiada takzÇe prawa w dziedzinie
gospodarczej. KazÇdy ma przede wszystkim prawo do tego, aby zÇaÎdacÂ
odpowiedniej pracy zarobkowej i cieszycÂ sieÎ swobodaÎ w jej podejmowaniu26. Posiada nadto prawo do odpowiednich warunkoÂw pracy,
aby ani siøy fizyczne czøowieka nie søabøy, ani nie zostaøa naruszona
nieskazitelnosÂcÂ jego obyczajoÂw, ani nie ponioÂsø szkody wøasÂciwy rozwoÂj møodziezÇy. Odpowiednie warunki pracy nalezÇy zapewnicÂ szczegoÂlnie kobietom, zgodnie z ich maøzÇenÂskimi i macierzynÂskimi potrzebami i obowiaÎzkami27. KazÇdy czøowiek ma nadto prawo do tego, aby
kierujaÎc sieÎ poczuciem odpowiedzialnosÂci, zajmowaø sieÎ dziaøalnosÂciaÎ
gospodarczaÎ28. Wszystkim przysøuguje roÂwniezÇ prawo do pøacy ustalonej wedøug zasad sprawiedliwosÂci. ¹Z obowiaÎzkiem pracy, pøynaÎcym z natury, wiaÎzÇe sieÎ prawo naturalne: na jego mocy czøowiek
mozÇe sieÎ domagacÂ, aby za wkøad swej pracy moÂgø zapewnicÂ utrzymanie sobie i swym dzieciom. Wynika to ze sÂcisøego nakazu natury
utrzymania czøowieka przy zÇyciuº29.
Jak przypomina Jan XXIII, czøowiek ma takzÇe prawo do posiadania na wøasnosÂcÂ prywatnaÎ doÂbr lub sÂrodkoÂw potrzebnych do ich
wytwarzania, poniewazÇ przyczynia sieÎ to do ochrony godnosÂci ludzkiej osoby oraz do swobodnego wypeøniania obowiaÎzkoÂw osobistych
w kazÇdej dziedzinie zÇycia. Utwierdza takzÇe wieÎzÂ i harmonieÎ wspoÂlnoty rodzinnej, przyczyniajaÎc sieÎ tym samym do utrwalenia w panÂstwie pokoju i wzrostu dobrobytu30. Innymi prawami przysøugujaÎcymi kazÇdemu czøowiekowi saÎ: mozÇliwosÂcÂ zrzeszania sieÎ, prawo do
emigracji oraz do imigracji, prawo do udziaøu w zÇyciu publicznym
i prawo do ochrony swoich søusznych praw.
OreÎdzie radiowe Piusa XII wygøoszone w dniu Zielonych SÂwiaÎt 1 czerwca
1941 r., AAS 33(1941), s. 201.
27
L e o n XIII, Rerum novarum, ¹Acta Leonis XIIIº, 11(1891), s. 128-129.
28
J a n XXIII, Mater et magistra, s. 37.
29
OreÎdzie radiowe Piusa XII wygøoszone w dniu Zielonych SÂwiaÎt 1 czerwca
1941 r., s. 201.
30
J a n XXIII, Mater et magistra, s. 77nn.
26
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4. PRZESèANIE PAPIEZÇA PAWèA VI

Do sprawy powszechnego przeznaczenia doÂbr powraca roÂwniezÇ
papiezÇ Paweø VI. PowoøujaÎc sieÎ na søowa Biblii, nakazujaÎce ludziom
zaludniacÂ ziemieÎ i czynicÂ jaÎ sobie poddanaÎ31, przypomina, zÇe wszystkie rzeczy stworzone istniejaÎ dla czøowieka, a jego zadaniem jest
rozumny wysiøek zmierzajaÎcy do ich doskonalenia. JezÇeli ziemia zostaøa stworzona po to, by wszystkim dostarczaøa sÂrodkoÂw do zÇycia
i narzeÎdzi dla posteÎpu, to kazÇdy czøowiek ma prawo do znalezienia na
niej wszystkiego, co jest dla niego konieczne. Przypomniaø to takzÇe
SoboÂr WatykanÂski II: ¹BoÂg przeznaczyø ziemieÎ wraz z wszystkim, co
ona zawiera, na uzÇytek wszystkich ludzi i narodoÂw, tak by dobra
stworzone dochodziøy do wszystkich w søusznej mierze, w duchu sprawiedliwosÂci, ktoÂrej towarzyszy miøosÂcÂº32. PamieÎtacÂ jednak nalezÇy, zÇe
ziemia dana jest wszystkim, nie tylko bogatym, co oznacza, zÇe wøasnosÂcÂ prywatna nie powinna bycÂ dla nikogo najwyzÇszym i bezwarunkowym prawem. Nikt nie jest uprawniony do zatrzymywania na wyøaÎczny uzÇytek tego, co przerasta jego potrzeby, kiedy innym brakuje
tego, co konieczne. Prawo wøasnosÂci prywatnej nie powinno bycÂ wieÎc
wykonywane ze szkodaÎ dla dobra wspoÂlnego33.
DaÎzÇenie do wspierania potrzebujaÎcych winno bycÂ widoczne nie
tylko w skali krajowej, ale i mieÎdzynarodowej34. Pomoc ta winna
przede wszystkim stwarzacÂ szanse rozwoju søabszym dzieÎki handlowi
i wspoÂøpracy (roÂzÇnego rodzaju) opartej na zasadach sprawiedliwosÂci
spoøecznej i miøosÂci35. Podobne postulaty znajdujemy w lisÂcie apostolskim Octogesima adveniens wydanym z okazji osiemdziesiaÎtej
rocznicy encykliki Rerum novarum36.

31

Rdz 1, 28.
KDK 69.
33
P a w e ø VI, Populorum progressio, w: J a n XXIII, P a w e ø VI, J a n P a w e ø II, Encykliki. Tekst polsko-øacinÂski, Warszawa 1981, s. 241.
34
TamzÇe, s. 255nn.
35
TamzÇe, s. 263nn.
36
P a w e ø VI, Octogesima adveniens, w: J a n XXIII, P a w e ø VI, J a n P a w e ø II, Encykliki. Tekst polsko-øacinÂski, Warszawa 1981, s. 323nn.
32
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5. NAUCZANIE JANA PAWèA II

Wiele miejsca w swoim nauczaniu Jan Paweø II posÂwieÎca sprawom doÂbr materialnych. W znacznej mierze powoøuje sieÎ na nauczanie swoich poprzednikoÂw. Przypomina, zÇe dobra materialne saÎ darem Boga i søuzÇaÎ przede wszystkim poszczegoÂlnym ludziom, a takzÇe
caøemu KosÂcioøowi, zwøaszcza w krajach ubogich37. ¹Kiedy w pierwszym rozdziale Biblii søyszymy, zÇe czøowiek ma ziemieÎ czynicÂ sobie
poddanaÎ ± to søowa te moÂwiaÎ o wszystkich zasobach, jakie kryje
w sobie widzialny sÂwiat, oddanych do dyspozycji czøowieka. Zasoby
te jednak nie mogaÎ søuzÇycÂ czøowiekowi inaczej, jak tylko poprzez
praceÎº38. Czøowiek powoøany jest do odkrywania wielkiej wartosÂci
daroÂw Boga i w swoim twoÂrczym dziaøaniu do wytwarzania jak najdoskonalszych mozÇliwosÂci ich wykorzystywania dla Boga i dobra
czøowieka. ¹To samo odnosi sieÎ do dalszych etapoÂw tego procesu,
w ktoÂrym pierwszym etapem pozostaje zawsze stosunek czøowieka
do zasoboÂw i bogactw natury. Caøy wysiøek poznawczy, zmierzajaÎcy
do odkrycia tych bogactw, do okresÂlenia roÂzÇnych mozÇliwosÂci ich wykorzystania przez czøowieka i dla czøowieka, usÂwiadamia nam, zÇe
wszystko to, co w caøym dziele produkcji ekonomicznej pochodzi
od czøowieka, zaroÂwno praca, jak i zespoÂø sÂrodkoÂw produkcji oraz
zwiaÎzana z nimi technika (czyli umiejeÎtnosÂcÂ stosowania tych sÂrodkoÂw
w pracy), zakøada owe bogactwa i zasoby widzialnego sÂwiata, ktoÂre
czøowiek zastaje, ale ich samych nie tworzyº39. Zadaniem czøowieka
jest budowanie cywilizacji miøosÂci, a zøaÎ rzeczaÎ byøoby zafaøszowanie
lub przestawienie porzaÎdku co do prymatu osoby nad rzeczaÎ. ¹Rozbicie tego spoÂjnego obrazu, w ktoÂrym jest sÂcisÂle zachowana zasada
prymatu osoby nad rzeczaÎ, zostaøo dokonane w mysÂli ludzkiej czasem
po døugim okresie rozwijania sieÎ w zÇyciu praktycznymº40. ZezwoleJ a n P a w e ø II, Redemptoris missio, w: Encykliki Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II,
t. 1, KrakoÂw 1996, n. 81; Pastorem dabo vobis. Posynodalna adhortacja apostolska
o formacji kapøanÂskiej we wspoÂøczesnym sÂwiecie z 25 marca 1992 r., n. 37.
38
J a n P a w e ø II, Laborem exercens, n. 12, w: Encykliki Ojca SÂwieÎtego Jana
Pawøa II, t. 1, KrakoÂw 1996.
39
TamzÇe, n. 12.
40
TamzÇe, n. 13.
37
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nie na rozbudowanie sieÎ niewøasÂciwych relacji czøowieka do bogactwa w praktyce prowadzi do rodzenia sieÎ wielkich nieroÂwnosÂci
w ludzkiej rodzinie. ¹Gdy patrzymy na rodzineÎ ludzkaÎ rozproszonaÎ
po caøej ziemi, nie mozÇe nas nie uderzycÂ niepokojaÎcy fakt o ogromnych wymiarach: z jednej strony, znaczne zasoby natury pozostajaÎ
niewykorzystane, z drugiej zasÂ, istniejaÎ caøe zasteÎpy bezrobotnych czy
tezÇ nie w peøni zatrudnionych i ogromne rzesze gøodujaÎcych; fakt,
ktoÂry niewaÎtpliwie dowodzi, zÇe zaroÂwno wewnaÎtrz poszczegoÂlnych
wspoÂlnot politycznych, jak i we wzajemnych stosunkach mieÎdzy nimi
na pøaszczyzÂnie kontynentalnej i sÂwiatowej ± gdy chodzi o organizacjeÎ
pracy i zatrudnienia ± cosÂ nie dziaøa prawidøowo i to wøasÂnie w punktach najbardziej krytycznych i o wielkim znaczeniu spoøecznymº41.
PamieÎtajaÎc o powszechnym przeznaczeniu doÂbr, nalezÇy sieÎ nimi dzielicÂ w duchu poszanowania godnosÂci czøowieka. StaÎd zasÂ wynika koniecznosÂcÂ poddawania rewizji prowadzonego stylu zÇycia i potrzeba
zachowania dystansu do gromadzenia doÂbr materialnych.
Dobra materialne ± jak zauwazÇa Jan Paweø II ± mogaÎ takzÇe bycÂ
przeszkodaÎ w rozpoznaniu swego miejsca na ziemi, czego przykøadem jest ewangeliczny bogaty møodzieniec42. ZamknieÎcie sieÎ czøowieka na wartosÂci wyzÇsze warunkowane jest takzÇe okolicznosÂciami
spoøeczno-kulturowymi, dlatego papiezÇ akcentuje prymat osoby
nad rzeczaÎ oraz zasadeÎ powszechnego uzÇytkowania doÂbr materialnych, wynikajaÎcaÎ z prawa do zÇycia i utrzymania. PrzeszkodaÎ w rozwoju panÂstw, a tym samym w mozÇliwosÂci zaspokojenia podstawowych potrzeb swoich obywateli jest ogromne zadøuzÇenie. StaÎd apel
papiezÇa z okazji Jubileuszu roku 2000 o usunieÎcie dysproporcji
ekonomicznych i socjalnych w sÂwiecie pracy oraz o konsekwentne
kierowanie procesami globalizacji ekonomicznej w sposoÂb zgodny
z zasadami solidarnosÂci i szacunkiem nalezÇnym kazÇdej osobie ludz41

J a n P a w e ø II, Laborem exercens, n. 18; J a n P a w e ø II, Centesimus annus,
n. 36, w: Encykliki Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 1, KrakoÂw 1996; zob. J. K o p e r e k,
Problematyka uboÂstwa i bogactwa w sÂwietle spoøecznego nauczania KosÂcioøa, ¹Roczniki Naukowe Caritasº, 2(1998); J. P a ø u c k i, Dobre bogactwo, Lublin 1992; M. Z i eÎ b a, Ewangelia, bogacenie sieÎ, przedsieÎbiorczosÂcÂ, ¹W Drodzeº, 9(1993), s. 241;
A. Z w o l i nÂ s k i, Etyka bogacenia, KrakoÂw 2002.
42
Por. Mk 10, 22.
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kiej43. Dobra materialne wczesÂniej odebrane powinny bycÂ zwroÂcone. Od takiej decyzji zalezÇy dalszy rozwoÂj wielu krajoÂw, decydujaÎcy
o sytuacji ekonomicznej i zÇyciowej milionoÂw ludzi44. Dobra materialne potrzebne saÎ kazÇdemu czøowiekowi po to, aby w sposoÂb
godny i naturalny moÂgø takzÇe rozwijacÂ swojaÎ duchowaÎ stroneÎ zÇycia.
Jednak ich niesprawiedliwy podziaø lub brak z powodoÂw naturalnych powoduje nieroÂwnosÂci spoøeczne. Dlatego wøasÂciwe wykorzystanie doÂbr doczesnych i zagwarantowanie ludziom pracy, ktoÂra jest
podstawowym sÂrodkiem do ich zdobycia45, pozwoli ludziom poczucÂ
sieÎ godnymi w swym powoøaniu do peønego czøowieczenÂstwa, a takzÇe osiaÎgnaÎcÂ odpowiedni poziom zÇycia rodzin, a nawet dobrobyt.
W szczegoÂlny sposoÂb ukazuje papiezÇ stosunek do doÂbr materialnych w oreÎdziach na wielki post. Zawarte saÎ w nich konkretne wskazania dla wierzaÎcych i wszystkich ludzi dobrej woli. PapiezÇ zacheÎca
do dzielenia sieÎ dobrami, aby w ten sposoÂb uczynicÂ swoimi blizÂnimi
tych, ktoÂrych sÂwiat odrzuca, a zÇycie bolesÂnie dosÂwiadcza46. Przykøadem takiej postawy powinno bycÂ zachowanie pierwszych chrzesÂcijan47.
PapiezÇ przypomina, zÇe dzieci wspoÂlnego Ojca powinny hojnie
dzielicÂ sieÎ dobrami materialnymi z potrzebujaÎcymi, takimi jak ludzie
bez pracy, bez pozÇywienia i odzienia, poszkodowani, caøkowicie lub
czeÎsÂciowo zrujnowani wskutek dramatycznych i nieprzewidzianych
kataklizmoÂw, ktoÂre pograÎzÇyøy ich w fizycznej i moralnej neÎdzy48. Do
43

J a n P a w e ø II, Novo millennio inuente, n. 10.
TamzÇe, n. 14.
45
Problematyce pracy papiezÇ Jan Paweø II posÂwieÎca oddzielnaÎ encyklikeÎ Laborem exercens, gdzie wszechstronnie analizuje relacjeÎ praca ± czøowiek, konflikt pracy
i kapitaøu, uprawnienia ludzi pracy i wartosÂci duchowe pracy. Zob. Encykliki Ojca
SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1996, s. 103-154.
46
J a n P a w e ø II, JestesÂmy posøani do naszych braci. OreÎdzie na Wielki Post
1981, w: OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998, s. 529-530.
47
Dz 2, 44-45.
48
J a n P a w e ø II, OreÎdzie na Wielki Post 1983, w: OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana
Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998, s. 532-533; J a n P a w e ø II, Akt Europejski (z 9 XI 1982 r.,
Santiago de Compostela), w: J a n P a w e ø II, Europa zjednoczona w Chrystusie.
Antologia, oprac. i wyboÂr L. Sosnowski, G. Turowski, KrakoÂw 2002, s. 29-36; J a n
P a w e ø II, PrzemoÂwienie wygøoszone z okazji zøozÇenia listoÂw uwierzytelniajaÎcych
44
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ubogich mozÇna zblizÇycÂ sieÎ przez okazanie miøosÂci, przez osobistaÎ
i zbiorowaÎ ofiareÎ czasu, pienieÎdzy i roÂzÇnorakich doÂbr, by zaspokoicÂ
potrzeby i zapobiegacÂ biedom naszych braci na caøym sÂwiecie. Dzielenie sieÎ jest obowiaÎzkiem, od ktoÂrego nie mogaÎ sieÎ uchylacÂ ludzie
dobrej woli, a szczegoÂlnie uczniowie Chrystusa. Formy tego dzielenia
sieÎ mogaÎ bycÂ roÂzÇne, poczaÎwszy od dobrowolnej, spontanicznej søuzÇby, poprzez hojne i nie tylko jednorazowe dary, pochodzaÎce z tego,
co nam zbywa, azÇ do tego, co jest i nam potrzebne, azÇ do pracy
ofiarowanej bezrobotnemu, czy temu, ktoÂry jest bliski utraty wszelkiej nadziei. Czøowiek nie jest w stanie zapobiec wszystkim fatalnym
w skutki katastrofom naturalnym, ale mozÇe ± na co zwraca uwageÎ
Ojciec SÂwieÎty ± zapobiegacÂ biedzie wynikajaÎcej z nich. Nigdy zasÂ nie
wolno wspoÂøpracowacÂ w czymkolwiek, co mogøoby stacÂ sieÎ przyczynaÎ
gøodu kogokolwiek. JesÂli natomiast juzÇ cosÂ takiego sieÎ staøo, przed
kazÇdym czøowiekiem stoi obowiaÎzek, aby temu zaradzacÂ49. W tym
konteksÂcie za rzecz niedopuszczalnaÎ nalezÇy uznacÂ posiadanie doÂbr
materialnych w nadmiarze i ciaÎgøe gromadzenie bogactwa kosztem
cierpienia innych50. Wszelka dziaøalnosÂcÂ ludzka, gospodarcza, polityczna czy kulturowa nie osiaÎgnie peøni wyrazu, jesÂli zaøozÇenia, nawet
søuszne, nie saÎ podporzaÎdkowane porzaÎdkowi etycznemu51.
PapiezÇ apeluje ponadto, aby podjaÎcÂ nowe inicjatywy na rzecz
usuwania skutkoÂw wszelkich plag spoøecznych. Punktem odniesienia, uøatwiajaÎcym zrozumienie tego wazÇnego problemu, mozÇe bycÂ ±
wedøug Jana Pawøa II ± przypowiesÂcÂ Chrystusa o bogaczu i èazarzu52. PapiezÇ zwraca uwageÎ: ¹JezÇeli zapominamy o niezliczonej rzeszy ludzi, ktoÂrzy nie tylko saÎ pozbawieni tego, co niezbeÎdnie poprzez ambasadora Chorwacji przy Stolicy Apostolskiej, w: J a n P a w e ø II, Europa
zjednoczona w Chrystusie. Antologia, oprac. i wyboÂr L. Sosnowski, G. Turowski,
KrakoÂw 2002, s. 199-200.
49
J a n P a w e ø II, OreÎdzie na Wielki Post 1995, w: OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana
Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998, s. 548-550.
50
J a n P a w e ø II, Przesøanie z okazji 50. rocznicy zakonÂczenia w Europie
II wojny sÂwiatowej (8 V 1995 r.), w: OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 2, KrakoÂw
1998, s. 251-264.
51
J a n P a w e ø II, Spotkanie z korpusem dyplomatycznym w dniu 17 VIII 1991 r.
w Budapeszcie, w: OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998, s. 156-160.
52
èk 16, 21.
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trzebne do zÇycia (pozÇywienia, domu, opieki lekarskiej), ale nie majaÎ
nawet nadziei na lepszaÎ przyszøosÂcÂ, to stajemy sieÎ podobni do owego
bogacza, ktoÂry udawaø, zÇe nie widzi zÇebrzaÎcego èazarzaº53. OdnoszaÎc sieÎ zasÂ do sytuacji na kontynencie europejskim, Ojciec SÂwieÎty
zwraca uwageÎ, zÇe Europa mozÇe i powinna wysteÎpowacÂ wszeÎdzie
w obronie godnosÂci czøowieka i jego praw od chwili poczeÎcia i daÎzÇycÂ
do polepszenia warunkoÂw jego zÇycia, dziaøajaÎc na rzecz sprawiedliwego podziaøu zasoboÂw, starajaÎc sieÎ zapewnicÂ wszystkim ludziom
wyksztaøcenie, ktoÂre pomozÇe im stacÂ sieÎ twoÂrcami wøasnego zÇycia
spoøecznego, oraz praceÎ, dzieÎki ktoÂrej beÎdaÎ mogli zaspokoicÂ potrzeby swoich najblizÇszych54. Nastawienie na wyøaÎczne zdobywanie doÂbr
odbiera bowiem gøeÎbszy sens ludzkiemu zÇyciu i usypia na gøeÎbsze
wartosÂci55.
Jan Paweø II zwraca uwageÎ, zÇe w zÇyciu wspoÂøczesnego sÂwiata
widoczny jest wzrost postaw nacechowanych mysÂleniem konsumpcyjnym, wedle ktoÂrego ¹miecÂº znaczy wieÎcej nizÇ ¹bycÂº56. Dlatego,
spoglaÎdajaÎc na zÇycie czøowieka w szerszej perspektywie, juzÇ nie w skali jednostki, lecz caøej zbiorowosÂci ludzkiej, dostrzec mozÇna nowe
zagrozÇenia, a przede wszystkim szerzaÎcy sieÎ w sÂwiecie gøoÂd. Jest to
sytuacja, ktoÂra domaga sieÎ solidarnosÂci. SoboÂr WatykanÂski II ogøosiø
jako zasadeÎ, zÇe kazÇda grupa spoøeczna musi uwzgleÎdniacÂ potrzeby
i søuszne daÎzÇenia innych grup. Co wieÎcej, nie mozÇe zapominacÂ
o wspoÂlnym dobru caøej rodziny ludzkiej57.
53
Jan Paweø II, OreÎdzie na Wielki Post 1991, w: OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana
Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998, s. 541-542.
54
J a n P a w e ø II, Przesøanie do Plenarnego Zgromadzenia Rady Europejskich
Konferencji EpiskopatoÂw (16 X 2000 r.), w: OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 2,
KrakoÂw 1998, s. 370-373.
55
J a n P a w e ø II, Homilia z 23 III 1980 r. w Nursji, w: J a n P a w e ø II, Europa
zjednoczona w Chrystusie. Antologia, oprac. i wyboÂr L. Sosnowski, G. Turowski,
KrakoÂw 2002, s. 21.
56
J a n P a w e ø II, Redemptor hominis, w: Encykliki Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 1, KrakoÂw 1996, n. 1; PrzemoÂwienie do biskupoÂw niemieckich z 17 XI 1980 r.
w Fuldzie, w: J a n P a w e ø II, Europa zjednoczona w Chrystusie. Antologia, oprac.
i wyboÂr L. Sosnowski, G. Turowski, KrakoÂw 2002, s. 26-28; Spotkanie ze sÂwiatem
kultury 27 V 1990 r. w St. Julien's, w: J a n P a w e ø II, Europa zjednoczona w Chrystusie. Antologia, oprac. i wyboÂr L. Sosnowski, G. Turowski, KrakoÂw 2002, s. 138-142.
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Jan Paweø II podkresÂla, zÇe dzisÂ, bardziej nizÇ w przeszøosÂci, trzeba
sieÎ uczycÂ pomagania sobie nawzajem. Trzeba budzicÂ inicjatywy i przezwycieÎzÇacÂ postawy apatii, biernosÂci i egoizmu jednostkowego i grupowego. SzczegoÂlnie wielkaÎ ceneÎ za dokonujaÎce sieÎ reformy pøacaÎ
bezrobotni. Wbrew wøasnej woli zostajaÎ oni pozbawieni pracy jako
sÂrodka utrzymania wøasnego i rodziny. Wraz z bliskimi znajdujaÎ sieÎ
nieraz w sytuacjach dramatycznych. Bardzo trudna bywa roÂwniezÇ
sytuacja rodzin wielodzietnych, rencistoÂw i emerytoÂw58. StaÎd pøynie
obowiaÎzek podjeÎcia zdecydowanego wysiøku twoÂrczej wspoÂøpracy na
rzecz umacniania pokoju i budowania wspoÂlnoty. W perspektywie
procesoÂw integracyjnych dokonujaÎcych sieÎ w Europie oznacza to, zÇe
zÇadnego kraju, nawet søabszego, nie mozÇna pozostawiacÂ poza obreÎbem ksztaøtujaÎcych sieÎ wspoÂlnot59.
PapiezÇ zwraca sieÎ z apelem do wszystkich ludzi o refleksjeÎ nad
powszechnym przeznaczeniem doÂbr i wszelkimi konkretnymi formami wøasnosÂci prywatnej. ¹ChociazÇ te jasno sformuøowane prawdy
byøy wiele razy potwierdzane, trzeba ze smutkiem stwierdzicÂ, zÇe
ziemia oraz wszystkie jej dobra ± ta swego rodzaju wielka uczta,
na ktoÂraÎ saÎ zaproszeni wszyscy meÎzÇczyzÂni i wszystkie kobiety przeszøosÂci i przyszøosÂci ± niestety pod wieloma wzgleÎdami jest uzalezÇniona od woli mniejszosÂci. Wszystkie dobra ziemi saÎ wspaniaøe: zaroÂwno te, ktoÂre pochodzaÎ z hojnych raÎk Boga, jak i te, ktoÂre saÎ
dzieøem czøowieka, wezwanego do uczestnictwa w stworzeniu poprzez swojaÎ praceÎ i wkøadane w niaÎ umiejeÎtnosÂci. Dla kazÇdego czøowieka zresztaÎ dosteÎp do tych doÂbr jest warunkiem koniecznym do
osiaÎgnieÎcia peøni jego rozwoju. Tym wieÎkszym boÂlem napawa konstatacja, zÇe wiele milionoÂw osoÂb nie mozÇe zasiaÎsÂcÂ do stoøu stworze57

