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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
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JAROSèAW MATWIEJUK

POZYCJA PRAWNA
ORGANIZACJI I STOWARZYSZENÂ RELIGIJNYCH
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SzczegoÂlnie istotnym elementem wolnosÂci sumienia i religii jest
uprawnienie do tworzenia organizacji spoøecznych w celu rozwijania
przekonanÂ religijnych. Jest to prawo wolnosÂciowe, wynikajaÎce z przyrodzonej godnosÂci osoby ludzkiej1. Gwarancje zakøadania i funkcjonowania religijnych organizacji spoøecznych podzielicÂ mozÇemy na
generalne i indywidualne. Generalne gwarancje tworzaÎ normy konstytucyjne, normy prawne zawarte w ratyfikowanych umowach mieÎdzynarodowych oraz normy prawne ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
± Prawo o stowarzyszeniach2. Natomiast do gwarancji indywidualnych zaliczycÂ nalezÇy ustaweÎ z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach
wolnosÂci sumienia i wyznania3 oraz jedenasÂcie ustaw wyznaniowych,
regulujaÎcych w sposoÂb indywidualny stosunki panÂstwa z konkretnymi
KosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi.
Zasadnicze znaczenie dla pozycji prawnej organizacji spoøecznych o charakterze religijnym majaÎ normy prawne zawarte w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.4 Ustrojodawca w art. 12, art. 58 oraz
art. 53 Konstytucji ustanowiø zasadeÎ pluralizmu spoøecznego opartaÎ
na idei spoøeczenÂstwa obywatelskiego. IstotaÎ zasady pluralizmu spoøecznego jest swoboda tworzenia i dziaøania rozmaitego typu zrze1
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. 152.
2
Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855.
3
Dz. U. Nr 78, poz. 483; sprost.: Dz. U. z 2001 r., Nr 28, poz. 319.
4
Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 319; Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271.

6

JAROSèAW MATWIEJUK

szenÂ, ktoÂrych celem ma bycÂ reprezentacja wobec organoÂw wøadzy
publicznej i ± kiedy to niezbeÎdne ± obrona zroÂzÇnicowanych interesoÂw
spoøeczno-ekonomicznych obywateli oraz ksztaøtowanie swojego losu w drodze indywidualnej i zbiorowej5.
Dla regulacji materii pozycji prawnej organizacji spoøecznych
o charakterze religijnym kluczowy jest art. 12 Konstytucji. Ustrojodawca potwierdziø w nim wolnosÂcÂ tworzenia i dziaøalnosÂci organizacji
spoøecznych, a zatem takzÇe organizacji spoøecznych tworzonych z inspiracji religijnej. Istota tej zasady konstytucyjnej polega na wolnosÂci
tworzenia i funkcjonowania roÂzÇnorakich dobrowolnych organizacji
spoøecznych, ktoÂrych cele saÎ spoøecznie uzÇyteczne. NiewaÎtpliwie takim celem spoøecznie uzÇytecznym saÎ cele religijne.
Za istotny element normatywny o charakterze gwarantujaÎcym
wolnosÂcÂ tworzenia i dziaøalnosÂci organizacji religijnych nalezÇy takzÇe
uznacÂ art. 58 Konstytucji. W artykule tym za jednaÎ z fundamentalnych
i podstawowych wolnosÂci politycznych jednostki uznano wolnosÂcÂ
zrzeszania sieÎ. PodkresÂlajaÎc znaczenie tej wolnosÂci dla statusu czøowieka i obywatela w demokratycznym panÂstwie prawnym, ustrojodawca deklaruje wolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ kazÇdemu i regulacjeÎ tej materii wysuwa na poczaÎtek konstytucyjnego katalogu praw i wolnosÂci
politycznych, tuzÇ po wolnosÂci gromadzenia sieÎ, a przed klasycznymi
wolnosÂciami i prawami politycznymi, takimi jak np. prawa woborcze.
WolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ zostaøa okresÂlona w Konstytucji z 1997 r.
dosÂcÂ szeroko, ale nie w sposoÂb nieograniczony. Ustawa zasadnicza
w art. 58 wprowadziøa generalnaÎ klauzuleÎ, zgodnie z ktoÂraÎ zakazane
jest tworzenie i istnienie organizacji spoøecznych, ktoÂrych cel lub
dziaøalnosÂcÂ saÎ sprzeczne z KonstytucjaÎ lub ustawaÎ. Postanowienia
te zawarte w tym przepisie konstytucyjnym uzupeønia i rozwija art.
13 Konstytucji. Na jego podstawie zakazane jest istnienie i funkcjonowanie organizacji spoøecznych, w tym takzÇe o charakterze religijnym, ktoÂre odwoøujaÎ sieÎ w swoich programach lub dziaøalnosÂci do
totalitarnych praktyk i metod dziaøania, a takzÇe tych stowarzyszenÂ,
ktoÂrych program lub dziaøalnosÂcÂ zakøada lub dopuszcza nienawisÂcÂ
5