KDK 26; J a n P a w e ø II, Wizyta w siedzibie Europejskiej WspoÂlnoty Gospodarczej 20 V 1985 r. Bruksela, w: J a n P a w e ø II, Europa zjednoczona w Chrystusie.
Antologia, oprac. i wyboÂr L. Sosnowski, G. Turowski, KrakoÂw 2002, s. 57-65.
58
J a n P a w e ø II, PrzemoÂwienie do II grupy BiskupoÂw polskich z 15 I 1993 r.
w Watykanie, w: J a n P a w e ø II, Europa zjednoczona w Chrystusie. Antologia, oprac.
i wyboÂr L. Sosnowski, G. Turowski, KrakoÂw 2002, s. 212-220.
59
J a n P a w e ø II, OreÎdzie do prezydentoÂw siedmiu panÂstw europejskich z 3 VI
1997 r. w GniezÂnie, w: J a n P a w e ø II, Europa zjednoczona w Chrystusie. Antologia,
oprac. i wyboÂr L. Sosnowski, G. Turowski, KrakoÂw 2002, s. 309-310.
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niaº60. Nagromadzenie wszelkiego rodzaju bogactw niesie ze sobaÎ
bardzo nikøy posteÎp w ich sprawiedliwym podziale61. DochodzaÎ do
gøosu partykularyzmy narodowe, historieÎ wielkich mocarstw znaczaÎ
walki o hegemonieÎ. Ludzie gøoszaÎ powszechnaÎ roÂwnosÂcÂ, a jakzÇe
czeÎsto popadajaÎ w nietolerancjeÎ rasowaÎ62. W tym konteksÂcie Jan
Paweø II przypomina, zÇe sprawowanie wøadzy to odpowiedzialnosÂcÂ,
ktoÂra nie mozÇe bycÂ oderwana od praktyki miøosierdzia. Ono stanowi bowiem samo sedno zÇycia osobistego i wøadzy politycznej63.
Wedøug Ojca SÂwieÎtego sprawiedliwy podziaø doÂbr staje sieÎ dzisÂ
szczegoÂlnym wyzwaniem dla ludzkosÂci. KazÇdy bowiem jest dzieckiem Boga i dobra stworzenia przeznaczone saÎ dla wszystkich. We
wspoÂøczesnym czasie nie mozÇna sieÎ juzÇ ograniczacÂ do dawania z tego,
co zbywa. Trzeba zmienicÂ wzory posteÎpowania i konsumpcji, aby
udosteÎpnicÂ innym rzeczy roÂwniezÇ nam potrzebne i zachowacÂ dla siebie tylko to, co konieczne, azÇeby wszystkim zapewnicÂ niezbeÎdne
warunki do zÇycia. Post bogatych niech stanie sieÎ pokarmem ubogich
± wzywa papiezÇ64.
Temat sprawiedliwego podziaøu doÂbr doczesnych zajmuje takzÇe
duzÇo miejsca w papieskich katechezach. Jako przykøad wskazuje papiezÇ posteÎpowanie wiernych KosÂcioøa pierwotnego65. Jan Paweø II
kieruje swoÂj apel roÂwniezÇ do biskupoÂw, aby dbali o dobra materialne
w stosunku do prezbiteroÂw. Z kolei prezbiteroÂw wzywa, aby doÂbr
doczesnych uzÇywali w celach godziwych, wedøug nauki Chrystusa
i postanowienÂ KosÂcioøa. PapiezÇ zwraca duchownym uwageÎ na wøasÂJ a n P a w e ø II, OreÎdzie na Wieki Post 1983, w: OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana
Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998, s. 532-533.
61
J a n P a w e ø II, Jubileusz ParlamentarzystoÂw i PolitykoÂw z 4 XI 2000 r., w:
OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998, s. 382-386.
62
J a n P a w e ø II, Wizyta w siedzibie Europejskiej WspoÂlnoty Gospodarczej,
s. 60-61.
63
J a n P a w e ø II, List Apostolski ogøaszajaÎcy sÂw. BrygideÎ SzwedzkaÎ, sÂw. KatarzyneÎ ze Sieny i sÂw. TereseÎ BenedykteÎ od KrzyzÇa WspoÂøpatronami Europy z 1 X 1999 r.,
w: J a n P a w e ø II, Europa zjednoczona w Chrystusie. Antologia, oprac. i wyboÂr L.
Sosnowski, G. Turowski, KrakoÂw 2002, s. 342-352.
64
J a n P a w e ø II, OreÎdzie na Wielki Post 1994, w: OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana
Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998, s. 545-547, n. 5.
65
Zob. Dz 4, 32; 5, 4; 1 Kor 12, 26; 2 Kor 8, 14; Ef 4, 16.
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ciwe korzystanie z wszelkich doÂbr, aby uboÂstwo staøo sieÎ ¹pewnym
rysem duchowosÂciº, polegajaÎcym na wyrzeczeniu sieÎ doÂbr ziemskich,
a zwøaszcza bogactwa66. Zaradzenie tym wszystkim problemom wymaga usÂwiadomienia sobie miejsca czøowieka w procesie produkcji:
tylko jego czynny udziaø w tym procesie mozÇe uczynicÂ z przedsieÎbiorstwa prawdziwaÎ wspoÂlnoteÎ osoÂb67. Dlatego papiezÇ apeluje roÂwniezÇ
do przedsieÎbiorcoÂw, przedstawicieli sektora finansowego, zwiaÎzkowcoÂw i wszystkich, ktoÂrzy przez wspoÂøpraceÎ i wymianeÎ handlowaÎ søuzÇaÎ
rozwojowi godnemu czøowieka, o obroneÎ godnosÂci czøowieka pracujaÎcego, ktoÂra w duzÇej mierze zalezÇy od funkcjonowania systemu finansowego i ekonomicznego. Systemy te powinny coraz lepiej speøniacÂ søuzÇbeÎ na rzecz rozwoju. NiepokojaÎce zjawisko bezrobocia, dotykajaÎce zaroÂwno meÎzÇczyzn, jak i kobiety oraz ludzi møodych, ktoÂremu proÂbuje sieÎ zaradzicÂ na wiele sposoboÂw, z pewnosÂciaÎ udaøoby sieÎ
opanowacÂ, gdyby ekonomia, system finansowy oraz krajowa i sÂwiatowa organizacja pracy nie traciøy nigdy z pola widzenia dobra czøowieka jako swojego ostatecznego celu68. W przeciwnym razie zøozÇone procesy, wywoøane przez globalizacjeÎ gospodarki i sÂrodkoÂw spoøecznego przekazu, stopniowo zmierzajaÎ do uczynienia z czøowieka
jednego z elementoÂw rynku, towaru wymiennego czy tezÇ czynnika
pozbawionego znaczenia dla decydujaÎcych wyboroÂw. W konsekwencji czøowiek mozÇe sieÎ poczucÂ unicestwiony przez bezosobowe mechanizmy o zasieÎgu sÂwiatowym i stopniowo utracicÂ wøasnaÎ tozÇsamosÂcÂ
66
J a n P a w e ø II, Centesimus annus, n. 31, s. 463-530; Familiaris consortio, n. 67,
w: Adhortacje Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 1, KrakoÂw 1996, s. 67-160; Laborem
exercens, n. 12-14, 18, s. 102-154; Sollicitudo rei socialis, n. 9, w: Encykliki Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998, s. 321-376; OreÎdzie z okazji SÂwiatowego Dnia
Misyjnego z 1992 r., n. 2, w: OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998,
s. 329-333; OreÎdzie na Wielki Post 1981, w: OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 2,
KrakoÂw 1998, s. 529-530; OreÎdzie na Wielki Post 1995, n. 4, s. 548-550; OreÎdzie na
Wielki Post 1997, n. 3, w: OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998,
s. 553-555.
67
J a n P a w e ø II, Centesimus annus, n. 35; J a n P a w e ø II, Audiencja dla
przedstawicieli zwiaÎzkoÂw zawodowych i przedsieÎbiorcoÂw 2 V 2000 r., w: OreÎdzia Ojca
SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998, s. 361-363.
68
J a n P a w e ø II, Audiencja dla przedstawicieli zwiaÎzkoÂw zawodowych i przedsieÎbiorcoÂw 2 V 2000, s. 362.
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i godnosÂcÂ osoby69. Nie powinien dojsÂcÂ do gøosu radykalny indywidualizm, ktoÂry w efekcie niszczy spoøeczenÂstwo. JednakzÇe harmonijne wspoÂøzÇycie beÎdzie mozÇliwe tylko pod warunkiem, zÇe zostanaÎ zachowane wspoÂlne wartosÂci i aspiracje, a sprawiedliwosÂcÂ i solidarnosÂcÂ,
godnosÂcÂ ludzka i miøosierdzie nie beÎdaÎ tylko ideaøem maøej grupy,
lecz pozostanaÎ celem caøego spoøeczenÂstwa70.
PapiezÇ stawia takzÇe pewne postulaty pod adresem prawa. Zadanie prawa polega na tym, zÇe ma ono oddacÂ kazÇdemu to, co mu sieÎ
sprawiedliwie nalezÇy. Prawo ma wieÎc bardzo wyrazÂny wymiar moralny. TakzÇe prawo mieÎdzynarodowe opiera sieÎ na wartosÂciach. GodnosÂcÂ czøowieka np. czy prawa narodoÂw to przede wszystkim zasady
moralne, a dopiero potem normy prawne. WyjasÂnia to, dlaczego
mieÎdzy XV a XVII w. pierwszymi teoretykami spoøecznosÂci mieÎdzynarodowej byli filozofowie i teolodzy i dlaczego to oni jako pierwsi
domagali sieÎ formalnego uznania praw narodoÂw. Trzeba ponadto
stwierdzicÂ, zÇe prawo mieÎdzynarodowe nie jest juzÇ wyøaÎcznie prawem
regulujaÎcym stosunki mieÎdzy panÂstwami, ale w coraz wieÎkszym stopniu odnosi sieÎ do jednostki ludzkiej, okresÂla bowiem mieÎdzynarodowe prawa czøowieka, stanowi przepisy dotyczaÎce ochrony zdrowia,
pomocy humanitarnej czy innych podobnych dziaøanÂ71. Nie mozÇna
wieÎc formalnie opiewacÂ godnosÂci czøowieka, a nasteÎpnie, przez samo
prawo, jawnie jej zaprzeczacÂ72.

69

J a n P a w e ø II, Do czøonkoÂw Akademii Papieskich z 8 XI 2001 r., w: OreÎdzia
Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998, s. 396-398.
70
J a n P a w e ø II, Msza sÂw. na lotnisku wojskowym (22 VI 1996 r. w Paderborn),
w: OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998, s. 272-278.
71
TamzÇe, s. 292.
72
J a n P a w e ø II, Przesøanie z okazji 1200 rocznicy koronacji Karola Wielkiego
z 14 XII 2000 r., w: OreÎdzia Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II, t. 2, KrakoÂw 1998, s. 387-389;
zob. S. D u b i e l, Dobra materialne w nauczaniu i prawie KosÂcioøa katolickiego, ¹WiadomosÂci Archidiecezji Lubelskiejº, 2(2003), s. 471-486; A. Z i oÂ ø k o w s k i, Dobra
materialne, w: Encyklopedia nauczania spoøecznego Jana Pawøa II, Polwen±Radom
2003, s. 109-115; J. K r u c i n a, MysÂl spoøeczna KosÂcioøa, Wrocøaw 1993; M. N o v a k,
Wolne osoby i dobro wspoÂlne, KrakoÂw 1998; M. N o v a k, A. R a u s c h e r, M. Z i eÎ b a,
ChrzesÂcijanÂstwo, demokracja, kapitalizm, PoznanÂ 1983.
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Sprawy dotyczaÎce wøasnosÂci prywatnej, legalnego zdobywania
doÂbr materialnych i swobodnego dysponowania nimi byøy zawsze
obecne w nauczaniu KosÂcioøa. Zabieraøy gøos na ten temat najwazÇniejsze autorytety kosÂcielne. Niniejszy artykuø przypomina niektoÂre
wypowiedzi papiezÇy ostatnich czasoÂw. SzczegoÂlnie doniosøym dokumentem w tej sprawie byøa encyklika papiezÇa Leona XIII Rerum
novarum i jej caøosÂciowa ocena zÇycia gospodarczego, zawierajaÎca
katalog popeønionych bøeÎdoÂw i wskazujaÎca sposoby odnowy zasad
gospodarczych. W podobnym duchu wypowiada sieÎ Pius XI w encyklice Quadragesimo anno, podkresÂlajaÎc aktualnosÂcÂ nauczania swojego poprzednika i wskazujaÎc, zÇe wszelkie prawa gospodarcze wywodzaÎ sieÎ z istoty doÂbr ziemskich i istoty czøowieka, a rolaÎ panÂstwa jest
ich zagwarantowanie. PapiezÇ Jan XXIII akcentuje praceÎ ludzkaÎ jako
podstawowy sÂrodek zdobywania doÂbr materialnych, co rodzi potrzebeÎ jej zagwarantowania i ochrony. SpraweÎ powszechnego przeznaczenia doÂbr doczesnych porusza w swoim nauczaniu roÂwniezÇ papiezÇ
Paweø VI. Sprawy zwiaÎzane z nabywaniem, posiadaniem i dysponowaniem dobrami saÎ wspoÂøczesÂnie bardzo czeÎsto obecne w nauczaniu
Jana Pawøa II. Obszerne i liczne fragmenty przemoÂwienÂ papieskich
i wydawanych przez niego dokumentoÂw przypominajaÎ dorobek mysÂli
KosÂcioøa oraz saÎ przejawem wrazÇliwosÂci samego papiezÇa. Ojciec
SÂwieÎty przypomina zasadeÎ prymatu ¹bycÂº nad ¹miecÂº i stwierdza,
zÇe mimo powszechnego przeznaczenia doÂbr istnieje razÇaÎca nieroÂwnosÂcÂ w dosteÎpie do nich, a powstaøego problemu nie da sieÎ rozwiaÎzacÂ
w ramach mozÇliwosÂci jednego panÂstwa.
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

Krzysztof Warchaøowski, Prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii
w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, ss. 412.
1. Temat recenzowanej rozprawy miesÂci sieÎ w szerokim nurcie
mieÎdzynarodowej ochrony praw czøowieka o zasieÎgu uniwersalnym
i europejskim. Generalnie rzecz bioraÎc, problematyce tej w ostatnich
latach w Polsce ± w procesie transformacji ustrojowych zwiaÎzanych
z przejsÂciem od totalitaryzmu komunistycznego do demokracji liberalnej oraz integracji Polski z UniaÎ EuropejskaÎ w pøaszczyzÂnie politycznej
i prawnej ± posÂwieÎca sieÎ dosÂcÂ duzÇo uwagi. Dotychczas ochrona wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka nie byøa jednakzÇe tematem tak obszernego i wyczerpujaÎcego opracowania, jakie zaprezentowaø K. Warchaøowski. Publikacja ta zasøuguje na uznanie takzÇe dlatego, zÇe powstaøa w Polsce, gdzie poszanowanie
wolnosÂci sumienia i religii w skali mieÎdzynarodowej sieÎga poczaÎtkoÂw
epoki nowozÇytnej. Wszak idea poszanowania wolnosÂci religijnej w polskiej mysÂli prawniczej i w praktyce politycznej zostaøa zaprezentowana
na scenie mieÎdzynarodowej w skali europejskiej na soborze w Konstancji (1414-1418), gdzie wybitny kanonista Paweø Wøodkowic wysteÎpowaø w obronie wolnosÂci religijnej LitwinoÂw przeciwko agresji ze strony
KrzyzÇakoÂw, ktoÂrzy chcieli ich ¹nawracacÂ ogniem i mieczemº.
Autor podjaÎø temat aktualny, ktoÂry w polskiej literaturze prawniczej dotychczas nie byø opracowany w sposoÂb wyczerpujaÎcy. OkresÂlajaÎc przedmiot swoich zainteresowanÂ badawczych w tytule rozprawy, posøuzÇyø sieÎ terminem ¹wolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i religiiº. Jest to
¹zbitka pojeÎciowaº, beÎdaÎca terminem zapozÇyczonym przez autoroÂw
Europejskiej Konwencji z Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka.
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NalezÇy zauwazÇycÂ, izÇ we wsteÎpie Autor stwierdza, izÇ problemem,
ktoÂry stara sieÎ wyjasÂnicÂ, saÎ gwarancje materialne prawa do wolnosÂci
mysÂli, sumienia i religii zawarte w Europejskiej Konwencji Praw
Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci (art. 9). Powstaje wieÎc pytanie,
jak Autor wywiaÎzaø sieÎ z postawionego sobie zadania.
2. Na caøoksztaøt recenzowanej rozprawy skøada sieÎ: wsteÎp, osiem
rozdziaøoÂw zasadniczej tresÂci, zakonÂczenie, wykaz skroÂtoÂw, wykaz
bibliografii, obejmujaÎcy zÂroÂdøa i literatureÎ przedmiotu, oraz streszczenie w trzech jeÎzykach obcych: angielskim, francuskim i niemieckim.
Konstrukcja rozprawy jest prawidøowa, nie budzi jakichkolwiek zastrzezÇenÂ natury logicznej i metodologicznej.
We wsteÎpie (s. 5-11) Autor okresÂla przedmiot swoich zainteresowanÂ badawczych w szerokim konteksÂcie historycznym, politycznym
i prawnym, zwøaszcza dotyczaÎcym powstania umoÂw mieÎdzynarodowych posÂwieÎconych ochronie praw czøowieka o zasieÎgu globalnym
i europejskim, wskazuje, izÇ celem opracowania jest ¹caøosÂciowe ujeÎcie materialnych gwarancji wolnosÂci religijnej zawartych w Konwencji Europejskiej oraz ich interpretacja wypøywajaÎca z orzecznictwa
organoÂw konwencyjnychº (s. 8). OkresÂla materiaø zÂroÂdøowy, na podstawie ktoÂrego praca zostaøa napisana, oraz bogataÎ literatureÎ przedmiotu, krajowaÎ i zagranicznaÎ. W szczegoÂlnosÂci ustosunkowuje sieÎ do
publikacji innych autoroÂw piszaÎcych juzÇ na ten temat, jak: F. Margiotta Broglio, N. Blum, G. Gonzales, C. Evans. PoroÂwnujaÎc zawartosÂcÂ rozprawy K. Warchaøowskiego z zawartosÂciaÎ publikacji wymienionych autoroÂw, nalezÇy zauwazÇycÂ, izÇ nie poprzestaø on na uwzgleÎdnieniu ich dorobku, co zostaøo nalezÇycie udokumentowane, ale
w szerszym aspekcie potraktowaø genezeÎ regulacji wpisanych do interpretowanej Konwencji, uwzgleÎdniø najnowszy materiaø orzeczenÂ
Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka oraz stosunek prawa traktatowego Unii Europejskiej do tych regulacji. W opracowaniu tego
materiaøu zasadniczo posøuzÇyø sieÎ metodaÎ dogmatycznoprawnaÎ, a pomocniczo takzÇe teoretycznoprawnaÎ i historycznoprawnaÎ.
W rozdziale pierwszym zatytuøowanym ¹Geneza ochrony prawa
do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw
Czøowieka i Podstawowych WolnosÂciº (s. 13-64) Autor rozpatrzyø
problematykeÎ w szerokim konteksÂcie historycznym i aksjologicznym,
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wyroÂzÇniajaÎc dwa gøoÂwne nurty europejskiej ochrony wolnosÂci sumienia i religii. Pierwszym z nich jest tradycja chrzesÂcijanÂska, a drugim ±
nurt laicki w wersji filozofii i ideologii liberalnej. Oryginalnym rysem
rozwazÇanÂ K. Warchaøowskiego jest zwroÂcenie uwagi na podstawy
aksjologiczne europejskiej ochrony wolnosÂci religijnej. Podstawowe
przesøanki ± charakterystyczne dla chrzesÂcijanÂskiej koncepcji wolnosÂci religii ± dostrzega Autor w Ewangelii oraz w klasycznej filozofii
prawa naturalnego ukazujaÎcej wartosÂcÂ czøowieka jako bytu osobowego. Oryginalne jest tu takzÇe uwzgleÎdnienie polskiej tradycji poszanowania wolnosÂci religijnej. W nurcie laickim ukazane zostaøy
powiaÎzania idei ochrony praw czøowieka, jaka wystaÎpiøa w prawie
wewneÎtrznym panÂstw demokratycznych, z ideologiaÎ liberalnaÎ ±
w wersji amerykanÂskiej i francuskiej.
AnalizujaÎc aksjologiczne przesøanki zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka, Autor wskazuje, izÇ implicite zakorzenione
saÎ w nurcie chrzesÂcijanÂskim wyrazÇajaÎcym sieÎ w przyjeÎciu paradygmatu, izÇ zÂroÂdøem praw i wolnosÂci czøowieka, a wsÂroÂd nich wolnosÂci
sumienia i religii, jest przyrodzona godnosÂcÂ osoby ludzkiej. Z akceptacji takiego paradygmatu w Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka K. Warchaøowski wnioskuje, zÇe zÂroÂdøem europejskiej ochrony
wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii jest prawnonaturalna koncepcja
czøowieka, zakøadajaÎca istnienie praw obiektywnych i ponadpozytywnych (s. 64).
W nasteÎpnych rozdziaøach Autor dokonaø wykøadni gwarancji
materialnych wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii wpisanych do Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci
(zwøaszcza art. 9). KazÇdy z tych rozdziaøoÂw jest posÂwieÎcony logicznie
wyodreÎbnionym waÎtkom problemowym.
Rozdziaø drugi zawiera analizeÎ strony podmiotowej europejskiej
ochrony prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii (s. 65-80). Autor
dokonaø w nim wnikliwej analizy trzech podmiotoÂw tej wolnosÂci:
kazÇdego czøowieka, rodzicoÂw w zakresie wychowania dzieci, kosÂcioøoÂw i innych wspoÂlnot wyznaniowych oraz sÂwiatopoglaÎdowych.
Rozdziaø trzeci jest posÂwieÎcony stronie przedmiotowej tych wolnosÂci (s. 81-142). Autor wyroÂzÇniø nasteÎpujaÎce waÎtki problemowe:
wolnosÂcÂ mysÂli, wolnosÂcÂ sumienia i religii, wolnosÂcÂ zmiany religii
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lub przekonanÂ, wolnosÂcÂ uzewneÎtrzniania swych przekonanÂ indywidualnie lub razem z innymi poprzez uprawianie kultu, nauczanie,
praktykowanie, czynnosÂci rytualne. W rozdziale tym Autor podejmuje analizeÎ wszystkich elementoÂw, ktoÂre wchodzaÎ w skøad tej ¹zbitki pojeÎciowejº, ktoÂra obejmuje wolnosÂcÂ mysÂli, wolnosÂcÂ sumienia
i wolnosÂcÂ religii. W analizie tej uwzgleÎdnione zostaøy opinie teoretykoÂw prawa i orzecznictwo organoÂw strasburskich.
Rozdziaø czwarty dotyczy granic prawa do wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii (s. 143-184). Autor dokonaø w nim wnikliwej wykøadni
wpisanej do art. 9 ust. 2 klauzuli ograniczajaÎcej wolnosÂcÂ uzewneÎtrzniania przekonanÂ religijnych, czyli okresÂlajaÎcej warunki i racje jej
ograniczania. SzczegoÂøowo zostaøa przedstawiona wykøadnia norm
okresÂlajaÎcych wymogi, aby ograniczenia te byøy przewidziane przez
ustaweÎ i byøy konieczne w spoøeczenÂstwie demokratycznym. Autor
zwraca uwageÎ na kwestieÎ: czy ograniczenia wolnosÂci religii majaÎ bycÂ
okresÂlone tylko przez ustaweÎ, czy takzÇe przez akty normatywne nizÇszej rangi (s. 150-157). Poprzestaje on na zreferowaniu opinii, jakie
wystaÎpiøy w orzecznictwie strasburskim, jednak brak jest krytycznego
ustosunkowania sieÎ do tej kwestii.
Rozdziaø piaÎty jest posÂwieÎcony ochronie prawa rodzicoÂw do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi, zagwarantowanego w art. 1 Pierwszego Protokoøu Dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka (s. 185-220).
Autor zwroÂciø tu uwageÎ na charakterystyczne dla kultury europejskiej gwarancje nauczania religii w szkoøach publicznych zgodnie
z zÇyczeniem rodzicoÂw (s. 212-214).
Rozdziaø szoÂsty jest posÂwieÎcony zbiezÇnosÂci prawa do wolnosÂci
mysÂli sumienia i religii z innymi prawami i wolnosÂciami chronionymi
KonwencjaÎ (s. 221-268). Przedmiot wnikliwych analiz w tym rozdziale stanowiaÎ problemy dotyczaÎce zbiezÇnosÂci tej wolnosÂci z prawem do
zÇycia prywatnego i rodzinnego, z wolnosÂciaÎ wypowiedzi (s. 231-249)
oraz z wolnosÂciaÎ zrzeszania sieÎ i gromadzenia sieÎ (s. 249-265).
W rozdziale sioÂdmym zostaø omoÂwiony zakaz dyskryminacji z powodu przekonanÂ religijnych (s. 269-299). Autor dokonaø w nim analizy regulacji zakazu tego rodzaju dyskryminacji w prawie europejskim.
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W rozdziale oÂsmym Autor podjaÎø problem recepcji czy tezÇ inkorporacji do prawa traktatowego Unii Europejskiej gwarancji wolnosÂci
mysÂli, sumienia i religii, jakie saÎ wpisane do Europejskiej Konwencji
Praw Czøowieka (s. 301-320). Ukazaø tu skomplikowanaÎ ewolucjeÎ,
jaka dokonaøa sieÎ w traktatach europejskich, tj. w traktatach WspoÂlnot Europejskich (s. 302-304), w Traktacie o Unii Europejskiej
(s. 304), w Traktacie Amsterdamskim (s. 307-308), w deklaracjach
(s. 311-318) oraz w projekcie Traktatu Konstytucyjnego UE (s. 309310). Ewolucja ta dotyczy rozszerzenia gwarancji wolnosÂci religii
w wymiarze indywidualnym na wymiar instytucjonalny. UwzgleÎdnione zostaøy takzÇe postulaty Stolicy Apostolskiej w sprawie wprowadzenia do prawa Unii Europejskiej zasady poszanowania pluralizmu
systemoÂw relacji panÂstwo±KosÂcioÂø oraz uznania dziedzictwa chrzesÂcijanÂskiego kultury europejskiej.
Pod koniec kazÇdego rozdziaøu K. Warchaøowski zamiesÂciø wnioski, a pod koniec caøej rozprawy ± zakonÂczenie (s. 321-328). Z analizy
materiaøu normatywnego zawartego w Europejskiej Konwencji Praw
Czøowieka oraz w orzecznictwie organoÂw strasburskich wysnuø wnioski i przedstawiø je na dwoÂch poziomach. W zakonÂczeniu caøej rozprawy znajdujemy podsumowanie wynikoÂw, do jakich Autor doszedø
w kolejnych rozdziaøach. Wnioskowanie to zostaøo oparte na wnikliwej analizie norm zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci, opartej na materiale orzeczenÂ organoÂw strasburskich. UwzgleÎdniona zostaøa takzÇe wykøadnia doktrynalna zawarta w komentarzach do Europejskiej Konwencji Praw
Czøowieka, jak roÂwniezÇ w publikacjach z zakresu teorii i filozofii
prawa. MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe zaletaÎ tej rozprawy jest interdyscyplinarne ujeÎcie wielu kwestii.
3. PodsumowujaÎc oceneÎ rozprawy K. Warchaøowskiego, mozÇna
stwierdzicÂ, zÇe zawiera ona samodzielne i oryginalne opracowanie
caøosÂci problematyki gwarancji materialnych wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka, a jednoczesÂnie ma charakter pierwszej w polskiej literaturze prawniczej monografii naukowej na ten temat. SposoÂb rozwazÇania zagadnienÂ sÂwiadczy
o mistrzowskim opanowaniu przez Autora umiejeÎtnosÂci posøugiwania sieÎ metodaÎ naukowaÎ, zwøaszcza dogmatycznoprawnaÎ. Autor kla-
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rownie stawia problemy, jakie zaistniaøy w ustalaniu znaczenia norm
zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka i w praktyce
organoÂw strasburskich, a nasteÎpnie zajmuje wobec nich wøasne, dobrze wywazÇone stanowisko. Proponowane przez niego rozwiaÎzania
problemoÂw prawnych zostaøy uzasadnione i starannie udokumentowane przez odesøania do zÂroÂdeø prawa i literatury przedmiotu zaroÂwno krajowej, jak i zagranicznej. NiemalzÇe wszystkie pozycje, jakie
zostaøy zamieszczone w bibliografii, zostaøy w rozprawie wykorzystane. JeÎzyk, jakim rozprawa zostaøa napisana, odznacza sieÎ odpowiednim stopniem sÂcisøosÂci prawniczej. Dlatego z prawdziwaÎ satysfakcjaÎ stwierdzam, zÇe recenzowana rozprawa K. Warchaøowskiego
stanowi znaczaÎcy wkøad do rozwoju nauk prawnych i zasøuguje na
zainteresowanie szerszego grona czytelnikoÂw.
JoÂzef Krukowski

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

Piotr Stanisz, Ubezpieczenie spoøeczne duchownych w prawie polskim, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2001, ss. 195.
RozwoÂj ubezpieczenia spoøecznego jest jednym z niewaÎtpliwych
osiaÎgnieÎcÂ XX w. DzisÂ jest to podstawowy sposoÂb zabezpieczenia
jednostki przed skutkami zagrazÇajaÎcych jej niebezpieczenÂstw, takich
jak choroba czy utrata zdolnosÂci do pracy.
Tak znaczaÎca rola ubezpieczenia spoøecznego wiaÎzÇe sieÎ jednak
z niebezpieczenÂstwem instrumentalnego traktowania go przez ustawodawceÎ. Przez odpowiedniaÎ regulacjeÎ tego ubezpieczenia mozÇna
bowiem wpøywacÂ na zachowania czøonkoÂw spoøeczenÂstwa. W szczegoÂlnosÂci pozostawianie jakiejsÂ grupy poza zakresem ubezpieczenia
spoøecznego mozÇe stanowicÂ dotkliwy przejaw dyskryminacji. O praktycznym wymiarze tego problemu sÂwiadczy dostrzezÇenie go w prawie
mieÎdzynarodowym, czego dowodem jest konwencja nr 111 MOP
z dnia 4 czerwca 1958 r. oraz uzupeøniajaÎce jaÎ zalecenie nr 111/1958.
DaÎzÇenie do objeÎcia ubezpieczeniem spoøecznym jak najszerszego
kreÎgu osoÂb widoczne jest nie tylko w prawie mieÎdzynarodowym, ale
roÂwniezÇ w ustawodawstwie polskim, szczegoÂlnie od poøowy lat 60.
KolejnosÂcÂ obejmowania ubezpieczeniem poszczegoÂlnych grup, a takzÇe niektoÂre szczegoÂøowe regulacje wskazujaÎ jednak wyrazÂnie, izÇ przepisy ubezpieczeniowe niejednokrotnie wykorzystywane byøy roÂwniezÇ
do realizacji celoÂw pozasocjalnych.
Jednym z najbardziej interesujaÎcych zagadnienÂ z tego zakresu
jest niewaÎtpliwie wpøyw polityki wyznaniowej na ubezpieczenie spoøeczne osoÂb duchownych. Zagadnienie to nie zostaøo do tej pory
opracowane. Co wieÎcej, na polskim rynku wydawniczym brakowaøo

310

RECENZJE

± jak dotaÎd ± monografii posÂwieÎconej sytuacji prawnej osoÂb duchownych na gruncie ubezpieczenÂ spoøecznych. Godne zauwazÇenia uzupeønienie tego braku stanowi recenzowana ksiaÎzÇka Ubezpieczenie
spoøeczne duchownych w prawie polskim przygotowana w ramach
badanÂ prowadzonych w Katedrze Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Podstawowym celem omawianego opracowania byøo kompleksowe przedstawienie statusu ubezpieczeniowego osoÂb duchownych
w jego historycznej ewolucji. OproÂcz tego jednak Autor postawiø
sobie za cel odpowiedzÂ na pytania o genezeÎ i cel rozwiaÎzanÂ przyjmowanych w odniesieniu do tej grupy osoÂb.
UzÇyte w tytule opracowania okresÂlenie ¹ubezpieczenie spoøeczne
duchownychº rozumiane jest przez Autora szeroko. Przedmiotem
rozwazÇanÂ staøo sieÎ nie tylko ubezpieczenie z tytuøu pozostawania
w stanie duchownym. PodjeÎta zostaøa roÂwniezÇ problematyka zwiaÎzana ze statusem ubezpieczeniowym osoÂb duchownych podlegajaÎcych
ubezpieczeniu z innych tytuøoÂw (np. z racji pozostawania w stosunku
pracy czy z tytuøu wykonywania rzemiosøa), pod warunkiem jednak,
zÇe fakt pozostawania w stanie duchownym ma znaczenie dla okresÂlenia sytuacji prawnej.
Struktura pracy zostaøa podporzaÎdkowana etapom ewolucji
ubezpieczenia spoøecznego osoÂb duchownych w prawodawstwie polskim. Rozdziaø pierwszy zostaø posÂwieÎcony unormowaniom z okresu
II Rzeczypospolitej, ktoÂre uwzgleÎdniaøy specyfikeÎ sytuacji zÇyciowej
osoÂb duchownych. Przedmiotem rozwazÇanÂ staøy sieÎ przede wszystkim dwa akty normatywne, stanowiaÎce o obowiaÎzku ubezpieczenia
spoøecznego w odniesieniu do osoÂb wykonujaÎcych praceÎ podporzaÎdkowanaÎ, tj. ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu spoøecznym oraz rozporzaÎdzenie Prezydenta RP z dnia 24 listopada 1927 r.
o ubezpieczeniu spoøecznym pracownikoÂw umysøowych. Nie stanowiøy one obowiaÎzku ubezpieczenia z tytuøu przynalezÇnosÂci do stanu
duchownego. Zawieraøy natomiast odreÎbne regulacje dotyczaÎce osoÂb
duchownych speøniajaÎcych warunki objeÎcia obowiaÎzkiem ubezpieczenia ze wzgleÎdu na aktywnosÂcÂ zawodowaÎ niezwiaÎzanaÎ bezposÂrednio z powoøaniem duchownym, przewidujaÎc w szerokim zakresie ich
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zwolnienie z obowiaÎzku ubezpieczenia pracowniczego. Jak podkresÂla Autor, celem tego rozwiaÎzania byøo uniknieÎcie wielokrotnego zabezpieczenia przed skutkami choroby czy starosÂci. Pozostawanie
w strukturze kosÂcielnej rzeczywisÂcie byøo w oÂwczesnych realiach spoøecznopolitycznych wystarczajaÎcaÎ gwarancjaÎ odpowiedniego zabezpieczenia przed skutkami tych zdarzenÂ. ZgadzajaÎc sieÎ z zaprezentowanaÎ konkluzjaÎ, nalezÇy jednak zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe niedosyt pozostawia brak szerszego omoÂwienia tego zabezpieczenia, wynikajaÎcego
najpierw z art. 54 ustawy emerytalnej funkcjonariuszy panÂstwowych
z dnia 28 lipca 1921 r., a nasteÎpnie z unormowanÂ konkordatu z 10 lutego 1925 r.
Dwa kolejne rozdziaøy zostaøy posÂwieÎcone regulacjom obowiaÎzujaÎcym w okresie tzw. Polski Ludowej. W rozdziale drugim omoÂwiono
kwestie zwiaÎzane z ograniczaniem praw osoÂb duchownych. Autor
podjaÎø sieÎ najpierw oceny konsekwentnego pozostawiania osoÂb duchownych (azÇ do 1989 r.) poza systemem ubezpieczenia spoøecznego.
RozwiaÎzanie to zostaøo poddane analizie w konteksÂcie unormowanÂ
Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r., zobowiaÎzanÂ mieÎdzynarodowych
Polski oraz wyrazÂnej tendencji do rozszerzania podmiotowego zakresu ubezpieczenia spoøecznego. Przeprowadzone rozwazÇania doprowadziøy Autora do wniosku, zÇe utrzymywanie stanu, w ktoÂrym osoby
duchowne azÇ do 1989 r. pozbawione byøy ± jako grupa spoøecznozawodowa ± prawa do ubezpieczenia spoøecznego, staøo w sprzecznosÂci z rozwojowymi tendencjami prawa ubezpieczenÂ spoøecznych,
a nadto nie odpowiadaøo unormowaniom Konstytucji PRL (w jej
brzmieniu ustalonym nowelizacjaÎ z dnia 10 lutego 1976 r.) i wymogom wynikajaÎcym z ratyfikowanego przez PolskeÎ w dniu 3 marca
1977 r. MieÎdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spoøecznych i Kulturalnych.
Osobne fragmenty drugiego rozdziaøu zostaøy posÂwieÎcone obowiaÎzujaÎcym w okresie Polski Ludowej reguøom ubezpieczenia spoøecznego osoÂb duchownych pozostajaÎcych jednoczesÂnie w stosunku
pracy. IstotnaÎ bazeÎ zÂroÂdøowaÎ stanowiøy w tym zakresie akty instrukcyjne wydane przez Prezesa ZUS. Na podstawie okoÂlnika z dnia
25 stycznia 1965 r. zanegowano prawo do ubezpieczenia osoÂb duchownych ze wszystkich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, jesÂli zwiaÎzane byøy
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stosunkiem pracy z jednostkaÎ organizacyjnaÎ wchodzaÎcaÎ w skøad tego
samego zwiaÎzku wyznaniowego. Wspomniany okoÂlnik w praktyce
decydowaø o statusie tej grupy duchownych azÇ do 1980 r., kiedy to
31 marca ± bez zwiaÎzku z jakaÎkolwiek zmianaÎ przepisoÂw ustawowych
± wydany zostaø okoÂlnik obejmujaÎcy te osoby ubezpieczeniem pracowniczym.
OdreÎbne rozwazÇania zostaøy posÂwieÎcone statusowi ubezpieczeniowemu osoÂb duchownych wykonujaÎcych rzemiosøo. RoÂwniezÇ w odniesieniu do tej grupy ± pomimo obowiaÎzywania ustawy z dnia
29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu spoøecznym rzemiesÂlnikoÂw ± Prezes
ZUS wydaø 22 stycznia 1969 r. okoÂlnik, w ktoÂrym nakazaø wyøaÎczenie
ich z ubezpieczenia spoøecznego. OkoÂlnik ten ksztaøtowaø praktykeÎ
do 1973 r.
RozwazÇania zawarte w rozdziale drugim przekonujaÎco uzasadniajaÎ twierdzenie, zÇe rozwiaÎzania konsekwentnie pozostawiajaÎce
osoby duchowne poza zakresem ubezpieczenia spoøecznego w okresie Polski Ludowej winny bycÂ ocenione jako razÇaÎca dyskryminacja.
ZgodzicÂ sieÎ trzeba z wnioskiem, zÇe jest ona zrozumiaøa jedynie w konteksÂcie innych dziaøanÂ dyskryminacyjnych podejmowanych woÂwczas
w stosunku do czøonkoÂw tej grupy osoÂb, a wynikajaÎcych z zaøozÇenÂ
realizowanej wtedy polityki wyznaniowej.
SzczegoÂlnaÎ wartosÂcÂ posiada rozdziaø trzeci recenzowanego opracowania. Autor podejmuje w nim bowiem problematykeÎ, o ktoÂrej ±
do tej pory ± w literaturze przedmiotu zaledwie wzmiankowano. Ta
czeÎsÂcÂ pracy zostaøa posÂwieÎcona istniejaÎcemu w latach 1961-1989
uprzywilejowanemu statusowi ubezpieczeniowemu niektoÂrych wybranych grup duchownych.
Prawo do ubezpieczenia spoøecznego przewidziane zostaøo najpierw w stosunku do duchownych (ze wszystkich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych), ktoÂrzy prowadzili punkty katechetyczne na podstawie umoÂw
zawartych z prezydiami rad narodowych. MozÇliwosÂcÂ ta wynikaøa z aktoÂw normatywnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca
1961 r. o rozwoju systemu osÂwiaty i wychowania. ZgodzicÂ sieÎ trzeba
z konkluzjaÎ, zÇe ¹wynagrodzenie pøacone tym duchownym oraz ich ubezpieczenie stanowiøo w tym wypadku ceneÎ, jakaÎ wøadze zdecydowaøy sieÎ
zapøacicÂ za mozÇliwosÂcÂ kontroli dziaøalnosÂci katechetycznejº (s. 169).
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Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøuguje podrozdziaø posÂwieÎcony Funduszowi Emerytalnemu utworzonemu dla duchownych nalezÇaÎcych do
Zrzeszenia KatolikoÂw ¹Caritasº. Godny podkresÂlenia jest zÂroÂdøowy
charakter tego fragmentu opracowania. PodstaweÎ zawartych w nim
rozwazÇanÂ stanowiaÎ bowiem materiaøy archiwalne odnalezione zwøaszcza podczas kwerendy w archiwach Zakøadu UbezpieczenÂ Spoøecznych oraz Zrzeszenia KatolikoÂw ¹Caritasº.
Analiza reguø ubezpieczenia w Funduszu nie pozostawia waÎtpliwosÂci, zÇe roÂwniezÇ w tym przypadku o utworzeniu mozÇliwosÂci ubezpieczenia zdecydowaøo daÎzÇenie do realizacji celoÂw o charakterze politycznym, a nie socjalnym. DziaøalnosÂcÂ Funduszu byøa stale dotowana z budzÇetu panÂstwa. Skøadki pøacone przez ubezpieczonych byøy
niewspoÂømiernie maøe w stosunku do wypøacanych sÂwiadczenÂ. MozÇliwosÂcÂ przystaÎpienia do Funduszu nie byøa otwarta dla ogoÂøu duchownych. Mieli jaÎ tylko ci, ktoÂrzy byli sÂcisÂle zwiaÎzani ze Zrzeszeniem.
Z kolei Zrzeszenie niejednokrotnie byøo wykorzystywane przez wøadze jako narzeÎdzie presji na Episkopat. Nie ma wieÎc waÎtpliwosÂci, zÇe
utworzenie tej mozÇliwosÂci ubezpieczenia miaøo stanowicÂ dodatkowy
sÂrodek przyciaÎgania ksieÎzÇy do dziaøalnosÂci w Zrzeszeniu. Warto
zwroÂcicÂ jednak uwageÎ, zÇe podejmowane w tym zakresie dziaøania
wøadz nie przyniosøy oczekiwanych efektoÂw.
Kolejny rozdziaø zostaø posÂwieÎcony uregulowaniom ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu spoøecznym duchownych, na podstawie ktoÂrej osoby duchowne zostaøy wøaÎczone w podmiotowy zakres ubezpieczenia spoøecznego jako ostatnia z grup spoøeczno-zawodowych. SzczegoÂlny akcent poøozÇony zostaø na unormowania stanowiaÎce o specyfice systemu utworzonego ustawaÎ z dnia 17 maja
1989 r. Osobne rozwazÇania zostaøy wieÎc posÂwieÎcone szczegoÂlnemu
sposobowi ustalania wysokosÂci skøadki oraz zakresowi sÂwiadczenÂ
przysøugujaÎcych ubezpieczonym mocaÎ tej ustawy. RozwazÇania te zostaøy zwienÂczone cennym zestawieniem statusu ubezpieczeniowego
osoÂb duchownych z sytuacjaÎ prawnaÎ pracownikoÂw oraz czøonkoÂw
innych grup spoøeczno-zawodowych. Doprowadziøy one do wniosku,
zÇe uregulowania odroÂzÇniajaÎce system ubezpieczenia spoøecznego duchownych od systemu pracowniczego miaøy z reguøy swoje odpowiedniki w unormowaniach odnoszaÎcych sieÎ do czøonkoÂw innych
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niepracowniczych grup spoøeczno-zawodowych. SpostrzezÇenie to
uzasadnia konkluzjeÎ, izÇ przyjeÎcie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o ubezpieczeniu spoøecznym duchownych oznaczaøo rezygnacjeÎ z instrumentalnego traktowania ubezpieczenia spoøecznego tej grupy
osoÂb.
W ostatnim rozdziale pracy Autor gruntownie zanalizowaø prawo
obowiaÎzujaÎce na gruncie zreformowanego systemu ubezpieczenÂ spoøecznych. OmoÂwienie znajdujaÎcej sieÎ w ustawie z dnia 13 pazÂdziernika 1998 r. definicji ¹osoba duchownaº wprowadza czytelnika w istoteÎ
problematyki. Definicja stanowi bowiem podstaweÎ do okresÂlenia,
kto podlega ubezpieczeniom z tytuøu pozostawania w stanie duchownym. ZgodzicÂ sieÎ trzeba jednak z przedstawionaÎ przez Autora krytycznaÎ ocenaÎ tej definicji. Jakkolwiek pozwala ona na ustalenie zakresu osoÂb objeÎtych ubezpieczeniem z tytuøu posiadania statusu osoby duchownej, to jednak zastosowana technika legislacyjna jest daleka od doskonaøosÂci.
Kolejne podrozdziaøy zostaøy posÂwieÎcone sytuacji prawnej osoÂb
duchownych na gruncie poszczegoÂlnych rodzajoÂw ubezpieczenÂ spoøecznych (ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenÂ rentowych,
ubezpieczenia chorobowego i ubezpieczenia wypadkowego). OdreÎbnie omoÂwione zostaøy roÂwniezÇ reguøy ubezpieczenia zdrowotnego czøonkoÂw tej grupy osoÂb. NalezÇy jednak zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe juzÇ po
wydaniu omawianego opracowania stan prawny w tym zakresie
ulegø zmianie. Na temat nowszych rozwiaÎzanÂ Autor wypowiedziaø
sieÎ w artykule pt. Ubezpieczenie osoÂb duchownych w Narodowym
Funduszu Zdrowia (¹Praca i Zabezpieczenie Spoøeczneº, 2003,
nr 11, s. 26-33).
NasteÎpnie zostaøa podjeÎta proÂba oceny uregulowanÂ normujaÎcych
obecnaÎ sytuacjeÎ prawnaÎ osoÂb duchownych na tle regulacji dotyczaÎcych innych grup spoøeczno-zawodowych. Najbardziej specyficzny
dla sytuacji prawnej w zakresie ubezpieczenÂ spoøecznych osoÂb duchownych jest niewaÎtpliwie sposoÂb finansowania skøadek ubezpieczeniowych. Ich cieÎzÇar spoczywa bowiem w duzÇym stopniu na Funduszu KosÂcielnym (a wieÎc ± de facto ± obciaÎzÇa budzÇet panÂstwa).
Søuszne jest jednak spostrzezÇenie, zÇe oceniajaÎc teÎ regulacjeÎ, nalezÇy
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pamieÎtacÂ o okolicznosÂciach powstania Funduszu KosÂcielnego i o sposobie realizacji celoÂw tego podmiotu w okresie tzw. Polski Ludowej.
Na uwageÎ zasøuguje takzÇe fakt, zÇe Autor nie zatrzymaø sieÎ na
pozytywistycznym przedstawieniu statusu ubezpieczeniowego osoÂb
duchownych w dotychczasowym prawodawstwie polskim, ale podjaÎø
roÂwniezÇ proÂbeÎ oceny przyjmowanych rozwiaÎzanÂ. Sytuacja prawna
osoÂb duchownych zostaøa ukazana na tle tendencji rozwojowych prawa ubezpieczenÂ spoøecznych, rozwiaÎzanÂ przyjmowanych wobec innych grup spoøeczno-zawodowych oraz polityki wyznaniowej panÂstwa. DzieÎki temu recenzowana praca jest nie tylko potrzebnym
omoÂwieniem statusu ubezpieczeniowego osoÂb duchownych w jego
historycznej ewolucji, ale takzÇe stanowi przyczynek do badanÂ nad
zwiaÎzkiem pomieÎdzy przyjmowanymi rozwiaÎzaniami prawnymi a realizowanaÎ przez panÂstwo politykaÎ wyznaniowaÎ.
Poza walorami merytorycznymi omawianej rozprawy na szczegoÂlne podkresÂlenie zasøuguje doskonale opanowana metoda precyzyjnego i zwieÎzøego przedstawienia problemoÂw za pomocaÎ dobrego
jeÎzyka prawniczego. Autor jest oszczeÎdny w søowach, a precyzyjny
w ocenach. ChocÂ w duzÇej czeÎsÂci swej pracy pisze o pozaprawnych
motywach regulacji okresu tzw. Polski Ludowej, traktujaÎcych prawo
instrumentalnie, jako narzeÎdzie antykosÂcielnej polityki oÂwczesnych
wøadz panÂstwowych, posøuguje sieÎ argumentacjaÎ wyøaÎcznie prawniczaÎ, pozbawionaÎ nadmiernej emocji. SÂledzenie przez Autora na biezÇaÎco regulacji prawnych i wszelkich modyfikacji tychzÇe uregulowanÂ
sprawia, izÇ recenzowana praca wpisuje sieÎ do literatury prawa wyznaniowego jako dobra monografia, a Autor rozprawy przez teÎ publikacjeÎ i wiele innych cennych pozycji ± nie tylko z zakresu ubezpieczenia spoøecznego osoÂb duchownych ± wchodzi do grona rzetelnych
badaczy prawa wyznaniowego w Polsce.
Henryk Misztal