P. W i n c z o r e k, Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku,
Warszawa 2000, s. 24.
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rasowaÎ, narodowosÂciowaÎ, stosowanie przemocy w celu zdobycia wøadzy lub politykeÎ panÂstwa, lub tych, ktoÂre przewidujaÎ lub utajniajaÎ
struktury i czøonkostwo.
Na gruncie art. 13 powstaje waÎtpliwosÂcÂ, czy przekaz ten zostaø
wystarczajaÎco precyzyjnie okresÂlony6. BycÂ mozÇe nalezÇaøoby rozwazÇycÂ dodanie zakazu prowadzenia tzw. negatywnej propagandy religijnej czy tezÇ zakazanie wszelkiej dziaøalnosÂci nietolerancyjnej.
Po szesÂciu latach obowiaÎzywania w polskim porzaÎdku prawnym
norm Konstytucji z 1997 r. wciaÎzÇ jeszcze trudno przewidziecÂ, w jakim
kierunku poÂjdzie praktyka stosowania tych przepisoÂw przez saÎdy
w stosunku do organizacji religijnych. Bezsporne wydaje sieÎ, zÇe wystarczy uznacÂ, izÇ organizacja spoøeczna o charakterze religijnym naruszyøa konstytucyjny zakaz zawarty w art. 13, by doszøo do przekroczenia przynajmniej jednego z zawartych w nim ograniczenÂ. Norma
prawna zawarta w analizowanym artykule wprowadza zatem wyjaÎtki
od konstytucyjnej zasady wolnosÂci zrzeszania sieÎ, wyjaÎtkoÂw zasÂ ± jak
wiadomo ± nie wolno interpretowacÂ w sposoÂb rozszerzajaÎcy.
DokonujaÎc oceny pozycji prawnej organizacji spoøecznych o charakterze religijnym w konteksÂcie konstytucyjnym, ze zdziwieniem
nalezÇy przyjaÎcÂ fakt, zÇe w art. 53 Konstytucji ± traktujaÎcym o wolnosÂci
sumienia i religii ± zostaøo pominieÎte prawo do zrzeszania sieÎ dla
realizacji przekonanÂ religijnych jako jeden ze sposoboÂw uzewneÎtrzniania przekonanÂ religijnych. Musi to bycÂ uznane dzisiaj za anachronizm sprzeczny z pojmowaniem tej wolnosÂci przez pakty praw czøowieka, a takzÇe z uchwaøami Soboru WatykanÂskiego II, ktoÂry opowiedziaø sieÎ za wolnosÂciaÎ w sprawach religijnych (libertas in re religiosa)7.
Warto podkresÂlicÂ, zÇe jedynie w art. 35, ust. 2 Konstytucji odnoszaÎcym sieÎ do mniejszosÂci narodowych i etnicznych jest mowa ± i to
zresztaÎ nie wprost ± o wolnosÂci zrzeszania sieÎ religijnego. Zgodnie
z jego brzmieniem mniejszosÂci otrzymaøy prawo do tworzenia wøasnych instytucji, a wieÎc takzÇe organizacji spoøecznych, søuzÇaÎcych
ochronie tozÇsamosÂci religijnej mniejszosÂci narodowych i etnicznych.
6
W. S k r z y d ø o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, KrakoÂw
2000, s. 26.
7