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

Stanisøaw JoÂzÂwiak, PanÂstwo i KosÂcioÂø w pismach sÂw. Augustyna,
Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, ss. 236.
Wydawaøoby sieÎ, zÇe na temat relacji KosÂcioøa i panÂstwa we wczesnym sÂredniowieczu powiedziano w nauce juzÇ dosÂcÂ duzÇo. Dobrze znany jest takzÇe wpøyw sÂw. Augustyna na koncepcjeÎ teokracji jako formy
stosunkoÂw KosÂcioÂø±panÂstwo, ktoÂra zrodziøa sieÎ na bazie prawa rewindykacji ± po ustaniu przesÂladowanÂ ± w celu przeciwstawienia sieÎ cesarstwu rzymskiemu, nazwanemu przez niego ¹wielkim øotrostwemº
(magnum latrocinium). Dla Augustyna panÂstwo ziemskie (civitas terrena), gdy daÎzÇy tylko do szczeÎsÂliwosÂci ziemskiej poddanych, popeønia
ten sam grzech, co jednostka szukajaÎca szczeÎsÂcia tylko na tej ziemi.
Tymczasem panÂstwo winno daÎzÇycÂ do poddania swoich praw prawom
BozÇym i w ten sposoÂb realizowacÂ panÂstwo BozÇe (civitas Dei). W sÂwietle mysÂli sÂredniowiecznej KosÂcioÂø winien daÎzÇycÂ do poøaÎczenia wøadzy
w jednych reÎkach (ordinatio in unum) i zastaÎpicÂ cesarstwo rzymskie
panowaniem Chrystusa KroÂla i jego namiestnika na ziemi ± papiezÇa.
Takie tezÇ poglaÎdy ± oparte gøoÂwnie na fundamentalnym dziele Augustyna De civitate Dei ± saÎ przyjmowane na terenie wspoÂøczesnego
prawa wyznaniowego. Autor spojrzaø na tematykeÎ relacji KosÂcioøa
i panÂstwa u Augustyna w szerszym konteksÂcie, tj. w sÂwietle wszystkich jego pism, traktatoÂw, rozpraw, kazanÂ, pokazÂnej korespondencji
i sÂwiezÇo odkrytych oraz opublikowanych tzw. listoÂw Divjaka oraz
Sermones Dolbeau. Ponadto rozwazÇyø wymienionaÎ w tytule pracy
problematykeÎ w konteksÂcie poglaÎdoÂw tamtej epoki. Nie ma potrzeby
nikogo przekonywacÂ, zÇe oderwanie rozwazÇanÂ Augustyna od historycznego kontekstu grozi niebezpieczenÂstwem pomieszania pojeÎcÂ
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i mozÇe stanowicÂ powazÇnaÎ przeszkodeÎ, uniemozÇliwiajaÎcaÎ wøasÂciwe rozumienie jego mysÂli w tym przedmiocie. Wiadomo powszechnie, zÇe
koncepcja roli panÂstwa i KosÂcioøa w porzaÎdku doczesnym wywarøa
ogromny wpøyw na losy cywilizacji zachodniej i staøa sieÎ tworzywem
doktryny politycznoprawnej, zwanej augustynizmem politycznym.
Wiadomo tezÇ, zÇe zainteresowanie koncepcjaÎ roli panÂstwa i KosÂcioøa
u Augustyna nie maleje nawet w XX w., o czym sÂwiadczaÎ liczne
publikacje J. N. Figgisa, O. Schillinga i innych (zob. bibliografia faktycznie wykorzystana w pracy, bardzo szeroka i wielojeÎzyczna ± liczy
ponad 300 pozycji). Autor sieÎgnaÎø nie tylko do starej juzÇ znanej literatury, ale gøoÂwnie do tej najnowszej, ktoÂra rzuca nowe sÂwiatøo na
pisÂmiennictwo sÂw. Augustyna, omawia nowo odnalezione pisma oraz
opiera sieÎ na najnowszych badaniach krytyczno-historycznych nad
spusÂciznaÎ literackaÎ tegozÇ teologa i filozofa wczesnego sÂredniowiecza.
Nie pominaÎø tezÇ literatury polskiej, zwøaszcza znawcoÂw mysÂli sÂw. Augustyna, jak A. Eckmanna czy F. DraÎczkowskiego. W pracy zostaøy
takzÇe wykorzystane liczne zÂroÂdøa, zaroÂwno literackie, tj. poza pismami Augustyna, takich autoroÂw: jak Cyceron, Hieronim, Orygenes,
Tertulian, jak i prawnicze, takie jak Codex Theodosianus, Constitutiones Sirmondianae, Institutiones Gai, Novelle Valentiniani) i Corpus
Iuris Civilis.
Autor, zdajaÎc sobie spraweÎ ze zøozÇonosÂci tej problematyki, jakaÎ
omawia, jej labilnosÂci i nieostrosÂci w pismach Augustyna, ilustruje jaÎ
praktycznymi przykøadami wzieÎtymi z wypeøniania przez niego misji
duszpasterskiej w Afryce. W ten sposoÂb przyczynia sieÎ do lepszego
rozumienia gøoszonych teorii. Wiele wyjasÂnienÂ odnosÂnie do uzÇywanych pojeÎcÂ i przytaczanych poglaÎdoÂw znajdujemy w obszernych notach umieszczonych pod tekstem wywodu. Przypisy w pracy S. JoÂzÂwiaka to nie tylko zwykøe odnosÂniki do cytowanych prac, ale istotne
uwagi, czeÎsto ukazujaÎce panorameÎ poglaÎdoÂw autoroÂw i zawierajaÎce
wøasnaÎ opinieÎ Autora. Znajdujemy w nich wyjasÂnienia uzÇywanych
pojeÎcÂ, stosowanych zasad, objasÂnienia bardziej skomplikowanych zagadnienÂ. Dla przykøadu, przypisy zawierajaÎ wiele danych na temat
dyskusji o apolitycznej naturze czøowieka. Tam tezÇ Autor zawarø
wøasne wnioski, oceniajaÎce np. w kwestii interpretacji genezy i istoty
panÂstwa, wojny sprawiedliwej itp. Tak liczne kwestie drugorzeÎdne,

318

RECENZJE

aczkolwiek sporne, ktoÂre znalazøy sieÎ w obszernych przypisach umieszczonych bezposÂrednio pod tekstem, nie przerywajaÎ prowadzonej
konsekwentnie mysÂli i realizowanej tezy pracy. Dlatego praceÎ czyta
sieÎ z duzÇym zainteresowaniem i ciekawosÂciaÎ. Autor doskonale przygotowaø do druku praceÎ, ktoÂra zostaøa z sukcesem obroniona jako
rozprawa doktorska z zakresu prawa rzymskiego, ale wydaje sieÎ, zÇe
lepiej byøoby poprzestacÂ na dobrym zakonÂczeniu, podsumowujaÎcym
wyniki badanÂ w caøej pracy, anizÇeli robicÂ nieco ¹belfrowskieº, typowe
dla pracy dyplomowych wnioski po kazÇdym rozdziale.
Istotnym novum w pracy S. JoÂzÂwiaka jest proÂba ukazania wkøadu
Augustyna w chrystianizacjeÎ porzaÎdku publicznoprawnego panÂstwa
rzymskiego. Augustyn istotnie uczestniczyø w tworzeniu nowych pojeÎcÂ i koncepcji prawnych, ktoÂre okresÂlaøy pozycjeÎ KosÂcioøa w panÂstwie oraz pozycjeÎ panÂstwa w stosunku do KosÂcioøa. Usytuowanie
tego tematu w problematyce prawa rzymskiego znajduje swoje uzasadnienie w fakcie, zÇe wøasÂnie prawo rzymskie wywarøo wielki wpøyw
na formowanie sieÎ systemu prawa kanonicznego i sÂwieckiego w caøej
Europie. Augustyn zÇyø, dziaøaø i tworzyø swe koncepcje w okresie
funkcjonowania prawa rzymskiego i to wøasÂnie daje mozÇliwosÂcÂ wykorzystania wøasÂciwego aparatu prawa rzymskiego do ukazania jego
koncepcji w kategoriach prawnych. AnalizujaÎc ponadto przykøady
pochodzaÎce z praktyki duszpasterskiej Augustyna, w pracy wskazano
takzÇe na praktyczny aspekt tych relacji obu instytucji we wczesnym
sÂredniowieczu.
Praca zawiera cztery tresÂciwe rozdziaøy, z ktoÂrych pierwszy zatytuøowany ¹Civitas Dei i Civitas terrena w mysÂli prawnej sÂw. Augustynaº zawiera wywody na temat biskupa Hippony jako twoÂrcy
koncepcji dwoÂch mistycznych spoøeczenÂstw: panÂstwa BozÇego i panÂstwa ludzkiego. Za pomocaÎ pojeÎcÂ prawnych Autor ukazaø rzeczywistosÂci pojmowane przez Augustyna jako mistyczne, majaÎce zakotwiczony swoÂj byt w PisÂmie SÂwieÎtym. Taka wizja panÂstwa roÂzÇni sieÎ od
faktycznie woÂwczas funkcjonujaÎcego cesarstwa rzymskiego. Jest to
idea panÂstwa doskonaøego, ktoÂrego atrybutem jest sprawiedliwosÂcÂ
(iustitia), a celem najwazÇniejszym wprowadzenie BozÇego pokoju
(pax). Takie panÂstwo jest dalekie od koncepcji ¹wielkiego øotrostwaº, jakim byøo cesarstwo rzymskie.
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Praca nie nalezÇy do gatunku opracowanÂ historycznych czy filozoficznych, ale prawniczych. Tematyka prawna jest obecna w ukazaniu ewolucji takich pojeÎcÂ, jak: iustitia, pax, civitas, populus. SaÎ one
przejeÎte z prawa rzymskiego, ale rozpatrywane w dzieøach Augustyna ± wedøug klucza chronologicznego ± nabierajaÎ nowego znaczenia
w konteksÂcie doczesnosÂci. Za pomocaÎ tego aparatu pojeÎciowego
Augustyn stworzyø tezÇ wizjeÎ chrzesÂcijanÂskiego panÂstwa i wizjeÎ KosÂcioøa w rozumieniu prawa. OpierajaÎc sieÎ na periodyzacji dziejoÂw
sÂwiata na podstawie Biblii, Augustyn przedstawiø wizjeÎ obu instytucji
w ramach szesÂciu dni, podobnie jak stworzenie sÂwiata. Civitas terrena
jest ukazana pesymistycznie jako uobecnienie zøa, a civtas Dei jako
duchowa ojczyzna istot rozumnych oczekujaÎcych na radosÂcÂ zbawienia. Augustyn wychodzi z przesøanek metafizycznych i teologicznych,
ale dochodzi do teorii prawnej na temat panÂstwa i KosÂcioøa. Autor,
podajaÎc opinie odmienne, wykazuje, izÇ ta wizja ma charakter prawny,
oparty na instytucjach prawa rzymskiego. Augustyn wyksztaøcony
w kulturze klasycznej za pomocaÎ aparatu pojeÎciowego z filozofii i prawa rzymskiego wyjasÂnia wiele instytucji funkcjonujaÎcych w obu spoøecznosÂciach.
PanÂstwo wedøug Augustyna (rozdziaø II ¹Nauka sÂw. Augustyna
o panÂstwieº) opiera sieÎ na zaøozÇeniu, zÇe czøowiek ma spoøecznaÎ natureÎ oraz zÇe jest istotaÎ grzesznaÎ. PanÂstwo jest powoøane do ograniczenia spoøecznych skutkoÂw egoizmu czøowieka poprzez przymus.
PanÂstwo winno zapewnicÂ czøowiekowi pokoÂj, porzaÎdek i jednosÂcÂ.
Augustyn w swojej teorii panÂstwa nie interesuje sieÎ caøosÂciaÎ zøozÇonej
problematyki, ale jedynie ustrojem panÂstwa i tzw. sprawiedliwaÎ wojnaÎ (iustum bellum). O ile w tym pierwszym zagadnieniu Augustyn nie
wypracowaø caøosÂciowej koncepcji, o tyle teoria sprawiedliwej wojny
stanowi jeden z najistotniejszych i najbardziej przemysÂlanych elementoÂw jego nauki o panÂstwie.
Zagadnienia wspoÂødziaøania KosÂcioøa i panÂstwa wedøug nauki sÂw.
Augustyna Autor ukazaø w III rozdziale pracy w konteksÂcie augustynÂskiej koncepcji KosÂcioøa jako wspoÂlnoty sÂwieÎtych i grzesznikoÂw.
KosÂcioÂø posiada swaÎ specyfikeÎ, gdyzÇ od panÂstwa, ktoÂre jest strukturaÎ
doczesnaÎ, odroÂzÇnia go cel, zakres oddziaøywania, odmienne metody
dziaøania, zmierzajaÎce jednak zawsze, tj. w przypadku KosÂcioøa i panÂ-
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stwa, do osiaÎgnieÎcia dobra ludzi. KosÂcioÂø potrzebuje panÂstwa, a panÂstwo potrzebuje KosÂcioøa. Dobrze funkcjonujaÎce panÂstwo zapewnia
pokoÂj, tworzy dobre warunki dla rozwoju KosÂcioøa. KosÂcioÂø natomiast, troszczaÎc sieÎ o wewneÎtrznaÎ doskonaøosÂcÂ obywateli, przyczynia
sieÎ do wypeøniania przez nich zadanÂ publicznych søuzÇaÎcych dobru
spoøecznosÂci. SzczegoÂlnaÎ ilustracjaÎ praktycznego zastosowania tej
koncepcji wspoÂøpracy KosÂcioøa i panÂstwa jest teoria søuzÇaÎca poÂzÂniejszej inkwizycji ± cogite intrare. Augustyn przyznaje panÂstwu wøadzeÎ
karania tych, ktoÂrzy naruszajaÎ pokoÂj, nawet kiedy kierujaÎ sieÎ oni
wzgleÎdami religijnymi. Nie domaga sieÎ jednak kar, ktoÂre niszczaÎ
opornych nawet zbrodniarzy, ale takich kar, ktoÂre prowadzaÎ do nawroÂcenia, gdyzÇ KosÂcioÂø traktuje ich jako grzesznikoÂw, ktoÂrym nalezÇy
dacÂ szanseÎ poprawy. Z zasady przeciwstawiaø sieÎ karze sÂmierci i karze
tortur. Na uwageÎ zasøuguje fakt, izÇ Autor zgromadziø olbrzymi materiaø zÂroÂdøowy dotyczaÎcy wielu instytucji prawnych wczesnosÂredniowiecznego KosÂcioøa (interwencji papieskich w sprawach herezji
i sprawach dyscyplinarnych, saÎdoÂw biskupich, synodoÂw afrykanÂskich,
godziwosÂci prawa wydawanego przez wøadceÎ pozbawionego moralnej legitymacji, neutralnosÂci teologicznej i religijnej panÂstwa itp.).
Z rozwazÇanÂ na temat roÂzÇnic mieÎdzy spoøecznosÂciami KosÂcioøa i panÂstwa u Augustyna wyøania sieÎ jego wieÎksza, w poroÂwnaniu np. z Tertulianem, akceptacja porzaÎdku doczesnego i wieÎksze poszanowanie
dla wøadzy doczesnej.
W rozdziale IV zatytuøowanym ¹Instytucje okresÂlajaÎce roleÎ KosÂcioøa w porzaÎdku prawnym panÂstwa w pisÂmiennictwie Augustynaº,
Autor proÂbuje odpowiedziecÂ na pytanie, czy KosÂcioÂø byø pasywnym
obserwatorem tworzaÎcego sieÎ nowego porzaÎdku prawnego, czy aktywnie wøaÎczaø sieÎ w jego tworzenie. OdpowiedzÂ jest pozytywna:
wspoÂøtworzenie instytucji, takich jak: audientia episcopalis (wyroki
saÎdoÂw biskupich, arbitrazÇ), manumissio in ecclesia (kosÂcielne spojrzenie na problem niewolnictwa, ich wykup), intercessio (wstawiennictwo biskupa u wøadcy sÂwieckiego), ius asyli (jedna z najtrwalszych
instytucji prawnych), jest dobrym dowodem tej aktywnosÂci KosÂcioøa.
Autor nie ograniczyø sieÎ do przedstawienia tych instytucji prawnych,
ale ukazaø ich umocowanie w prawie cesarskim i praktyczne zastosowanie w zÇyciu poprzez dziaøalnosÂcÂ biskupa Hippony, np. liczne
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interwencje u wøadcoÂw. Pokazaø, jak KosÂcioÂø wpøywaø na ksztaøt nowych rozwiaÎzanÂ prawnych, ktoÂre przetrwaøy w roÂzÇnych systemach
prawa i w roÂzÇnym zakresie do dnia dzisiejszego.
Praca posiada duzÇe zalety z uwagi na zawarte w niej tresÂci merytoryczne oraz sposoÂb ich przedstawienia. NiekwestionowanaÎ zaletaÎ
pracy jest fakt, izÇ Autor ukazaø koncepcjeÎ civitas Dei i civitas terrena
u Augustyna w konteksÂcie caøej jego nauki na temat universum.
Autor wyrazÂnie udowodniø, izÇ obie spoøecznosÂci, o ktoÂrych jest mowa
w pracy, saÎ elementami mistycznej wizji caøego sÂwiata. Przez to wyjasÂniø, izÇ nie mozÇna bezposÂrednio dopatrywacÂ sieÎ jakichkolwiek prostych odniesienÂ jego teorii do porzaÎdku doczesnego. Jednak omoÂwienie wzajemnych relacji civitas Dei i civitas terrena, wedøug Autora
pracy, mozÇe stanowicÂ tøo do zrozumienia jego nauki o panÂstwie i relacjach wzajemnych panÂstwa i KosÂcioøa w kategoriach prawnych
i w sposoÂb analogiczny do tej mistycznej wizji. Autor nie kryø, zÇe
koncepcja relacji panÂstwo±KosÂcioÂø zbudowana na podøozÇu metajurydycznym, tj. na podøozÇu rozwazÇanÂ teologicznych i filozoficznych, powoduje, zÇe ukazanie teorii panÂstwa oraz relacji panÂstwo±KosÂcioÂø za
pomocaÎ terminoÂw sÂcisÂle prawnych jest zadaniem trudnym. Odwoøanie sieÎ jednak do gøoÂwnych idei filozoficzno-teologicznych sÂw. Augustyna pozwoliøo Autorowi na odczytanie gøeÎbszego znaczenia tworzonych przez niego pojeÎcÂ w jeÎzyku prawnym.
Dobrze, zÇe Autor rozwazÇania na temat relacji panÂstwo±KosÂcioÂø
umiesÂciø w konteksÂcie historycznym tamtej epoki. Tak trudne do
interpretacji zagadnienie, jak np. cogite intrare, nie daøoby sieÎ bowiem wyjasÂnicÂ bez odniesienia do sytuacji spoøeczno-religijnej
w Afryce PoÂønocnej na przeøomie IV/V w. W tej materii mozÇna posunaÎcÂ sieÎ jeszcze dalej i powiedziecÂ, izÇ brak kontekstu historycznego
i brak znajomosÂci praÎdoÂw teologicznych i filozoficznych tamtej epoki
prowadzaÎ do zgoøa faøszywych tez ± podtrzymywanych przez niektoÂrych uczonych i publicystoÂw ± na tematy tak historycznie wazÇne
w doktrynie KosÂcioøa, jak inkwizycja, niewolnictwo, tortury, cieÎzÇkie
kary cielesne czy kara sÂmierci. Nauka Augustyna znalazøa zastosowanie w jego dziaøalnosÂci praktycznej. Daøa podstawy saÎdownictwa
kosÂcielnego (audientia episcopalis), przyczyniøa sieÎ do powstania
doktryny w zakresie øagodzenia surowosÂci wymiaru sprawiedliwosÂci

322

RECENZJE

(ius asyli, intercessio). W takim konteksÂcie historycznym nalezÇy patrzecÂ na wpøyw, jaki wywarøy dzieøa Augustyna na ksztaøt wielu znanych rozwiaÎzanÂ prawnych, takich jak sprawiedliwa wojna (iustum
bellum) czy wspoÂlna walka KosÂcioøa i panÂstwa z heretykami (cogite
intrare). W sumie, pisÂmiennictwo Augustyna stanowi ilustracjeÎ dziaøalnosÂci prawodawczej rzymskich cesarzy, skierowanej ku uzgadnianiu porzaÎdku prawnego panÂstwa i wiary chrzesÂcijanÂskiej.
Dotychczas moÂwiono o teologicznej, filozoficznej, spoøecznej
koncepcji civitas i populus (zob. Encyklopedia katolicka, t. 1), ale
nikt nie moÂwiø o prawnym rozumieniu tych terminoÂw u Augustyna.
Zagadnienie odpowiedniego rozumienia tych terminoÂw stanowi od
lat przedmiot dyskusji i sporoÂw. Nikt takzÇe dotychczas nie dokonaø
tak szerokiego zestawu znaczenÂ i definicji civitas ± podanego i omawianego przez Augustyna ± na pøaszczyzÂnie prawa rzymskiego, zwøaszcza administracyjnego, czy terminu populus, res publica, iustitia,
pax. Przeprowadzone badania wykazaøy, zÇe Augustyn, korzystajaÎc
z terminoÂw stanowiaÎcych dziedzictwo mysÂli politycznoprawnej Rzymu, nadaø im nowaÎ, odpowiadajaÎcaÎ chrzesÂcijanÂskiemu porzaÎdkowi
prawnemu, tresÂcÂ. Autor czeÎsto koryguje uproszczone saÎdy o teorii
Augustyna odnosÂnie do neutralnosÂci panÂstwa w stosunku do KosÂcioøa czy religii, czy w odniesieniu do wøasÂciwego rozumienia autonomii
panÂstwa i KosÂcioøa. Autor wyjasÂniø roÂzÇnice mieÎdzy manichejskim
dualizmem a augustynÂskaÎ koncepcjaÎ obu spoøecznosÂci, koryguje
czeÎsto niesøuszne saÎdy na temat jego rygorystycznych poglaÎdoÂw na
sÂwiat doczesny, na zawody, dobra materialne i w ogoÂle caøaÎ rzeczywistosÂcÂ ziemskaÎ. Ponadto wydobyø z dzieø Augustyna waÎtki sÂwiadczaÎce o akceptacji przez niego rzeczywistosÂci tego sÂwiata, ukazaø
peøniej humanistyczne spojrzenie Augustyna na czøowieka. Dlatego
tej pracy nie mozÇna pominaÎcÂ przy omawianiu mysÂli Augustyna i caøej
sÂredniowiecznej koncepcji panÂstwa i KosÂcioøa oraz w studiach nad
procesem przenikania prawa rzymskiego do prawa kanonicznego
i kultury prawnej dzisiejszej Europy.
Henryk Misztal

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

Jan GoøaÎb, Prawo do pogrzebu i jego wykonanie w prawie kanonicznym i polskim, RzeszoÂw: Poligrafia Wyźszego Seminarium Duchownego 2004, ss. 392.
TroskeÎ o grzebanie zmarøych dostrzega sieÎ w kazÇdej kulturze
i cywilizacji, poczaÎwszy od najbardziej prymitywnych ludoÂw i od najdawniejszych czasoÂw. Troska ta sÂwiadczy o wierze w zÇycie wieczne
po sÂmierci. To dlatego ¹KosÂcioÂø, ktoÂry jak matka nosiø sakramentalnie w swoim øonie chrzesÂcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki,
towarzyszy mu na konÂcu jego drogi, by oddacÂ go w reÎce Ojca. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego øaski i w nadziei skøada
w ziemi zasiew ciaøa, ktoÂre zmartwychwstanie w chwaleº (KKK
1683). Z wiaraÎ w wiecznosÂcÂ, ale i ze zwykøym szacunkiem i godnym
podejsÂciem do zwøok ludzkich wiaÎzÇe sieÎ prawo do godnego pogrzebu.
Jest to przyrodzone i niezbywalne prawo kazÇdego czøowieka wynikajaÎce z jego godnosÂci. PotrzebeÎ ochrony tego prawa przed mozÇliwymi naruszeniami ± czy to ze strony pojedynczych osoÂb, zbiorowosÂci, czy organoÂw wøadzy ± dostrzegajaÎ zaroÂwno wspoÂlnoty religijne,
zwiaÎzki wyznaniowe, jak i panÂstwa.
ProblematykeÎ prawa do pogrzebu zalicza sieÎ do tzw. res mixtae,
ktoÂre lezÇaÎ w kreÎgu zainteresowanÂ wspoÂlnoty religijnej (KosÂcioøa,
zwiaÎzku wyznaniowego) i wøadzy panÂstwowej. KazÇdy z tych podmiotoÂw dokonuje jego pozytywizacji w granicach swojej autonomii. Prawo to staje sieÎ osobistym prawem podmiotowym osoÂb przynalezÇaÎcych do tych spoøecznosÂci dzieÎki ubezpieczeniu przez prawo przedmiotowe zwiaÎzku wyznaniowego lub panÂstwa.
Stan badanÂ nad tym zagadnieniem przedstawia sieÎ niezwykle
skromnie. Poza pracami o charakterze przyczynkowym nie byøo do
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tej pory monograficznego opracowania na ten temat. Dlatego z uznaniem i satysfakcjaÎ nalezÇy przyjaÎcÂ ksiaÎzÇkeÎ ks. Jana GoøaÎba Prawo do
pogrzebu i jego wykonanie w prawie kanonicznym i polskim. Praca ta
jest opublikowanaÎ rozprawaÎ doktorskaÎ obronionaÎ na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Biaøymstoku. Dotyczy jednej z istotniejszych
kwestii bytowania czøowieka, powiaÎzanej z jego przekonaniami i wiaraÎ, okresÂlajaÎcej jego intymnosÂcÂ i autonomieÎ.
Ks. Jan GoøaÎb jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa
(uniwersytet w Biaøymstoku, 2004) i prawa kanonicznego (Katolicki
Uniwersytet Lubelski, 2001), autorem kilku artykuøoÂw, publikacji
ksiaÎzÇkowej DziaøalnosÂcÂ prawodawcza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Diecezji Przemyskiej (1965-1993) (Krosno 2002).
Na rozpraweÎ naukowaÎ skøada sieÎ: søowo wsteÎpne ks. prof. dra
hab. Floriana Lempy (s. 5-6), wykaz skroÂtoÂw (s. 7-12), wsteÎp (s. 1317), czeÎsÂcÂ I ¹Prawo do pogrzebu i jego wykonanie w prawie kanonicznymº (s. 19-200), czeÎsÂcÂ II ¹Prawo do pogrzebu i jego wykonanie
w prawie polskimº (s. 201-280), zakonÂczenie (s. 281-283), obszerna
bibliografia (s. 285-318), aneksy (s. 319-381), streszczenie w jeÎzyku
niemieckim (s. 383-385) i spis tresÂci (s. 387-391).
We wsteÎpie Autor postawiø dwie podstawowe tezy: 1. Prawo do
pogrzebu kosÂcielnego jest prawem podmiotowym wzgleÎdnym; 2. Prawo do pochowania zwøok i szczaÎtkoÂw ludzkich ma charakter prawa
podmiotowego bezwzgleÎdnego. Ponadto zapowiedziaø, zÇe w pracy zamierza wykazacÂ, izÇ: 1. Koncepcja kanonistyczna i cywilistyczna tego
prawa nie wykluczajaÎ sieÎ wzajemnie; 2. Polskie partykularne prawo
kanoniczne i prawo polskie nalezÇycie zabezpieczajaÎ uprawnienie do
pochowania zwøok ludzkich przed wszelkimi formami dyskryminacji.
Pierwsza czeÎsÂcÂ ksiaÎzÇki, skøadajaÎca sieÎ z pieÎciu rozdziaøoÂw, zostaøa
posÂwieÎcona prawu do pogrzebu i jego realizacji w ujeÎciu prawa kanonicznego, zaroÂwno powszechnego, jak i partykularnego polskiego.
W rozdziale I (s. 21-47) ks. Jan GoøaÎb wprowadza czytelnika
w rozlegøaÎ problematykeÎ, ukazujaÎc rozwoÂj historyczny kosÂcielnego
prawa pogrzebowego od poczaÎtkoÂw KosÂcioøa do promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KPK/83). CaøosÂcÂ tej refleksji
pozwala zrozumiecÂ rygorystyczne stanowisko KosÂcioøa w sprawach
zwiaÎzanych z przyznawaniem prawa do pogrzebu kosÂcielnego i jego
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odmowaÎ, ktoÂre zajmowaø przed Soborem WatykanÂskim II, oraz
przyblizÇa proces rodzaÎcej sieÎ na Vaticanum II reformy prawa pogrzebowego, ktoÂra zaowocowaøa obecnie obowiaÎzujaÎcymi normami
zawartymi w KPK/83 i Kodeksie KanonoÂw KosÂcioøoÂw Wschodnich
(KKKW).
NasteÎpny rozdziaø (s. 49-73) Autor rozprawy posÂwieÎciø wyjasÂnieniu pojeÎcia ¹pogrzeb kosÂcielnyº. Charakteryzuje jego formy, ujeÎte
w ramy przepisoÂw liturgiczno-prawnych zawartych w Ordo Exequiarum (z 1969 r.), KPK/83 i KKKW oraz w ObrzeÎdach pogrzebu dostosowanych do diecezji polskich.
W rozdziale III (s. 75-130) Autor przedstawiø teologiczne i prawne podstawy do pogrzebu, omoÂwiø podmiot prawa do pogrzebu
(ochrzczeni: wierni Chrystusowi ± katolicy, ochrzczeni nalezÇaÎcy do
KosÂcioøa lub wspoÂlnoty niekatolickiej; nieochrzczeni: katechumeni,
dzieci nieochrzczone) i tresÂcÂ prawa do pogrzebu, w szczegoÂlnosÂci
uprawnienie do posøugi ministra, uprawnienie do kosÂcioøa lub kaplicy
nabozÇenÂstwa pogrzebowego i uprawnienie do posÂwieÎconego miejsca
pogrzebania.
Zagadnieniem pozbawienia pogrzebu kosÂcielnego, budzaÎcym
najwieÎcej kontrowersji, zajaÎø sieÎ Autor w rozdziale IV (s. 131-171).
WyjasÂniø jego teologiczne i prawne podstawy, wskazujaÎc na przesøanki uzasadniajaÎce pozbawienie katolika pogrzebu kosÂcielnego. Podaø
tezÇ grupy osoÂb pozbawionych pogrzebu w obowiaÎzujaÎcym prawie
kosÂcielnym, do ktoÂrych zalicza sieÎ: notorycznych apostatoÂw, heretykoÂw i schizmatykoÂw, osoby, ktoÂre wybraøy spalenie swojego ciaøa
z motywoÂw przeciwnych wierze chrzesÂcijanÂskiej oraz innych jawnych
grzesznikoÂw.
Osobny rozdziaø (V; s. 173-200) czeÎsÂci kanonicznej dotyczy postanowienÂ polskich synodoÂw diecezjalnych z lat 1983-2003 i II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999), odnoszaÎcych sieÎ do prawa do
pogrzebu kosÂcielnego i regulujaÎcych jego wykonanie na terenie Polski. Przedstawia on stopienÂ recepcji norm kanonicznego prawa powszechnego i ukazuje specyfikeÎ polskiego kanonicznego prawa partykularnego.
W czeÎsÂci II ks. GoøaÎb podjaÎø sieÎ zagadnienÂ zwiaÎzanych z prawem
do pogrzebu i jego wykonaniem w prawie polskim.

326

RECENZJE

W rozdziale I (s. 203-210) Autor przyblizÇyø pojeÎcie pogrzebu
w rozumieniu prawa polskiego i przeanalizowaø kwestie form pogrzebu. UmozÇliwia on czytelnikowi zrozumienie istotnej roÂzÇnicy mieÎdzy
pojeÎciem pogrzebu w prawie kanonicznym i w prawie polskim oraz
powody powsÂciaÎgliwosÂci ustawodawcy polskiego w stanowieniu
norm okresÂlajaÎcych formy ceremonii pogrzebowych.
W rozwazÇaniach zaprezentowanych w rozdziale II (s. 211-247)
Autor koncentruje sieÎ na problematyce prawa do pogrzebu. Wyeksponowaø w nim dwa dobra osobiste, beÎdaÎce jego zÂroÂdøami, ktoÂre
uzasadniajaÎ skøadajaÎce sieÎ na nie uprawnienia o charakterze podmiotowym. OkresÂliø tezÇ zakres podmiotoÂw uprawnionych do pogrzebu
oraz tresÂcÂ prawa do pogrzebu, wyrazÇajaÎcaÎ sieÎ w uprawnieniach do
wyboru ceremonii pogrzebowych, godnego sposobu pochowania,
miejsca pochowania i jego zmiany.
Przedostatni rozdziaø (III; s. 249-273) zostaø posÂwieÎcony prezentacji i analizie norm prawa polskiego odnosÂnie do wykonania prawa
do pogrzebu. Ks. GoøaÎb przytacza i systematyzuje te normy, rozstrzygajaÎc waÎtpliwosÂci dotyczaÎce stwierdzenia zgonu, czasu, miejsca i sposobu pochowania, przewozÇenia zwøok z miejsca sÂmierci na miejsce
pogrzebu, usøug pogrzebowych i cmentarnych.
TresÂcÂ IV rozdziaøu (s. 275-280) ukazuje zagadnienie ochrony
prawnej prawa do pogrzebu, jej zakres i warunki. W zakonÂczeniu
ksiaÎzÇki Autor podsumowaø wyniki przeprowadzonych analiz zÂroÂdeø
prawa i literatury podjeÎtego tematu, uwypukliø jej osiaÎgnieÎcia i sformuøowaø wnioski prawnoporoÂwnawcze de lege lata i de lege ferenda,
obejmujaÎce prawo kanoniczne i system prawa polskiego.
Przedstawiona na konÂcu ksiaÎzÇki bibliografia jest wyczerpujaÎca
i trafnie podzielona na zÂroÂdøa (powszechnego prawa polskiego, polskiego kanonicznego prawa partykularnego, prawa polskiego),
orzecznictwo (SaÎdu NajwyzÇszego i Naczelnego SaÎdu Administracyjnego) i literatureÎ. Dokumenty zÂroÂdøowe saÎ uøozÇone alfabetycznie,
a w drugiej warstwie chronologicznie, co ogromnie uøatwia wyszukanie
odpowiedniego zÂroÂdøa. TakzÇe chronologiczny ukøad orzeczenÂ saÎdowych sprzyja øatwemu odnalezieniu kazÇdego peønego ich opisu. PublikacjeÎ dopeøniajaÎ aneksy, ktoÂre zawierajaÎ podstawowe akty prawne
regulujaÎce kwestieÎ pogrzebu w prawie kanonicznym i polskim.
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Ukøad metodologiczny ksiaÎzÇki jest przejrzysty, przystosowany do
zaøozÇenÂ badawczych, ktoÂre Autor zamierzaø zrealizowacÂ. Dlatego
podzieliø jaÎ na dwie czeÎsÂci, wyrazÂnie rozdzielajaÎc analizeÎ norm prawa
kanonicznego od polskiego. Zastosowany podziaø jest søuszny, poniewazÇ podjeÎty temat wymagaø przeanalizowania w obydwu wymienionych systemach prawa. Samo jednak brzmienie tematu sugeruje, zÇe
Autor bardziej zajaÎø sieÎ prawem do pogrzebu nizÇ prawem do pochoÂwku zwøok.
KonkludujaÎc czeÎsÂcÂ I ksiaÎzÇki, warto wskazacÂ na wybrane walory.
Przede wszystkim, studiujaÎc tresÂcÂ omawianej publikacji, czytelnik
usÂwiadomi sobie, jak bardzo zøozÇona jest problematyka prawa do
pogrzebu i jego wykonania. Ponadto dostrzezÇe jej silny zwiaÎzek z religiaÎ i uzmysøowi sobie niebagatelny wkøad Soboru WatykanÂskiego II
w reformeÎ liturgii pogrzebowej i okresÂlenie nowych ram prawnych,
ktoÂre zostaøy przypieczeÎtowane przez wydanie Kodeksu Prawa Kanonicznego dla KosÂcioøa øacinÂskiego z 1983 r. i z 1990 r., promulgowanych przez Jana Pawøa II.
DuzÇaÎ wartosÂcÂ poznawczaÎ ma wnikliwa analiza pojeÎcia pogrzebu
kosÂcielnego. Autor rozstrzyga problem, dlaczego KosÂcioÂø katolicki
odmawia go wiernym w niektoÂrych sytuacjach. Zarazem podkresÂla,
zÇe nie ma ona nic wspoÂlnego z pozbawieniem prawa do pogrzebania
ciaøa lub prochoÂw zmarøego, ktoÂre wynika z godnosÂci ludzkiej i ktoÂre
nalezÇy uszanowacÂ.
Ks. GoøaÎb przekonujaÎco udowodniø tezeÎ, zÇe prawo do pogrzebu
kosÂcielnego jest prawem podmiotowym wzgleÎdnym, tzn. skutecznym
tylko wobec wspoÂlnoty kosÂcielnej, do ktoÂrej zmarøy przynalezÇaø.
Ustaliø tezÇ w drodze wnioskowania, zÇe obowiaÎzek urzaÎdzania pogrzebu kosÂcielnego nie spoczywa na wszystkich, np. na niewierzaÎcej rodzinie lub caøym KosÂciele, ale na konkretnej wspoÂlnocie kosÂcielnej,
do ktoÂrej zmarøy przynalezÇaø, np. na parafii, zgromadzeniu zakonnym, seminarium duchownym.
PodsumowujaÎc w zakonÂczeniu ksiaÎzÇki czeÎsÂcÂ II swoich rozwazÇanÂ,
Autor stwierdza, izÇ ¹wykazano prawdziwosÂcÂ tezy, zÇe prawo do pochowania zwøok i szczaÎtkoÂw ludzkich jest prawem podmiotowym
bezwzgleÎdnym, czyli skutecznym przeciwko kazÇdej osobie. Prawo
to rodzi obowiaÎzek negatywny, polegajaÎcy na zakazie przeszkadza-
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nia w realizacji tego prawa, a w szczegoÂlnosÂci odmowy jego wykonania w stosunku do jakiejkolwiek osoby zmarøejº (s. 282). Cenne jest
roÂwniezÇ wyjasÂnienie, zÇe wolnosÂcÂ osobista ± wolnosÂcÂ sumienia i wyznania ± uprawnia czøowieka za jego zÇycia do uksztaøtowania tresÂci
i sposobu wykonania przynalezÇnego mu prawa do pogrzebu. Autor
jasno uzasadnia, zÇe prawo jednostki do okresÂlenia charakteru czy
formy pogrzebu wynika z art. 2 pkt 12 ustawy o gwarancjach wolnosÂci
sumienia i wyznania i mozÇe bycÂ zrealizowane przez wyrazÇenie woli
søownie, pismem lub w testamencie.
Z pewnosÂciaÎ duzÇym osiaÎgnieÎciem tej rozprawy jest tezÇ przedstawiona propozycja definicji pogrzebu, sformuøowana zaroÂwno na podstawie przepisoÂw prawa kanonicznego, jak i w prawie polskim.
Zastosowana w pracy metoda badawcza stanowi korelacjeÎ metod
historycznoprawnej, dogmatycznoprawnej i prawnoporoÂwnawczej.
Ks. GoøaÎb wykazaø sieÎ przy tym bardzo dobraÎ znajomosÂciaÎ i wysokim
stopniem opanowania tych metod. NalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe stosowanie
metody prawnoporoÂwnawczej w rozprawie napotyka trudnosÂci, ktoÂre wynikajaÎ z odmiennosÂci regulacji prawa kanonicznego i prawa
stanowionego przez panÂstwo.
Bogata baza materiaøowa pracy dowodzi solidnosÂci badawczej
Autora. Pozwala tezÇ na pogøeÎbionaÎ analizeÎ omawianych rozwiaÎzanÂ
prawnych, ukazywanie ich praktycznych konsekwencji, nasÂwietlanie
niejasnosÂci postanowienÂ, wydobywanie sprzecznosÂci zachodzaÎcych
mieÎdzy nimi, a takzÇe na wyciaÎganie konkretnych wnioskoÂw i formuøowanie przekonywajaÎcych ocen. Podczas obrony rozprawy doktorskiej ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler stwierdziø, zÇe ¹bardzo
wysoko ocenicÂ nalezÇy zdolnosÂcÂ Autora do krytycznej oceny norm
i opinii autorytetoÂw naukowych, do wyrazÇania wøasnych opinii, uzasadniania ich, a nawet do przedstawiania w kilku kwestiach wnioskoÂw de lege ferendaº. Wydaje sieÎ jednak, zÇe niektoÂre sformuøowania
saÎ zbyt krytyczne, jak np. przedstawiona dalej opinia: ¹[...] J. Krukowski niesøusznie imputuje wymienionym autorom [J. Wisøockiemu
i M. Pietrzakowi ± dop. W. Janiga], zÇe «nienaruszalnosÂcÂ cmentarza»
oznacza dla nich zakaz pochoÂwku niekatolikoÂw na cmentarzu katolickim. Autorzy ci zdaniem piszaÎcego nie wysuwajaÎ takiego twierdzenia, lecz stwierdzajaÎ, zÇe takie sformuøowanie stwarza formalnaÎ
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podstaweÎ do odmowy pochoÂwku niekatolikom na cmentarzu katolickimº (s. 232).
Tok rozwazÇanÂ cechuje rzetelnosÂcÂ i przejrzystosÂcÂ naukowa. KsiaÎzÇka jest napisana przysteÎpnym jeÎzykiem, bez autorytarnych pouczenÂ.
Czytelnika powinna ujaÎcÂ rzeczowosÂcÂ i przejrzystosÂcÂ omawianych
kwestii oraz logiczne ich wyjasÂnianie z perspektywy obydwu systemoÂw ± prawa kanonicznego i panÂstwowego.
KsiaÎzÇka ks. Jana GoøaÎba Prawo do pogrzebu i jego wykonanie
w prawie kanonicznym i polskim to wazÇna publikacja zaroÂwno dla
dziedziny prawa kanonicznego, jak i dla praktyki pastoralnej. Praca
niniejsza jest nie tylko owocem teoretycznego namysøu jej Autora,
ale i owocem bardzo konkretnego, praktycznego dosÂwiadczenia
duszpasterskiego; ¹jest naukowym spojrzeniem gøeÎboko wierzaÎcego
kapøana i zarazem prawnika na bardzo zøozÇonaÎ problematykeÎ prawa
kazÇdego czøowieka do godnego pogrzebu. Stanowi ona dojrzaøy owoc
jego osobistych przemysÂlenÂ i wieloletnich, systematycznych analiz,
przeprowadzonych na seminarium naukowym w Zakøadzie Prawa
Rzymskiego i Kanonicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Biaøymstokuº (ze ¹Søowa wsteÎpnegoº ks. prof. dra hab. Floriana Lempy
do recenzowanej ksiaÎzÇki, s. 5).
To solidne studium z zakresu prawa kanonicznego i polskiego
beÎdzie cennaÎ pomocaÎ dla teoretykoÂw i praktykoÂw prawa, ksieÎzÇy proboszczoÂw i wikariuszy, zarzaÎdcoÂw cmentarzy, studentoÂw teologii
i wiernych sÂwieckich, a takzÇe dla wszystkich proÂbujaÎcych rozwikøacÂ
problemy zwiaÎzane z prawem do pogrzebu i jego wykonaniem.
Waldemar Janiga

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

Eugenia RelanÄo Pastor, La proteccioÂn internacional de las minorõÂas
religiosas, Madrid 2003, ss. 408.
RozwoÂj demokracji, ktoÂrych cechaÎ jest m.in. manifestowanie woli
wieÎkszosÂci w wyborach, przy wzmozÇonej migracji ludnosÂci w ramach
regionoÂw, kontynentoÂw, globu, nie moÂgø pozostacÂ bez wpøywu na to,
zÇe ¹ochrona praw mniejszosÂci uznana zostaøa za probierz demokratycznosÂci spoøeczenÂstwº ± stwierdza prof. Javier MartõÂnez-TorroÂn
z Uniwerstytetu Complutense w ¹Przedmowieº do ksiaÎzÇki møodszego pracownika tej uczelni, dr Eugenii RelanÄo Pastor, La proteccioÂn
internacional de las minoras religiosas (MieÎdzynarodowa ochrona
mniejszosÂci religijnych), wydanej pod numerem 147. w serii publikacji Centrum StudioÂw Politycznych i Konstytucyjnych (El Centro de
Estudios PolõÂticos y Constitucionales) z Madrytu.
Opracowanie skøada sieÎ z dwoÂch czeÎsÂci. W pierwszej czeÎsÂci pt.
¹Koncepcja mniejszosÂci: mniejszosÂci religijneº (s. 25-118) Autorka
poszukuje odpowiedzi na pytania: czy grupy zagrazÇajaÎ klasycznym
zasadom liberalizmu?; czy istnieje koncepcja mniejszosÂci?; czy mniejszosÂci oraz jej poszczegoÂlni czøonkowie korzystajaÎ z praw?; czy mniejszosÂci religijne zostaøy uwzgleÎdnione w tekstach prawa mieÎdzynarodowego?; jaki jest stosunek mieÎdzynarodowego ruchu na rzecz praw
czøowieka do kwestii mniejszosÂci religijnych?
W pierwszym rozdziale tej czeÎsÂci ± ¹Wprowadzenie teoretyczne
do definicji mniejszosÂciº (s. 25-56) ± przyblizÇone zostaøy koncepcje
liberalne (uwazÇajaÎce grupeÎ za produkt wyboroÂw jednostkowych)
oraz perspektywa komunitarna (wspoÂlnotowa; istnienie grupy niezalezÇnie od czøonkoÂw). W konkluzji Autorka podkresÂla, zÇe dialog mieÎ-
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dzy nimi byø ubogacajaÎcy wzajemnie, stopniowo eliminowano skrajnosÂci z postaw zwolennikoÂw tych teorii; w efekcie uwazÇa sieÎ, zÇe komunitaryzm byø umiarkowanaÎ reakcjaÎ przeciwko oczywistym ekscesom liberalnym zwiaÎzanym z atomizacjaÎ jednostek, jak twierdziø Burke. Wedøug Taylora komunitaryzm jest jednym z typoÂw liberalizmu
identyfikujaÎcego sieÎ z Tocqueville'em (francuskim mysÂlicielem, autorem O demokracji w Ameryce).
W mieÎdzynarodowej koncepcji mniejszosÂci (rozdziaø II, s. 57-84)
Autorka wyroÂzÇniøa elementy o charakterze obiektywnym i subiektywnym. ZaczerpneÎøa je z koncepcji mniejszosÂci okresÂlonej w rezolucji 47/135 z 1950 r. Zgromadzenia OgoÂlnego ONZ oraz propozycji
Capotortiego i DescheÃnesa. Do pierwszych zalicza sieÎ najpierw identyfikacjeÎ mniejszosÂci jako grupy odreÎbnej na bazie rasowej lub etnicznej (pojeÎcie szersze uwzgleÎdnia nie tylko czynniki biologiczne,
ale tezÇ kulturowe, historyczne i religijne), jeÎzykowej i religijnej. NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe mniejszosÂci religijne majaÎ wøasne cechy specyficzne w odroÂzÇnieniu od grup etnicznych czy jeÎzykowych. Dla tych ostatnich najwazÇniejsze jest, by nie bycÂ zasymilowanym przez wieÎkszosÂcÂ jeÎzykowaÎ, natomiast religijne znajdujaÎ dla siebie uzasadnienie
w zasadzie niedyskryminacji oraz w prawie do wolnosÂci religijnej, tak
jak jest ono gwarantowane w dokumentach mieÎdzynarodowych. Autorka podnosi kwestieÎ roÂzÇnic w ochronie tego uprawnienia w zalezÇnosÂci od podmiotoÂw, wysteÎpujaÎcaÎ w art. 18 i 27 MieÎdzynarodowego
Paktu Praw Cywilnych i Politycznych. W art. 27 dotyczaÎcym mniejszosÂci wprost uwzgleÎdnia sieÎ ochroneÎ wspoÂlnego manifestowania
przekonanÂ religijnych. Praktyki religijne w nim chronione nie podlegajaÎ ograniczeniom w odroÂzÇnieniu od okresÂlonych w art. 18, mogaÎ
natomiast bycÂ derogowane w okresÂlonych warunkach, co jest zakazane wzgleÎdem wymienionych w art. 18.
Tylko pozornie wymiar liczbowy ± jako drugie kryterium obiektywne ± jest øatwy do uchwycenia: mniejszosÂciaÎ saÎ ci, ktoÂrzy zøaÎczeni
ktoÂrymsÂ z wyzÇej wymienionych wieÎzoÂw, znajdujaÎ sieÎ w niekorzystnym
poøozÇeniu liczbowym wzgleÎdem wieÎkszosÂci. Przepisy art. 27 wymienionego wyzÇej Paktu stosujaÎ sieÎ do mniejszosÂci okresÂlonych jednoznacznie geograficznie, jak tezÇ pozostajaÎcych w rozproszeniu. Wedøug Capotortiego normy art. 27 nie stosuje sieÎ wobec grup wyjaÎtkowo
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maøych liczebnie, gdyby jej aplikacja obciaÎzÇaøa panÂstwo nieproporcjonalnie do jego mozÇliwosÂci, ktoÂrymi dysponuje.
Pozycja niedominujaÎca jest cechaÎ mniejszosÂci pojawiajaÎcaÎ sieÎ we
wszystkich definicjach, waÎtpliwosÂci natomiast budzi okresÂlanie narodowego charakteru panÂstwa, jak tezÇ odroÂzÇnianie mniejszosÂci od cudzoziemcoÂw. Wbrew poglaÎdom dominujaÎcym w doktrynie Komitet
Praw Czøowieka w Komentarzu Generalnym z 22 lipca 1986 r. stwierdziø, zÇe MieÎdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
gwarantuje prawa osoÂb, bez wzgleÎdu na obywatelstwo, dlatego tezÇ
± na bazie art. 2 ± gwarancje zawarte w art. 27 dotyczaÎ nie tylko
obywateli zamieszkujaÎcych okresÂlone terytorium, lecz takzÇe na nim
przebywajaÎcych.
W mysÂl art. 27 Paktu ¹W panÂstwach, w ktoÂrych istniejaÎ mniejszosÂci etniczne, religijne lub jeÎzykoweº, cieszycÂ sieÎ one beÎdaÎ ochronaÎ. Nie ma zgodnosÂci co do okresÂlania czasu minimalnego trwania,
by uznacÂ okresÂlonaÎ grupeÎ za mniejszosÂcÂ, jak tezÇ co do stosunku do
kreujaÎcych sieÎ nowych grup, zwøaszcza sposÂroÂd wczesÂniej asymilowanych.
Elementami o charakterze subiektywnym saÎ poczucie przynalezÇnosÂci do okresÂlonej spoøecznosÂci oraz autoidentyfikacja. Z uwagi na
ich charakter Autorka posÂwieÎciøa im stosunkowo maøo miejsca (s. 77-79). WøaÎczyøa natomiast do tego rozdziaøu rozwazÇania na temat
prawnych roÂzÇnic mieÎdzy mniejszosÂciaÎ a innymi zespoøami ludzi chronionymi w prawie mieÎdzynarodowym: aborygenoÂw, tubylcoÂw, narodoÂw, cudzoziemcoÂw (s. 79-84).
TresÂciaÎ trzeciego rozdziaøu (s. 85-118) saÎ mniejszosÂci jako podmioty prawa. Przypomniane zostaøy uniwersalne prawa jednostkowe
i kolektywne oraz specjalne uprawnienia mniejszosÂci, ktoÂre u podstaw majaÎ zasady roÂwnosÂci i znaczenia roÂzÇnorodnosÂci, uzupeøniane
przez zasadeÎ poszanowania granic, znaczenia dziedzictwa historycznego w jego roÂzÇnorodnosÂci i waloru przynalezÇnosÂci do grupy.
Z uwagi na temat opracowania szczegoÂøowo przedstawiono katalog praw mniejszosÂci religijnych, i to w trzech wersjach: minimalnej,
podkomisji ds. ochrony mniejszosÂci oraz dwoÂch kategorii ± czøonkoÂw
grup religijnych i kolektywne. W pierwszej, podstawowej, znajdujaÎ
sieÎ: prawo do istnienia; prawo niedyskryminacji; do ochrony tozÇsa-
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mosÂci grupy, w tym prawa do bycia innaÎ; prawo do sÂrodkoÂw specjalnych dla podtrzymywania tozÇsamosÂci grupy zgodnie ze specyficznymi cechami kazÇdej; prawo do decydowania o czøonkostwie oraz o wøadzach; prawo do ustanawiania instytucji zgodnie z prawem publicznym kazÇdego z panÂstw; prawo do komunikowania sieÎ i wspoÂøpracy
z podobnymi grupami poza granicaÎ; prawo do reprezentacji w organach samorzaÎdowych i innych; prawo do zobowiaÎzywania swoich
czøonkoÂw do okresÂlonych dziaøanÂ, jak tezÇ do zachowania wøasnych
instytucji, szkoÂø, zakøadoÂw, posøug itp.; prawo do posiadania osobowosÂci prawnej, panÂstwowej i mieÎdzynarodowej; prawo do samookresÂlenia.
StruktureÎ obszerniejszej czeÎsÂci drugiej ± ¹Ewolucja praw mniejszosÂci w prawie mieÎdzynarodowymº ± stanowi 6 rozdziaøoÂw. Pierwszy (s. 121-150) to synteza historii ksztaøtowania sieÎ systemu prawnej
ochrony jednostek i grup. PodkresÂlono, zÇe jego celem ± w odniesieniu
do mniejszosÂci ± byøo stworzenie warunkoÂw do pokojowego wspoÂøzÇycia panÂstw i zapobieganie mozÇliwym konfliktom mniejszosÂci±panÂstwo. Akcent poøozÇony byø na ochroneÎ jednostek, na drugim wspoÂlnot (np. zÇydowskich w traktacie wersalskim z czerwca 1919 r. dla
Polski ± art. 10; walakijczykoÂw z Pindo w traktacie greckim z sierpnia
1920 r. ± art. 12). PrzypomniecÂ nalezÇy, zÇe traktat wersalski chronologicznie byø pierwszy. W ten sposoÂb staø sieÎ wzorcem dla pozostaøych
ukøadoÂw bilateralnych przyjeÎtych w ramach systemu Ligi NarodoÂw,
a dotyczaÎcych mniejszosÂci w Austrii (wrzesienÂ 1919), panÂstwie serbsko-chorwacko-søowenÂskim (wrzesienÂ 1919), Czechosøowacji (wrzesienÂ 1919), Buøgarii (listopad 1919), na WeÎgrzech (czerwiec 1920),
w Grecji (sierpienÂ 1920) i w Wolnym MiesÂcie GdanÂsku (listopad
1920). Stosowne klauzule dotyczaÎce mniejszosÂci w Turcji i Grecji
zostaøy wpisane w traktaty pokojowe mieÎdzy imperium brytyjskim,
FrancjaÎ, Wøochami, JaponiaÎ, GrecjaÎ, RumuniaÎ, panÂstwem serbskochorwacko-søowenÂskim i TurcjaÎ (z lipca 1923 r.). Podobne znalazøy
sieÎ w deklaracjach uczynionych wobec Ligi NarodoÂw przez AlbanieÎ
(1921), LitweÎ (1922), èotweÎ (1923), EstonieÎ (1923) i Irak (1923).
WøaÎczono je tezÇ do konwencji polsko-niemieckiej w sprawie GoÂrnego SÂlaÎska (maj 1922) i paryskiej konwencji o terytorium Memel (maj
1934).
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W kolejnym rozdziale (s. 151-214) przypomniano ochroneÎ mniejszosÂci religijnej po II wojnie sÂwiatowej, poczaÎwszy od Karty NarodoÂw Zjednoczonych (art. 1, 3; 56; 62; 76 b), poprzez brak zgody na
wpisanie problematyki do Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka
i ograniczenie sieÎ do rezolucji 217 C (III) z 10 grudnia 1948 r. i 532 B
(VI) z 7 lutego 1952 r., przy uwzgleÎdnieniu jej w Konwencji z 9 grudnia 1948 r. o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Przeciwko LudzkosÂci,
ktoÂrej art. II w øaÎcznosÂci z III staøy sieÎ decydujaÎcym krokiem prawa
mieÎdzynarodowego w ochronie praw czøowieka, w tym mniejszosÂci
religijnych (s. 164), co ma egzekwowacÂ MieÎdzynarodowy Trybunaø
Karny. Statut Trybunaøu przyjeÎto na konferencji w Rzymie 18 lipca
1998 r.; wszedø w zÇycie 1 lipca 2002 r. i dotyczy ewentualnych zbrodni
takzÇe przeciwko grupom religijnym (art. 5, 7 i 8).
NajwieÎcej miejsca zajmuje analiza art. 27 MieÎdzynarodowego
Paktu Praw Cywilnych i Politycznych w zwiaÎzku z jego art. 18
(s. 179-208). Po kolejnym stwierdzeniu, zÇe prawa mniejszosÂci religijnych wspierajaÎ sieÎ na zasadzie niedyskryminacji oraz specjalnych
sÂrodkach ochrony, wskazano na wageÎ prawnego uznawania mniejszosÂci religijnych. Autorce ± za innymi, ktoÂrych opinie zestawia i komentuje ± znana jest roÂzÇnorodnosÂcÂ sytuacji prawnych takich wspoÂlnot: od oficjalnego uznawania kazÇdej dziaøajaÎcej zgodnie z porzaÎdkiem prawnym, po odmawianie osobowosÂci prawnej wszystkim przez
przyjeÎcie, izÇ religia jest wyøaÎcznie kwestiaÎ prywatnaÎ. Nawet przy tej
drugiej opcji czøonkowie mniejszosÂci mogaÎ swobodnie praktykowacÂ
swaÎ religieÎ, z tym zÇe jurysdykcja trybunaøoÂw religijnych nie ma znaczenia prawnego. RoÂzÇne tezÇ mozÇe bycÂ traktowanie w zakresie wspierania finansowego z funduszy publicznych, bezposÂrednie i posÂrednie,
jak tezÇ tryb sprawowania posøug. Przede wszystkim w krajach islamskich prawa i zwyczaje wspoÂlnot religijnych zachowujaÎ wazÇnosÂcÂ
w materii prawa prywatnego. Zachowywanie sÂwiaÎt religijnych ± jako
dni wolnych od pracy ± generalnie zwiaÎzane jest z religiami wieÎkszosÂciowymi i tradycjaÎ poszczegoÂlnych krajoÂw nawet tam, gdzie istnieje system separacji. Wobec mniejszosÂci stosuje sieÎ zasadeÎ tolerancji i zwolnienÂ (np. Polska), sÂwieÎtowania staøych wøasnych dni (np.
Izrael) itd. Z kolei w Pakistanie jest 18 oficjalnych dni sÂwiaÎtecznych,
z tego 4 narodowe, 8 islamskich, 4 hinduskie i 2 chrzesÂcijanÂskie.
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Prawo mieÎdzynarodowe wprost nie uznaje sprzeciwu sumienia jako
podstawy do odmowy søuzÇby wojskowej, ale niektoÂre kraje wprowadziøy teÎ zasadeÎ do swojego porzaÎdku prawnego, a wieÎkszosÂcÂ wspoÂlnot
religijnych z tej mozÇliwosÂci korzysta. Pozostaje ona w kreÎgu zainteresowania NarodoÂw Zjednoczonych, o czym sÂwiadczaÎ rezolucje
(11B ± XXVII z 19 marca 1971 r. i 14 ± XXIV z 1981 r.). Uznaje
sieÎ za øamanie prawa mniejszosÂci, jesÂli ustawodawstwo domaga sieÎ
przysieÎgi o charakterze religijnym sprzecznym z wøasnymi przekonaniami. PrzynalezÇaÎcy do wspoÂlnot mniejszosÂciowych majaÎ prawo
uczestnictwa w kulcie i rytach swojej religii. ZaroÂwno dokumenty
mieÎdzynarodowe, jak i wieÎkszosÂcÂ konstytucji chroni przed zobowiaÎzywaniem do uczestnictwa w obrzeÎdach czy nauczaniu religii, ktoÂra
nie jest wøasnaÎ. PanÂstwo musi tezÇ powstrzymacÂ sieÎ od ingerencji
w sprawy wewneÎtrzne grup, z wyjaÎtkiem sytuacji, gdyby praktykowanie religii byøo przeciwne porzaÎdkowi publicznemu, ustawom
i bezpieczenÂstwu panÂstwa. Dla tozÇsamosÂci grup bardzo wazÇne jest
uprawnienie do prowadzenia instytucji edukacyjnych, jak tezÇ otrzymania odpowiedniej edukacji w placoÂwkach publicznych.
O tych kwestiach traktujaÎ szerzej art. 13 (prawo do edukacji)
i 15 (do kultury) MieÎdzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych,
Spoøecznych i Kulturalnych z 1966 r. ChocÂ w dokumencie tym nie ma
wprost zÇadnego odniesienia do obowiaÎzkoÂw panÂstw±stron do podjeÎcia rozwiaÎzanÂ korzystnych dla mniejszosÂci religijnych, to szeroka
interpretacja, jak tezÇ gwarancje dla rozwoju spoøecznego, ekonomicznego i kulturalnego nalezÇy odnosicÂ wprost ± bez zÇadnej dyskryminacji ± do spraw religijnych; najpierw chodzi o eliminowanie wszelkiej nietolerancji religijnej w dziedzinie edukacji i kultury.
Rozdziaø trzeci (s. 215-238) zawiera chronologieÎ prac nad DeklaracjaÎ w Sprawie Wyeliminowania Wszelkich Form Nietolerancji
i Dyskryminacji Opartych na Religii lub Przekonaniach z 25 listopada 1981 r.), jak tezÇ refleksjeÎ nad mozÇliwosÂciami konwencji przeciwko
nietolerancji religijnej, studiowanymi na nowo w ONZ od 1988 r.
Jednak z przebiegu prac nad DeklaracjaÎ, ktoÂre studiowaøem w konteksÂcie udziaøu w nich krajoÂw islamskich (WolnosÂcÂ religijna w DaÅr alIslaÅm. Zagadnienia prawa wyznaniowego), w tej materii jestem zdecydowanie mniejszym optymistaÎ nizÇ Autorka.
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WartosÂcÂ Deklaracji o Prawach OsoÂb PrzynalezÇaÎcych do MniejszosÂci Narodowych, Etnicznych, Religijnych i JeÎzykowych ± przyjeÎtej
przez Zgromadzenie OgoÂlne rezolucjaÎ 47/135 z dnia 18 pazÂdziernika
1992 r. ± ukazana zostaøa w rozdziale czwartym drugiej czeÎsÂci (s. 239259). PodkresÂlono wprost prawo do tozÇsamosÂci mniejszosÂci i obowiaÎzek uznawania jej w spoøeczenÂstwie, prawo do aktywnego uczestnictwa w zÇyciu kulturalnym, religijnym, spoøeczno-ekonomicznym oraz
publicznym panÂstw ich przebywania, jak tezÇ obowiaÎzki wyspecjalizowanych organizacji NarodoÂw Zjednoczonych dla ¹peønej realizacji
praw i zasad wymienionych w Deklaracjiº (art. 9). Autorka podkresÂla takzÇe znaczenie paragrafu 6 Preambuøy, nakazujaÎcego traktowanie praw osoÂb przynalezÇaÎcych do mniejszosÂci narodowych lub etnicznych, religijnych lub jeÎzykowych jako integralnej czeÎsÂci rozwoju
spoøeczenÂstw w ramach demokratycznego porzaÎdku bazujaÎcego
na ustawach.
Sama Deklaracja nie ma bezposÂredniego znaczenia prawnego,
nabeÎdzie je posÂrednio, gdy panÂstwa wprowadzaÎ regulacje prawne
zgodne z jej przesøaniem. Skuteczniejsza prawnie jest ochrona praw
mniejszosÂci na forum europejskim. ZnaczaÎcy wkøad wniosøy konferencje OBWE, szczegoÂlnie helsinÂska z 1992 r., ktoÂra ustanowiøa Wysokiego Komisarza ds. MniejszosÂci Narodowych (rozdziaø V), oraz
Rada Europy (rozdziaø VI). Autorka podniosøa opuszczenie kwestii
mniejszosÂci w Europejskiej Konwencji Praw Czøowieka z 1950 r., podkresÂliøa za to znaczenie dla mniejszosÂci religijnych gwarancji zawartych w art. 9 Konwencji, jak roÂwniezÇ praktyczne trudnosÂci znajdujaÎce
wyraz m.in. w orzecznictwie Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka w Strasburgu, poczaÎtkowo bardzo zachowawczego (ostrozÇnego),
podnoszaÎcego kompetencje panÂstwa do okresÂlania sytuacji prawnej
wspoÂlnot religijnych, jak tezÇ ograniczenÂ nakøadanych z motywu porzaÎdku publicznego. W ostatnim czasie ± w wyrokach przeciwko Grecji ± podkresÂlono, izÇ wszelki dozoÂr, inwigilacja jakiejkolwiek grupy
bez uzasadniajaÎcych je racji, jest naruszeniem art. 9 Konwencji, tak
jak i niedopuszczanie lub silne ograniczanie pluralizmu religijnego
pod pretekstem zapobiezÇenia niepokojom wewneÎtrznym.
Rada Europy od lat 60. zrezygnowaøa z idei uregulowania kwestii
praw mniejszosÂci specjalnym prawem, a skoncentrowaøa sieÎ na
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ochronie praw jednostek, bazujaÎc na Konwencji z 1950 r. i przyjmujaÎc
rekomendacje (np. 1086/1988 w sprawie sytuacji KosÂcioøa i wolnosÂci
religijnej w Europie Wschodniej i 1134/1990 o prawach mniejszosÂci).
Wreszcie dnia 1 lutego 1995 r. zostaøa przyjeÎta Konwencja Ramowa
o Ochronie MniejszosÂci Narodowych, ktoÂra weszøa w zÇycie 1 lutego
1998 r. DodacÂ trzeba, zÇe Polska jest stronaÎ tej Konwencji, a jej tekst
opublikowany zostaø w ¹Dzienniku Ustawº (2000, nr 50, poz. 579 ±
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Konwencji Ramowej
o Ochronie MniejszosÂci Narodowych); dokonana zostaøa roÂwniezÇ
pierwsza weryfikacja jej przestrzegania (zob. Raport dla Sekretarza
Generalnego Rady Europy z realizacji przez RzeczypospolitaÎ PolskeÎ
postanowienÂ Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie MniejszosÂci Narodowych, Warszawa 2002: mswia.gov.pl/raport).
Tak jak nie zaczeÎøa sieÎ ochrona prawna mniejszosÂci od tej Konwencji, tak tezÇ nie zakonÂczyøa ona poszukiwanÂ skuteczniejszych rozwiaÎzanÂ. Dnia 4 listopada 2000 r. otwarty zostaø do podpisu ProtokoÂø
nr 12 do Europejskiej Konwencji o Prawach Czøowieka o Niedyskryminacji. Komitet MinistroÂw w raporcie ¹Prawa mniejszosÂci narodowychº z 4 stycznia 2001 r. wezwaø AndoreÎ, BelgieÎ, FrancjeÎ i TurcjeÎ,
ktoÂre ani nie podpisaøy, ani nie ratyfikowaøy Konwencji Ramowej
z 1995 r., by to uczyniøy; poparø tezÇ wniosek Wøoch o protokoÂø do
niej, umozÇliwiajaÎcy wnoszenie skarg do Trybunaøu w Strasburgu,
oraz wezwaø panÂstwa do ratyfikacji wspomnianego Protokoøu nr 12.
OstatniaÎ czeÎsÂcÂ opracowania stanowi ¹WyboÂr zÂroÂdeøº, obejmujaÎcy
jasno sklasyfikowane zÂroÂdøa, ale takzÇe ± co nie wynika z tytuøu tej
czeÎsÂci ± literatureÎ, zaroÂwno monografie, podreÎczniki, jak i artykuøy.
MozÇna tezÇ zgøosicÂ zastrzezÇenie do nieproporcjonalnosÂci strukturalnej
i objeÎtosÂciowej poszczegoÂlnych czeÎsÂci (I: s. 25-118, 3 rozdziaøy; II:
s. 119-358, szesÂcÂ rozdziaøoÂw), jak tezÇ do powtoÂrzenÂ w pierwszej i drugiej czeÎsÂci, zwøaszcza zwiaÎzanych z rozwazÇaniem art. 27 MieÎdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Prezentowanie
wielu propozycji zaciera ostatecznie zawarty w czwartym paragrafie
trzeciego rozdziaøu pierwszej czeÎsÂci ¹Katalog praw mniejszosÂci religijnychº.
Jednak dzieÎki pracy E. RelanÄo Pastor otrzymalisÂmy zÂroÂdøowaÎ
monografieÎ na temat mieÎdzynarodowej ochrony mniejszosÂci religij-
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nych. W poszukiwaniu wszystkich elementoÂw, søuzÇaÎcych takiej
ochronie, Autorka prezentuje prawie caøy materiaø prawny, chocÂby
posÂrednio dotykajaÎcy ochrony praw czøowieka w ogoÂle, a wolnosÂci
religijnej szczegoÂlnie. Nagromadzenie tych aktoÂw i roÂzÇnorodnych
opinii na ich temat mozÇe czytelnikoÂw nuzÇycÂ, jesÂli byli akurat zainteresowani tylko tresÂciaÎ okresÂlonaÎ wprost w tytule rozprawy, a saÎ zmuszeni wyszukiwacÂ interesujaÎcych elementoÂw. Z kolei dla mniej zorientowanych w problematyce ochrony praw czøowieka jest znakomitym wieloaspektowym wprowadzeniem w jej zagadnienia. Dla
wszystkich natomiast mozÇe bycÂ uzÇytecznym zestawieniem zÂroÂdeø
i wskazaniem ± w przypisach ± roÂzÇnorodnych komentarzy.
Wiesøaw Bar

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

MarõÂa JoseÂ CiaÂurriz, El derecho de proselitismo en el marco de la
libertad religiosa, Madrid 2001, ss. 330.
W ostatnich latach w polskich mediach informowano o utrudnieniach w pracy duchownych polskiego pochodzenia w Rosji, czeÎsto
uzÇywajaÎc søowa ¹prozelityzmº, o ktoÂry KosÂcioÂø prawosøawny oskarzÇaø
katolikoÂw szczegoÂlnie po przywroÂceniu przez papiezÇa Jana Pawøa II
struktury administracji kosÂcielnej.
Z tym wieÎkszym zainteresowaniem sieÎgnaÎøem po ksiaÎzÇkeÎ juzÇ w tytule traktujaÎcaÎ o prozelityzmie jako uprawnieniu w ramach wolnosÂci
religijnej (El derecho de proselitismo en el marco de la libertad religiosa), autorstwa M. J. CiaÂurriz, wydanaÎ jako 117. pozycja madryckiego Centrum StudioÂw Politycznych i Konstytucyjnych (El Centro
de Estudios PolõÂticos y Constitucionales).
StruktureÎ opracowania stanowi dziesieÎcÂ czeÎsÂci oznaczonych cyframi rzymskimi. W pierwszej ± wsteÎpnej ± zawarta jest synteza etapoÂw rozwoju studioÂw nad prozelityzmem w mieÎdzynarodowym prawie wyznaniowym. Autorka wskazuje na opoÂzÂnione podjeÎcie zagadnienia przez organizacje mieÎdzynarodowe, bo ¹problem granic prawa do manifestowania wøasnej religijnosÂci jeszcze dzisÂ stanowi aspekt
najbardziej delikatny w stosunkach mieÎdzy panÂstwami a zwiaÎzkami
wyznaniowymiº (s. 12, za wøoskim autorem S. Ferrarim). Tak wieÎc
prozelityzm jest prawem wtoÂrnym wobec wolnosÂci religijnej jako
prawa czøowieka, a nalezÇy do trzeciej generacji, jesÂli teÎ rozpatrujemy
jako wtoÂrnaÎ wobec fundamentalnej idei praw czøowieka (s. 13). Doktryna wskazuje na DeklaracjeÎ w Sprawie Wyeliminowania Wszelkich
Form Nietolerancji i Dyskryminacji Opartych na Religii lub Przeko-
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naniach przyjeÎtaÎ przez Zgromadzenie OgoÂlne ONZ 25 listopada
1981 r., a szczegoÂlnie na jej art. 6 lit. d) i e), jako podstawowy dokument w materii prozelityzmu. Powszechne nim zainteresowanie
nastaÎpiøo po wyroku Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka
w Strasburgu z 25 maja 1993 r. w sprawie Kokkinakis przeciwko
Grecji.
WøasÂciwe studium Autorka rozpoczyna od bazy doktrynalnej
(czeÎsÂcÂ II, s. 25-43). Przedstawia kolejno: wolnosÂcÂ religijnaÎ, prawo
czøowieka do wolnosÂci religijnej, odpowiedzialnosÂcÂ panÂstwa, zwiaÎzek
wolnosÂci religijnej z zasadaÎ roÂwnosÂci, jej relacjeÎ do sekularyzmu,
problem, co jest, a co nie jest religiaÎ, jak tezÇ miejsce tej ostatniej
w spoøeczenÂstwie demokratycznym. OczywisÂcie jest to synteza zagadnienÂ, ale ma ona stanowicÂ tylko panorameÎ dla rozwazÇanÂ przedmiotowych.
CzeÎsÂcÂ trzeciaÎ (s. 45-71) Autorka rozpoczyna od stwierdzenia, zÇe
intensyfikacja propagowania religii oraz zabieganie o nowych wyznawcoÂw jest konsekwencjaÎ pluralizmu, ktoÂry kwitnie we wspoÂøczesnych spoøeczenÂstwach oraz wielokulturowosÂci. Zasada wolnosÂci
i roÂwnosÂci stwarza warunki dla aktywnosÂci i ekspansji dotaÎd nieznanych idei. Duch misyjny nalezÇy do istoty chrzesÂcijanÂstwa; obowiaÎzek
religijnego prozelityzmu majaÎ wyznawcy islamu i innych religii, chocÂ
w kazÇdej religii pojmowany jest w innej perspektywie. Te same zjawiska saÎ roÂzÇnie interpretowane, bardziej z perspektywy politycznej
nizÇ religijnej: w misjonarzach widzi sieÎ agentoÂw kolonialnego imperializmu albo autoroÂw kulturowej agresji. Te same wyznania, ktoÂre
zobowiaÎzujaÎ swych wyznawcoÂw do prozelityzmu, dziaøalnosÂcÂ czy sam
fakt wejsÂcia na dany teren misjonarzy innych kosÂcioøoÂw, grup religijnych, traktujaÎ jako akt nienawisÂci, jak uczyniø to patriarcha Rosji
Aleksy II w przemoÂwieniu z 26 grudnia 1996 r. (s. 47, przypis 170).
W niektoÂrych kreÎgach kosÂcielnych, podobnie jak wsÂroÂd konstytucjonalistoÂw, istnieje opinia, zÇe ¹sposÂroÂd wszystkich uprawnienÂ, ktoÂre sieÎ
zawierajaÎ w prawie wolnosÂci religijnej, zÇadne nie jest tak trudne do
ogarnieÎcia i regulacji jak prozelityzmº (s. 50). W ostatnich latach
w niektoÂrych sÂrodowiskach ± nie tylko wyznaniowych, ale i prawnych
± istnieje tendencja do uznawania prozelityzmu za niezgodny z ekumenizmem (s. 56n.).
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Przepowiadaniu religijnemu z perspektywy wyznaniowej posÂwieÎcono kroÂtkaÎ czeÎsÂcÂ czwartaÎ (s. 59-71). PierwszaÎ kwestiaÎ jest prozelityzm mniejszosÂciowych grup religijnych. O ile bowiem tradycyjne,
dominujaÎce, nie potrzebujaÎ specjalnych zabiegoÂw dla znajomosÂci
ich idei, o tyle grupy nowe i maøe usiøujaÎ wchodzicÂ zdecydowanie,
co niekiedy sprzeciwia sieÎ porzaÎdkowi ustalonemu w panÂstwie, a sposoÂb taki zwany jest prozelityzmem niewøasÂciwym (nielegalnym), co
szczegoÂlnie zauwazÇa sieÎ w panÂstwach wyznaniowych (np. Grecja,
kraje islamskie). W panÂstwach tych bowiem wyrazÂny jest wpøyw wyznaniowosÂci na legislacjeÎ dotyczaÎcaÎ prozelityzmu; roÂzÇny jest tezÇ model wolnosÂci religijnej akceptowany przez roÂzÇne grupy religijne,
w tym udziaø religii w zÇyciu spoøecznym, a nawet politycznym
(s. 66-71).
RecepcjeÎ prozelityzmu w tekstach prawnych przedstawiono
w czeÎsÂci piaÎtej (s. 73-96). Pierwszym z nich jest Powszechna Deklaracja Praw Czøowieka z 1948 r. gwarantujaÎca wolnosÂcÂ rozpowszechniania wøasnej religii (art. 18 i 19); podobne zapisy znajdujemy
w art. 18 MieÎdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w art. 19 zasÂ gwarantuje sieÎ kazÇdej osobie prawo do wolnosÂci
otrzymywania i rozpowszechniania informacji oraz idei, w tym religijnych. W zwiaÎzku z tym, podobnie jak we wsteÎpie, Autorka podkresÂla znaczenie zapisu w art. 6 Deklaracji z 25 listopada 1981 r.,
w ktoÂrym stwierdza sieÎ, zÇe ¹prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia, religii lub przekonanÂ beÎdzie obejmowaøo m.in. nasteÎpujaÎce wolnosÂci:
[...] d) pisania, wydawania i rozpowszechniania odpowiednich publikacji w tych dziedzinachº (s. 77). Przywoøuje tezÇ AmerykanÂskaÎ KonwencjeÎ Praw Czøowieka przyjeÎtaÎ na konferencji w San JoseÂ (Kostaryka) dnia 7 kwietnia 1970 r., ktoÂra w art. 12 zawiera gwarancje dla
wolnosÂci religijnej za Paktem Praw Cywilnych i Politycznych (art. 18)
i EuropejskaÎ KonwencjaÎ Praw Czøowieka z 1950 r. ± art. 9, w ktoÂrym
uznaje sieÎ wolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i religii. W tej ostatniej zagadnienia wolnosÂci religijnej dotyczaÎ tezÇ art. 14 (zasada roÂwnosÂci i zakaz
dyskryminacji z przyczyn religijnych) oraz art. 2 Protokoøu Pierwszego (prawo edukacji zgodnej z przekonaniami religijnymi rodzicoÂw
i opiekunoÂw prawnych). Konwencja uwzgleÎdnia dwa aspekty zagadnienia: wolnosÂcÂ wyboru i przyjeÎcia okresÂlonych przekonanÂ oraz wol-
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nosÂcÂ ich manifestowania. W pierwszym przypadku istotna jest decyzja jednostki, w ktoÂraÎ panÂstwo nie ingeruje, lecz chroni jaÎ; w drugim ±
stoi na strazÇy porzaÎdku publicznego, ale nie zakazuje realizacji prozelityzmu, zwøaszcza przez nauczanie. Jak podkresÂliø bowiem Europejski Trybunaø Praw Czøowieka w wyroku Kokkinakis przeciwko
Grecji, wolnosÂcÂ manifestowania religii nie dotyczy tylko wøasnego
kreÎgu wobec tych, ktoÂrzy podzielajaÎ teÎ samaÎ wiareÎ; bez gøoszenia
jej wobec innych, bezposÂredniego i osobistego, bez mozÇliwosÂci zmiany przez nich religii, prawo to stawaøoby sieÎ martwaÎ literaÎ.
W czeÎsÂci VI znajdujemy przeglaÎd jurysprudencji (s. 97-114). NajczeÎsÂciej odniesienia do prawa prozelityzmu wysteÎpujaÎ przy okazji
rozpatrywania skarg zwiaÎzanych z edukacjaÎ i wolnosÂciaÎ wypowiedzi,
poniewazÇ ¹manifestowanie religii i wierzenÂ poprzez nauczanie stanowi istoteÎ wolnosÂci religijnej i mysÂli [...], zasÂ gøoszone w edukacji poglaÎdy mogaÎ bycÂ sprzeczne z przekonaniami rodzicoÂw, wieÎc ci majaÎ
prawo domagacÂ sieÎ edukacji w okresÂlonych centrach edukacyjnychº
(s. 97). Autorka podziela poglaÎd Bermeja i RamoÂna, zÇe jurysprudencja ¹Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka w zakresie wolnosÂci
religijnej nie jest ani obfita, ani przekonywajaÎcaº (s. 98). Temat prozelityzmu znajdujemy wyrazÂnie dopiero w przywoøywanym juzÇ wyroku z 1993 r. Kokkinakis przeciwko Grecji. ChociazÇ Trybunaø wypowiedziaø sieÎ na jego korzysÂcÂ, reinterpretujaÎc ustawodawstwo Grecji w sÂwietle paralelnej interpretacji art. 9 Konwencji, jednak nie
zdecydowaø sieÎ na stwierdzenie, zÇe konstytucyjny zakaz i penalizacja
prozelityzmu religijnego stojaÎ w sprzecznosÂci z EuropejskaÎ KonwencjaÎ. W ten sposoÂb do dzisiaj Grecja jest jedynym krajem Rady Europy, ktoÂry w konstytucji zakazuje prozelityzmu (art. 13) i penalizuje
prozelityzm sam w sobie ± podkresÂliø jeden z seÎdzioÂw w votum separatum. OczywisÂcie nie ma waÎtpliwosÂci co do tego, zÇe panÂstwo mozÇe
prawnie regulowacÂ i ograniczacÂ pewne formy prozelityzmu. BojazÂliwosÂcÂ doktryny w materii istoty sprawy interpretuje sieÎ jako wynik
obecnosÂci czynnikoÂw ideologicznych i politycznych w dziaøalnosÂci
seÎdzioÂw wpøywajaÎcych na brak homogenicznosÂci Trybunaøu (s. 105).
PrzedstawiajaÎc trzy nowe orzeczenia (z 26 wrzesÂnia 1996 r. przypadek Manoussakis; z 24 lutego 1998 r. sprawa Larissis; z 21 stycznia
1999 r. casus Tsavachidis), Autorka zauwazÇa powolnaÎ, pozytywnaÎ
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ewolucjeÎ w postawie rzaÎdu greckiego, gdy chodzi o poszanowanie
wolnosÂci manifestowania postaw religijnych i prozelityzmu przy zachowaniu konstytucyjnego zakazu.
W monografii przywoøano 9 spraw zwiaÎzanych z wolnosÂciaÎ wypowiedzi, ktoÂre posÂrednio stanowiaÎ takzÇe o prozelityzmie.WolnosÂcÂ
ta bowiem jest taka sama, zaroÂwno gdy chodzi o wyrazÇanie przekonanÂ politycznych, filozoficznych, kulturalnych itd., jak i religijnych
(s. 109-112).
W czeÎsÂci VII (s. 115-145) zebrano zasady kierunkowe dziaøalnosÂci prozelitystycznej, podkresÂlajaÎc obowiaÎzek wøadz publicznych
uznania prawa do prozelityzmu religijnego i obowiaÎzek ochrony
w korzystaniu z niego. ChociazÇ niekiedy twierdzi sieÎ, zÇe nie nalezÇy
z tym wkraczacÂ na grunt prawa, lecz pozostawicÂ w obszarze etyki
i zgodnego wspoÂøzÇycia wyznanÂ na bazie norm jurydycznych, Autorka
zauwazÇa, zÇe nie nalezÇy ¹kroczycÂ szlakiem utopiiº (s. 115). Docenia
starania lideroÂw roÂzÇnych wyznanÂ chrzesÂcijanÂskich w poszukiwaniu
rozwiaÎzanÂ i manifestowaniu ekumenizmu. Prezentuje szerzej inicjatywy, ktoÂrych owocem jest m.in. MieÎdzynarodowe Stowarzyszenie
WolnosÂci Religijnej ± IRLA (International Religious Liberty Association), aktualnie uznawane za najwazÇniejsze w zakresie ochrony
wolnosÂci religijnej.
W latach 1999-2000 eksperci z 20 krajoÂw, z roÂzÇnych grup wyznaniowych, po serii spotkanÂ w USA, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii
przedstawili dokument kierunkowy zasad regulujaÎcych problematykeÎ prozelityzmu, podpisany przez autoroÂw 30 stycznia 2000 r. Nie ma
on charakteru prawnego, lecz etyczny; cenne zasÂ jest przedstawienie
systematycznej wizji prozelityzmu, tak jak winny z tego uprawnienia
korzystacÂ wszystkie wyznania religijne. Dokument nie jest kierowany
do wøadz publicznych, lecz do lideroÂw religijnych i poszczegoÂlnych
wiernych, wskazujaÎc na ich osobistaÎ odpowiedzialnosÂcÂ w zakresie
dziaøalnosÂci prozelitystycznej. Jednak nie jest ona obojeÎtna wøadzom
publicznym, bo wchodzi w zakres wolnosÂci religijnej, dokument zasÂ
systematyzuje i syntetyzuje pojeÎcie prozelityzmu, okresÂla jego zakres, przez co søuzÇycÂ mozÇe nie tylko formacji czøonkoÂw wspoÂlnot,
ale takzÇe w nauce prawa wyznaniowego, jak tezÇ przy stanowieniu
i interpretacji norm prawnych.
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Po odniesieniu sieÎ do norm prawa mieÎdzynarodowego, podkresÂleniu, zÇe zasady te majaÎ najpierw charakter etyczny, wskazano, izÇ
mogaÎ bycÂ uzÇyteczne w relacjach mieÎdzy wspoÂlnotami religijnymi
i panÂstwami, majaÎc za fundament godnosÂcÂ osoby, wolnosÂcÂ jednostki
do posteÎpowania w zgodzie z sumieniem. PoniewazÇ w grupie uczestniczyli roÂwniezÇ przedstawiciele religii niechrzesÂcijanÂskich, w dokumencie wieÎc nie pojawia sieÎ søowo ¹ewangelizacjaº, lecz mowa jest
o ¹propagowaniuº, ¹szerzeniuº. Stwierdzono:
1. NauczacÂ, okazywacÂ i propagowacÂ wøasnaÎ religieÎ czy przekonania jest uznanym prawem kazÇdego czøowieka. KazÇdy ma prawo
przedstawiacÂ innym osobom wøasne przekonania. KazÇdy ma prawo
przyjaÎcÂ jakaÎsÂ religieÎ lub przekonania, lub zmienicÂ je, w sposoÂb wolny
i wedøug dyktatu swojego sumienia.
2. Odpowiedzialni za spoøecznosÂci, za wspoÂlnoty religijne winni
ksztaøtowacÂ relacje mieÎdzy sobaÎ na podstawie kontaktoÂw, rozmoÂw,
przedstawiania poglaÎdoÂw z pokoraÎ, poszanowaniem, szacunkiem.
Dialog wyklucza konfrontacjeÎ. SÂwiadczenie wøasnaÎ religijnosÂciaÎ lub
przekonaniami wobec innych osoÂb, do ktoÂrych sÂwiadectwo czy misja
sieÎ kieruje, domaga sieÎ brania pod uwageÎ ich historii, przekonanÂ,
form zÇycia i ich kulturowej ekspresji.
3. Religia, wiara czy przekonania beÎdaÎ najlepiej propagowane,
gdy zÇycie osoÂb je propagujaÎcych beÎdzie zgodne z przesøaniem, ktoÂre
wyznajaÎ i mozÇe prowadzicÂ odbiorcoÂw (adresatoÂw) do wolnej jego
akceptacji.
4. W propagowaniu wøasnej wiary czy przekonanÂ jest konieczne
bycÂ serdecznym i sprawiedliwym wobec innych religii oraz przekonanÂ. To domaga sieÎ poroÂwnywania ideaøoÂw wøasnej wspoÂlnoty z ideaøami innych, w miejsce podkresÂlania brakoÂw, ktoÂre sieÎ im przypisuje.
5. W propagowaniu religii czy przekonanÂ beÎdzie sieÎ szanowacÂ
zaroÂwno prawa wieÎkszosÂci, jak i mniejszosÂci, zgodnie z mieÎdzynarodowymi instrumentami ochrony praw czøowieka, ktoÂre wykluczajaÎ
wszelkie formy dyskryminacji i nietolerancji.
6. W odnoszeniu sieÎ do innych wspoÂlnot religijnych lub sÂwiatopoglaÎdowych beÎdzie sieÎ uzÇywacÂ jeÎzyka szacunku zamiast konfrontacji.
7. AktywnosÂcÂ socjalna i humanitarna nie beÎdzie øaÎczona z propagowaniem wiary lub przekonanÂ; nie beÎdzie sieÎ sÂwiadczycÂ pomocy
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z intencjaÎ wykorzystania trudnej sytuacji ekonomicznej osoÂb czy
zniewolenia do zmiany przez nie religii lub przekonanÂ.
8. UznajaÎc prawo posiadania i manifestowania wøasnej wiary lub
osobistych przekonanÂ, wszyscy saÎ wezwani, by rozstrzygacÂ kontrowersje, spory kompetencyjne i antagonizmy mieÎdzy religiami w prawdzie i wzajemnym poszanowaniu.
9. Nikt nie mozÇe gøosicÂ sÂwiadomie faøszywych twierdzenÂ o jakichsÂ
aspektach innej religii, ani zniesøawiacÂ czy ponizÇacÂ przekonania,
praktyki czy zÂroÂdøa (podstawy). Jest obowiaÎzkiem poszukiwacÂ informacji obiektywnych o innych religiach, unikajaÎc saÎdoÂw bez podstaw
czy sÂlepych.
10. Propagowanie wiary religijnej czy przekonanÂ musi szanowacÂ
wolnosÂcÂ wszystkich i kazÇdego do wyboru lub odrzucenia religii albo
przekonania, bez presji psychicznych czy psychologicznych. Nikogo
tezÇ nie wolno zobowiaÎzywacÂ do zerwania wieÎzoÂw naturalnych lub
jednosÂci rodziny, podstawowej komoÂrki spoøecznej.
11. Jest poteÎpione i musi bycÂ odrzucone uzÇywanie wøadz politycznych lub ekonomicznych lub uøatwianie ekspansji pod przykrywkaÎ
wiary religijnej lub przekonanÂ.
12. KazÇdy przejaw ± albo intencja ± propagowania wiary lub
przekonanÂ mozÇe bycÂ uznany za odpowiedzialny, jesÂli akceptuje, zÇe
jego rezultatem mozÇe bycÂ wzmocnienie wiary osoÂb lub grup, do ktoÂrych byø skierowany, jak tezÇ zÇe mozÇe prowadzicÂ do wolnego wyboru,
bez nacisku na zmianeÎ przynalezÇnosÂci religijnej.
13. W duchu odpowiedzialnosÂci za dobro spoøeczne wspoÂlnoty
religijne muszaÎ ± tak jak to jest mozÇliwe i zgodne z ich zasadami ±
øaÎczycÂ siøy dla umocnienia sprawiedliwosÂci, dobrobytu oraz pokoju
mieÎdzy ludami i panÂstwami.
14. Tam gdzie pojawiajaÎ sieÎ konflikty zwiaÎzane z propagowaniem
religii czy przekonanÂ, wspoÂlnoty, ktoÂrych dotyczaÎ, winny poszukiwacÂ
mozÇliwosÂci pojednania (s. 117-120).
CzeÎsÂcÂ dziewiaÎta to bibliografia (s. 153-169). Obejmuje ponad 300
pozycji, z dominacjaÎ publikacji w jeÎzyku hiszpanÂskim, w dalszej kolejnosÂci wøoskim, francuskim i angielskim. Walor tej czeÎsÂci obnizÇa
brak oddzielnego przedstawienia zÂroÂdeø i literatury.
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O wnikliwym, pokornym podejsÂciu Autorki do tematu sÂwiadczy
zakonÂczenie, w ktoÂrym dominujaÎ pytania. MozÇna jej zarzucicÂ niekonsekwencjeÎ w korzystaniu ze zÂroÂdeø i mieszanie tresÂci z regulacji prawnych i jurysprudencji, na ktoÂrych rozroÂzÇnienie wskazuje przyjeÎta
struktura, jak tezÇ powierzchowne potraktowanie innych ± poza europejskim ± systemoÂw ochrony wolnosÂci religijnej, przy braku wskazania dobrych opracowanÂ tej materii w formie przypisoÂw. Jednak trzeba miecÂ na uwadze bogactwo zgromadzonego materiaøu, uwzgleÎdniajaÎcego stanowisko kosÂcioøoÂw, wspoÂlnot religijnych wobec prozelityzmu, jak i roleÎ jurysprudencji. Autorka wykorzystaøa orzecznictwo
Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka w sposoÂb bardzo sumaryczny, jednak zainteresowany tym aspektem mozÇe studiowacÂ zÂroÂdøa
w oryginalnym jeÎzyku ± francuskim ± umieszczone w aneksach (1-5;
s. 171-322). SkroÂty dwoÂch pierwszych wyrokoÂw (w sprawie Kokkinakis z 25 maja 1993 r. oraz w sprawie Manoussakis z 26 wrzesÂnia
1996 r.) mozÇna tezÇ znalezÂcÂ w jeÎzyku polskim; zostaøy one przygotowane i wydane przez T. Jasudowicza w pozycji WolnosÂcÂ religii. WyboÂr materiaøoÂw, dokumenty, orzecznictwo (TorunÂ 2001, s. 285-291
i 296-303). CzeÎsÂcÂ dziesiaÎtaÎ ± aneksy ± uzupeønia wyciaÎg z Karty Praw
Fundamentalnych Unii Europejskiej z 2000 r.
DzieÎki prezentowanemu studium otrzymalisÂmy bogactwo zÂroÂdøowego materiaøu oraz zestawienie literatury, zwøaszcza z zakresu
prawa mieÎdzynarodowego, konstytucyjnego i wyznaniowego, z ktoÂrego wyøania sieÎ pozytywna zawartosÂcÂ prozelityzmu jako uprawnienia w ramach chronionej wolnosÂci religijnej. OproÂcz waloroÂw naukowych dzieøo to pomaga wyzwolicÂ sieÎ od dominujaÎcej w mediach negatywnej interpretacji tego pojeÎcia.
Wiesøaw Bar

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

Ricardo GarcõÂa GarcõÂa, Constitucionalismo espanÄol y legislacioÂn
sobre el factor religioso durante la primera mitad del siglo XIX
(1808-1845), Valencia: editorial Tirant lo Blanch 2000, ss. 454.
Dzieje KosÂcioøa katolickiego na terenie Hiszpanii do dzisiaj budzaÎ zazÇarte dyskusje nie tylko historyczne, ale i sÂwiatopoglaÎdowe.
Takie wydarzenia, jak wojna domowa i dyktatura generaøa Franco,
a takzÇe duzÇo wczesÂniejsza rekonkwista (XI w.), polityka tzw. kroÂloÂw
katolickich: Ferdynanda AragonÂskiego i Izabeli Kastylijskiej ± kolonizacja nowych laÎdoÂw czy znana Polakom z udziaøu zÇoønierzy KsieÎstwa Warszawskiego wojna Napoleona przeciwko Hiszpanom ciaÎgle
stanowiaÎ temat niegasnaÎcych sporoÂw i polemik. Niestety, rozwazÇajaÎc te zagadnienia, odwoøujemy sieÎ nieraz do stereotypoÂw i uogoÂlnienÂ, a nie do rzetelnej wiedzy dotyczaÎcej relacji panÂstwo±KosÂcioÂø
w Hiszpanii.
KsiaÎzÇka Ricardo GarcõÂa GarcõÂa Constitucionalismo espanÄol y legislacioÂn sobre el factor religioso durante la primera mitad del siglo
XIX (1808-1854) to wnikliwe studium hiszpanÂskich tekstoÂw konstytucyjnych z pierwszej poøowy XIX w., omawiajaÎce zagadnienia zwiaÎzane z wiaraÎ oraz kultem publicznym (factor religioso). Publikacja ta
mozÇe wieÎc stacÂ sieÎ interesujaÎcaÎ lekturaÎ dla wszystkich zainteresowanych prawem konstytucyjnym, wyznaniowym oraz historiaÎ prawa.
PoczaÎtki konstytucjonalizmu hiszpanÂskiego sieÎgajaÎ 1808 r., kiedy
to we francuskiej miejscowosÂci Bajonna Napoleon przedstawiø zebranej tam juncie hiszpanÂskich notabli projekt konstytucji. Zaaprobowany przez wspomniane gremium tekst staø sieÎ pierwszaÎ ustawaÎ zasadniczaÎ monarchii hiszpanÂskiej. Kilka lat poÂzÂniej, w czasie toczaÎcej
sieÎ wojny o niepodlegøosÂcÂ (1808-1814), na PoÂøwyspie Iberyjskim po-
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wstaøa kolejna carta magna. Tym razem jej twoÂrcami byli hiszpanÂscy
liberaøowie, zamknieÎci w obleÎzÇonym przez napoleonÂskie oddziaøy
Kadyksie.
W samym tylko XIX w. na terenie monarchii hiszpanÂskiej powstaøo azÇ osiem roÂzÇnych konstytucji oraz roÂwnowazÇny im Statut KroÂlewski z 1834 r. Byøy to wspomniane juzÇ: konstytucja z Bajonny
(1808) oraz konstytucja z Kadyksu (1812), a ponadto Statut KroÂlewski z 1834 r., konstytucja z 1837 r., konstytucja z 1845 r., niepromulgowana konstytucja z 1856 r., konstytucja z 1869 r., projekt konstytucji z 1873 r. i w konÂcu konstytucja z 1876 r.1
23 grudnia 2003 r. w Hiszpanii obchodzono 25-lecie ustanowienia
aktualnie obowiaÎzujaÎcej konstytucji. Rocznica ta spowodowaøa wyrazÂny wzrost zainteresowania prawem konstytucyjnym, jego stanem
obecnym i jego historiaÎ. Literatura dotyczaÎca historii hiszpanÂskiego
konstytucjonalizmu jest dosÂcÂ obszerna, zaroÂwno ta dotyczaÎca zagadnienÂ podstawowych2, jak i ta odnoszaÎca sieÎ do kwestii bardziej szczegoÂøowych3. Trudno jednak znalezÂcÂ wyczerpujaÎcaÎ, a jednoczesÂnie napisanaÎ przysteÎpnym jeÎzykiem analizeÎ kwestii wyznaniowej, dokonanaÎ poprzez pryzmat tekstoÂw ustaw zasadniczych pierwszej poøowy
XIX w.
Ricardo GarcõÂa GarcõÂa jest wykøadowcaÎ na Wydziale Prawa Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie (Universidad AutoÂnoma de
Madrid). Jego praca skupia sieÎ wokoÂø zagadnienÂ z dziedziny prawa
wyznaniowego oraz historii prawa konstytucyjnego. W swoich dotychczasowych publikacjach podejmowaø tematy wolnosÂci religijnej
1

J. J. A m o r oÂ s A z p i l i c u e t a, La libertad religiosa en la ConstitucioÂn espanÄola de 1978, Madrid 1984, s. 19.
2
SaÎ to gøoÂwnie opracowania o charakterze podreÎcznikowym, obejmujaÎce caøosÂcÂ
historii konstytucjonalizmu i dlatego omawiajaÎce zagadnienia w sposoÂb mniej szczegoÂøowy. WymienicÂ tutaj mozÇna m.in.: J. T o m aÂ s V i l l a r r o y a, Breve historia del
constitucionalismo espanÄol, Madrid 1992; F. F e r n aÂ n d e z S e g a d o, Las Constituciones histoÂricas espanÄolas: (Un anaÂlisis histoÂrico-jurõÂdico), Madrid 1982; A. T o r r e s
d e l M o r a l, Constitucionalismo histoÂrico espanÄol, Madrid 1991.
3
Mam tutaj na mysÂli monografie omawiajaÎce jednaÎ konkretnaÎ konstytucjeÎ (np.
C. Sanz Cid, ConstitucioÂn de Bayonna, Madrid 1922), a takzÇe opracowania dotyczaÎce
jednego zagadnienia, obecnego w wielu tekstach konstytucyjnych (np. J. M. Laboa,
Iglesia y religioÂn en las Constituciones EspanÄolas, Madrid 1981).

RECENZJE

349

oraz wolnosÂci sumienia, a takzÇe zagadnienia prawa maøzÇenÂskiego.
OproÂcz recenzowanej wøasÂnie publikacji ksiaÎzÇkowej jest takzÇe autorem La ComisioÂn Asesora de Libertad Religiosa: sus antecedentes,
precedentes, discusioÂn parlamentaria y regulacioÂn actual (Madrid
2003) oraz wspoÂøautorem LegislacioÂn baÂsica de derecho eclesiaÂstico
del estado (coord. MartõÂn SaÂnchez, Madrid 2000).
Omawiana monografia stanowi proÂbeÎ analizy zagadnienÂ zwiaÎzanych z religiaÎ ± taÎ wyznawanaÎ i taÎ praktykowanaÎ ± z perspektywy
tekstoÂw konstytucyjnych powstaøych w Hiszpanii w pierwszej poøowie XIX w. Jej autor nie ogranicza sieÎ tylko do przedstawienia
w sposoÂb chronologiczny poszczegoÂlnych uregulowanÂ prawnych
kwestii wyznaniowej (factor religioso). W swojej analizie posøuguje
sieÎ pewnego rodzaju ¹kluczem tematycznymº, do ktoÂrego odwoøuje
sieÎ w kazÇdym rozdziale ksiaÎzÇki. Zagadnienia stanowiaÎce elementy
skøadowe owego klucza, uøatwiajaÎcego zrozumienie caøosÂci problematyki, to kwestie o podstawowym znaczeniu w zakresie relacji
panÂstwo±KosÂcioÂø w Hiszpanii w pierwszej poøowie XIX w. Do zagadnienÂ tych nalezÇaÎ m.in.: dezamortyzacja (desamortizacioÂn4),
kwestie finansowe (financiacioÂn), edukacja (ensenÄanza), wolnosÂcÂ
druku (libertad de imprenta), statut duchowienÂstwa (estatuto del clero), legislacja wyborcza (materia electoral). Lepsze zrozumienie
omawianej problematyki uøatwia ponadto zarysowany przez autora
kontekst historyczny epoki.
Pierwsze dwa rozdziaøy posÂwieÎcone zostaøy konstytucji z Bajonny
(1808) oraz konstytucji z Kadyksu (1812). W rozdziale trzecim autor
omawia okres od 1814 do 1820 r., zwiaÎzany z powrotem na tron
Ferdynanda VII i przywroÂceniem monarchii absolutnej. W czwartym
poddaje analizie okres trzech lat Hiszpanii liberalnej (1820-1823),
w piaÎtym zasÂ powroÂt na tron Ferdynanda i ostatniaÎ dekadeÎ monarchii
4

Wedøug søownika Clave. Diccionario de uso del espanÄol actual (Madrid 1996,
s. 570) pojeÎcie desamortizacioÂn oznacza uwolnienie za pomocaÎ odpowiedniego sÂrodka prawnego jakiegosÂ dobra, ktoÂre do tej pory nie mogøo bycÂ sprzedane lub przejsÂcÂ
w inne reÎce. Jako przykøad uzÇycia czasownika desamortizar autorzy søownika podajaÎ
zdanie: ¹w XIX w. w Hiszpanii zdezamortyzowano wiele posiadøosÂci ziemskich nalezÇaÎcych do KosÂcioøaº (¹en el siglo XIX espanÄol, se desamortizaron muchas tierras
eclesiaÂsticasº).
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absolutnej (1823-1833). Rozdziaøy szoÂsty i sioÂdmy posÂwieÎcone zostaøy kolejno: statutowi kroÂlewskiemu z 1834 r. oraz konstytucji
z 1837 r. Pierwsze dwa oraz dwa ostatnie rozdziaøy dotyczaÎ wieÎc
tekstoÂw ustaw zasadniczych (konstytucje z 1808 i 1812 r. oraz te
z 1834 i 1837 r.). Trzy sÂrodkowe rozdziaøy omawiajaÎ z kolei okres
od 1814 do 1833 r., w ktoÂrym takzÇe pojawiøo sieÎ wiele unormowanÂ
prawnych, ale niemajaÎcych charakteru carta magna.
W punkcie pierwszym dwoÂch pierwszych i dwoÂch ostatnich rozdziaøoÂw autor zarysowuje historyczne tøo powstania czterech tekstoÂw
ustaw zasadniczych. W punkcie drugim przechodzi z kolei do omoÂwienia poszczegoÂlnych uregulowanÂ kwestii wyznaniowych zawartych
w konkretnym teksÂcie konstytucji. W konÂcu, w punkcie trzecim,
omawia te akty prawne, ktoÂre ukazaøy sieÎ w tym samym czasie co
jedna z czterech konstytucji i dotyczyøy zagadnienÂ zwiaÎzanych z religiaÎ, ale nie weszøy w zakres zÇadnej z omawianych ustaw zasadniczych.
Zarys historycznego tøa danego okresu stanowi takzÇe pierwszy
punkt trzech sÂrodkowych rozdziaøoÂw. W punkcie drugim kazÇdego
z nich autor analizuje z kolei postaweÎ KosÂcioøa wobec konkretnego
ukøadu siø politycznych beÎdaÎcych w danym momencie u wøadzy.
W konÂcu, w punkcie trzecim, przechodzi do analizy ustawodawstwa
kwestii wyznaniowych promulgowanego w omawianym okresie.
KsiaÎzÇkeÎ zamyka szczegoÂøowy aneks oraz bogata bibliografia.
W aneksie zatytuøowanym ¹Indeks analityczny zastosowanego ustawodawstwaº (¹IÂndice analõÂtico de la legislacioÂn utilizadaº) autor
ponownie odwoøuje sieÎ do wspomnianego juzÇ wyzÇej klucza tematycznego. PoszczegoÂlne akty prawne grupuje najpierw wedøug wymienionych wyzÇej zagadnienÂ (desamortizacioÂn, financiacioÂn, ensenÄanza, libertad de imprenta, estatuto del clero, materia electoral). NasteÎpnie
tematycznie uporzaÎdkowane teksty ukøada w porzaÎdku chronologicznym. Taki sposoÂb systematyzacji pozwala czytelnikowi na szybkie usytuowanie kazÇdego unormowania zaroÂwno co do czasu, jak i co
do zagadnienia, ktoÂrego ono dotyczy.
Na pochwaøeÎ zasøuguje wieÎc przejrzystosÂcÂ konstrukcji caøej pracy.
W trakcie lektury odnosi sieÎ jednak wrazÇenie, izÇ autor ± przytaczajaÎc
konkretne uregulowania prawne i omawiajaÎc historyczne tøo ich powstania ± zbyt maøo miejsca posÂwieÎca samej analizie cytowanych
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tekstoÂw, obawiajaÎc sieÎ jakby wysuwania sÂmiaøych, autorskich ocen
i wnioskoÂw.
Monografia Ricardo GarcõÂi jest niewaÎtpliwie pozycjaÎ zasøugujaÎcaÎ
na uwageÎ czytelnika. Ukazuje w sposoÂb przysteÎpny nieøatwe, interdyscyplinarne kwestie prawa wyznaniowego w trudnym dla Hiszpanii okresie umierajaÎcej monarchii absolutnej i rodzaÎcego sieÎ liberalizmu. MozÇe tezÇ przyczynicÂ sieÎ do lepszego zrozumienia zøozÇonych
relacji pomieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem na PoÂøwyspie Iberyjskim
w XIX w.
Piotr Ryguøa

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 7 ± 2004

LegislacioÂn eclesiaÂstica, red. Juan ForneÂs, MarõÂa Blanco, Beatriz
Castillo, Francisca PeÂrez-Madrid, Elcano: Wydawnictwo Aranzadi
2003, ss. 448.
Kiedy w 1929 r. D. Manuel de Aranzadi e Irujo zakøadaø rodzinnaÎ
firmeÎ edytorskaÎ, prawdopodobnie nie przypuszczaø, izÇ w przyszøosÂci
stanie sieÎ ona jednym z potentatoÂw na hiszpanÂskojeÎzycznym rynku
wydawniczym. ¹Aranzadiº, od poczaÎtku skupiajaÎca swoje zainteresowania na tematyce prawnej, specjalizuje sieÎ m.in. w publikacjach
kodeksowych. Katalog CoÂdigos BaÂsicos Universitarios Aranzadi (seria kodeksoÂw Aranzadi przeznaczona dla studentoÂw) obejmuje aktualnie kilkadziesiaÎt pozycji kodeksowych, zawierajaÎcych roÂzÇnego rodzaju unormowania prawne z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego, karnego, konstytucyjnego, mieÎdzynarodowego, podatkowego, pracy, procesowego.
Za posÂrednictwem prof. Rafaela Domingo, dziekana Wydziaøu
Prawa Uniwersytetu Nawarry (Universidad de Navarra), przedstawiciele wydawnictwa zwroÂcili sieÎ roÂwniezÇ do Departamentu Prawa
Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego z prosÂbaÎ o opracowanie zbioru prawodawstwa z tej dziedziny. W ten sposoÂb w 2000 r. na hiszpanÂskim rynku wydawniczym pojawiøo sieÎ pierwsze wydanie LegislacioÂn
eclesiaÂstica, tj. antologii tekstoÂw z zakresu prawa wyznaniowego, poczaÎwszy od fragmentoÂw konstytucji i tekstoÂw prawa mieÎdzynarodowego, a skonÂczywszy na wybranych normach prawa kanonicznego. Redaktorami omawianego zbioru byli profesorowie prawa
wyznaniowego Uniwersytetu Nawarry Juan ForneÂs i MarõÂa Blanco
oraz asystent na wydziale prawa wyznaniowego Beatriz Castillo.
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W poÂzÂniejszych wydaniach do zespoøu redakcyjnego doøaÎczyøa jeszcze prof. Francisca PeÂrez-Madrid.
LegislacioÂn eclesiaÂstica skøada sieÎ z siedmiu rozdziaøoÂw. Pierwszy zawiera wybrane fragmenty konstytucji z 27 grudnia 1978 r.,
mniej lub bardziej powiaÎzane z zagadnieniami omawianymi w trakcie uniwersyteckich wykøadoÂw z prawa wyznaniowego. Znalazøy sieÎ
w nim artykuøy dotyczaÎce m.in. praw i wolnosÂci obywatelskich,
podstawowych pryncypioÂw polityki socjalnej i ekonomicznej, procedury ustawodawczej, umoÂw mieÎdzynarodowych, ubezpieczenÂ
i podatkoÂw, organizacji terytorialnej panÂstwa, trybunaøu konstytucyjnego.
Rozdziaø drugi, podzielony na dwie czeÎsÂci, to zbioÂr roÂzÇnego rodzaju tekstoÂw prawa mieÎdzynarodowego. W czeÎsÂci pierwszej odnalezÂcÂ mozÇna te unormowania, do ktoÂrych odnosi sieÎ tekst art. 10.2
hiszpanÂskiej carta magna. W artykule tym czytamy: ¹Normy odnoszaÎce sieÎ do praw podstawowych oraz do uznanych przez KonstytucjeÎ
wolnosÂci interpretuje sieÎ zgodnie z PowszechnaÎ DeklaracjaÎ Praw
Czøowieka oraz ratyfikowanymi przez HiszpanieÎ traktatami i umowami mieÎdzynarodowymi dotyczaÎcymi tych kwestiiº (tøum. wøasne).
W drugiej czeÎsÂci rozdziaøu umieszczono pozostaøe teksty prawa mieÎdzynarodowego nie ratyfikowane przez rzaÎd hiszpanÂski, a mimo to
uznane przez autoroÂw za istotne.
Rozdziaø trzeci zawiera pieÎcÂ umoÂw mieÎdzynarodowych pomieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a rzaÎdem Hiszpanii, ktoÂre ± w miejsce konkordatu z 1957 r. ± stanowiaÎ aktualnie obowiaÎzujaÎcy hiszpanÂski
system konkordatowy. SaÎ to: umowa z 28 lipca 1976 r. dotyczaÎca
wyboru biskupoÂw i privilegium fori oraz cztery umowy z 3 stycznia
1979 r., regulujaÎce zagadnienia prawne, kwestie zwiaÎzane z nauczaniem i kulturaÎ, zagadnienia ekonomiczne, a takzÇe kwestie opieki
duszpasterskiej w siøach zbrojnych oraz søuzÇby wojskowej osoÂb duchownych.
W rozdziale czwartym odnalezÂcÂ mozÇemy tekst Ustawy Organicznej o WolnosÂci Religijnej (Ley OrgaÂnica de Libertad Religiosa)
z 5 lipca 1980 r. Autorzy zamiesÂcili w nim takzÇe dwa dekrety kroÂlewskie z 1981 r., konstytuujaÎce i regulujaÎce dziaøalnosÂcÂ Komisji Doradczej do Spraw WolnosÂci Religijnej (ComisioÂn Asesora de Libertad
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Religiosa) oraz Rejestru ZwiaÎzkoÂw Wyznaniowych (Registro de Entidades Religiosas), ustanowionych w celu ochrony prawa do wolnosÂci religijnej obywateli.
Rozdziaø piaÎty zawiera umowy pomieÎdzy rzaÎdem a trzema najwieÎkszymi mniejszosÂciami religijnymi w Hiszpanii: FederacjaÎ KosÂcioøoÂw Ewangelickich (FederacioÂn de Entidades Religiosas EvangeÂlicas
de EspanÄa), FederacjaÎ WspoÂlnot ZÇydowskich (FederacioÂn de Comunidades Israelitas de EspanÄa) oraz RadaÎ IslamskaÎ (ComisioÂn IslaÂmica de EspanÄa).
Rozdziaø szoÂsty, zatytuøowany ¹Prawodawstwo panÂstwowe dotyczaÎce kwestii wyznaniowychº, podzielony zostaø na szesÂcÂ czeÎsÂci.
W pierwszej autorzy zamiesÂcili teksty aktoÂw prawnych regulujaÎcych
zagadnienia zwiaÎzane ze szkolnictwem wyznaniowym. W czeÎsÂci drugiej odnajdziemy teksty dotyczaÎce opieki duszpasterskiej w wojsku,
szpitalach, wieÎzieniach i szkoøach. W czeÎsÂci trzeciej zamieszczono
artykuøy hiszpanÂskiego kodeksu karnego, dotyczaÎce m.in. ochrony
uczucÂ religijnych, uchylania sieÎ osoÂb zwolnionych z obowiaÎzkowej
søuzÇby wojskowej od obowiaÎzku spoøecznych sÂwiadczenÂ zasteÎpczych
czy przesteÎpstw przeciwko wolnosÂci sumienia. CzeÎsÂcÂ czwarta zawiera
z kolei artykuøy kodeksu cywilnego, dotyczaÎce zawarcia maøzÇenÂstwa,
separacji i rozwodu. W czeÎsÂci piaÎtej autorzy umiesÂcili dwa akty prawne: dekret kroÂlewski z 5 kwietnia 1979 r., regulujaÎcy formuøeÎ skøadania przysieÎgi przez osoby obejmujaÎce stanowiska w administracji publicznej, oraz ustaweÎ z 6 lipca 1998 r., dotyczaÎcaÎ mozÇliwosÂci odmowy
peønienia søuzÇby wojskowej m.in. z przyczyn religijnych oraz obowiaÎzku spoøecznych sÂwiadczenÂ zasteÎpczych. W konÂcu, w czeÎsÂci szoÂstej, zamieszczone zostaøy ustawa z 24 listopada 1994 r. oraz dekret
kroÂlewski z 5 maja 1995 r., regulujaÎce kwestie zwiaÎzane z dochodami
i opodatkowaniem zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz z prawem wøasnosÂci nieruchomosÂci kosÂcielnych.
Rozdziaø sioÂdmy, zatytuøowany ¹Normy prawa kanonicznegoº,
zawiera fragmenty dwoÂch dokumentoÂw soborowych oraz wybrane
kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Wspomnianymi tekstami soborowymi saÎ: Deklaracja o wolnosÂci religijnej ¹Dignitatis
humanaeº oraz Konstytucja duszpasterska o KosÂciele w sÂwiecie
wspoÂøczesnym ¹Gaudium et spesº.
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CaøosÂcÂ zamykajaÎ cztery zestawienia: chronologiczne (õÂndice cronoloÂgico), alfabetyczne (õÂndice alfabeÂtico), Kodeksu Prawa Kanonicznego (õÂndice del CoÂdigo de Derecho CanoÂnico) oraz analityczne
(õÂndice analõÂtico). Pierwsze zawiera wykaz najwazÇniejszych dokumentoÂw regulujaÎcych kwestie wyznaniowe, uporzaÎdkowanych wedøug daty ukazania sieÎ konkretnego aktu prawnego, poczaÎwszy od
Konwencji z 9 grudnia 1948 r., a skonÂczywszy na Ustawie Organicznej z 11 stycznia 2000 r. Drugie zestawienie to alfabetyczny spis zawartych w omawianej pozycji ksiaÎzÇkowej aktoÂw prawnych. Zestawienie trzecie to indeks Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., majaÎcy
søuzÇycÂ pomocaÎ studentom prawa w lepszym zorientowaniu sieÎ w specyfice prawa kanonicznego. Zestawienie czwarte to praktyczny ±
szczegoÂlnie w wypadku koniecznosÂci odnalezienia i przeanalizowania
jednej, okresÂlonej kwestii ± alfabetyczno-tematyczny spis haseø wraz
z odnosÂnikami do konkretnych tekstoÂw jurydycznych regulujaÎcych
dane zagadnienie.
Na podkresÂlenie zasøuguje jeszcze jedno, bardzo praktyczne
rozwiaÎzanie zastosowane w kodeksach Aranzadi. Na stronie internetowej wydawnictwa (www.aranzadi.es/codigos) znajduje sieÎ wykaz kilkunastu podstawowych kodeksoÂw akademickich, w tym
takzÇe LegislacioÂn eclesiaÂstica, z mozÇliwosÂciaÎ uaktualnienia zawartych we wspomnianych kodeksach uregulowanÂ prawnych. Omawiany zbioÂr to piaÎta edycja z wrzesÂnia 2003 r. Wszystkie nowe
uregulowania kwestii wyznaniowych dokonane od tej daty azÇ do
ukazania sieÎ kolejnego wydania, tj. szoÂstego, mozÇna znalezÂcÂ na
wspomnianej wyzÇej stronie internetowej. W ten sposoÂb, analizujaÎc
jakiesÂ zagadnienie, mamy pewnosÂcÂ, zÇe teksty, na ktoÂre sieÎ powoøujemy, odpowiadajaÎ aktualnie obowiaÎzujaÎcemu stanowi prawnemu w Hiszpanii.
LegislacioÂn eclesiaÂstica pod redakcjaÎ profesoroÂw prawa wyznaniowego Uniwersytetu Nawarry nie jest z pewnosÂciaÎ najbardziej szczegoÂøowym zbiorem prawodawstwa wyznaniowego w Hiszpanii. Jego autorzy nie mieli jednak zamiaru konkurowacÂ z opracowanaÎ na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oviedo najobszerniejszaÎ
z dosteÎpnych obecnie na hiszpanÂskim rynku wydawniczym antologiaÎ
tekstoÂw z zakresu jurysprudencji i ustawodawstwa wyznaniowego,
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tj. z Repertorio legislativo y jurisprudencial de derecho eclesiaÂstico
espanÄol (AndreÂs-Corsino AÂ lvarez Cortina, MarõÂa JoseÂ Villa Robledo, Pamplona 1998). Ich zamierzeniem byøo raczej ± o czym piszaÎ we
wsteÎpie ± stworzenie takiego zbioru tekstoÂw, ktoÂry moÂgøby søuzÇycÂ
pomocaÎ profesorom i søuchaczom w trakcie wykøadoÂw uniwersyteckich. KierujaÎc sieÎ wieloletnim dosÂwiadczeniem wykøadowczym, autorzy omawianej pozycji ksiaÎzÇkowej umiesÂcili w niej unormowania
dotyczaÎce podstawowych kwestii obowiaÎzujaÎcego aktualnie systemu
prawa wyznaniowego. ZnajdujaÎce sieÎ na konÂcu indeksy pozwalajaÎ
nawet osobom søabo zorientowanym w niuansach tej gaøeÎzi nauk
prawnych na szybkie odnalezienie konkretnego tekstu. MozÇliwosÂcÂ
konfrontacji z najnowszymi zmianami na internetowych stronach wydawnictwa Aranzadi dodatkowo podnosi walor omawianego przez
nas zbioru.
MozÇna wieÎc powiedziecÂ, zÇe LegislacioÂn eclesiaÂstica jest jednym
z najbardziej praktycznych zbioroÂw prawodawstwa wyznaniowego,
oferujaÎcym dosteÎp do podstawowych uregulowanÂ z zakresu prawa
wyznaniowego z jednoczesnaÎ mozÇliwosÂciaÎ wglaÎdu do ewentualnych
zmian w obowiaÎzujaÎcym stanie prawnym. Z pewnosÂciaÎ beÎdzie wieÎc
bardzo pomocna zaroÂwno dla studentoÂw prawa, jak i dla osoÂb prowadzaÎcych wykøady.
Piotr Ryguøa
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