M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 256.
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W celu uzyskania w konteksÂcie konstytucyjnym w miareÎ caøosÂciowego obrazu pozycji prawnej organizacji spoøecznych o charakterze religijnym warto dostrzec takzÇe zawartaÎ w art. 31, ust. 3 klauzuleÎ
generalnaÎ, odnoszaÎcaÎ sieÎ do ograniczenÂ sformuøowanych w konstytucji praw i wolnosÂci, a wieÎc takzÇe wolnosÂci zrzeszania sieÎ. Zgodnie
z konstytucyjnaÎ klauzulaÎ ograniczenia wolnosÂci zrzeszania sieÎ ± np.
w celach religijnych ± mogaÎ bycÂ ustanowione tylko w ustawie i tylko
wtedy, kiedy saÎ konieczne w demokratycznym panÂstwie dla jego
bezpieczenÂstwa lub porzaÎdku publicznego, lub dla ochrony sÂrodowiska naturalnego, zdrowia i moralnosÂci publicznej, lub wolnosÂci i praw
innych osoÂb. Konieczne ograniczenie w demokratycznym panÂstwie
oznacza, zÇe motywem jego wprowadzenia nie mozÇe bycÂ ani celowosÂcÂ,
ani pozÇytecznosÂcÂ, ale niezbeÎdnosÂcÂ8.
Konstytucja RP przyjeÎøa wieÎc uznanaÎ powszechnie w prawie konstytucyjnym panÂstw demokratycznych zasadeÎ, zÇe zadanie ustalenia
granic konstytucyjnych praw i wolnosÂci spoczywa przede wszystkim
na ustawodawcy9. Zasada ta dotyczy takzÇe wolnosÂci zrzeszania sieÎ
w konteksÂcie religijnym. OproÂcz tej klauzuli generalnej w Konstytucji
z 2 kwietnia 1997 r. mozÇemy odnalezÂcÂ normy dopuszczajaÎce szczegoÂlne ograniczenie wolnosÂci zrzeszania sieÎ. MozÇe ono nastaÎpicÂ w czasie
obowiaÎzywania stanoÂw nadzwyczajnych. Konstytucja wyroÂzÇnia trzy
stany nadzwyczajne: stan wojenny, stan wyjaÎtkowy i stan kleÎski zÇywioøowej. Ustawy dotyczaÎce poszczegoÂlnych stanoÂw nadzwyczajnych
dopuszczajaÎ i okresÂlajaÎ mozÇliwosÂcÂ ograniczenia praw i wolnosÂci jednostki, w tym takzÇe wolnosÂci zrzeszania sieÎ w organizacje spoøeczne.
Nie jest jednak jasne, czy ograniczenie wolnosÂci zrzeszania sieÎ
mozÇe dotyczycÂ organizacji spoøecznych o charakterze religijnym. JezÇeli przyjaÎcÂ, zÇe wolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ religijnego jest elementem
wolnosÂci sumienia i religii, to zgodnie z art. 233, ust. 1 Konstytucji,
ktoÂry stanowi, zÇe w okresie obowiaÎzywania stanoÂw nadzwyczajnych
nie podlega ograniczeniom wolnosÂcÂ sumienia i religii, wydaje sieÎ, zÇe
legalnosÂcÂ ograniczenia dziaøalnosÂci i funkcjonowania organizacji spo8
W. B a r, WolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ osoÂb wierzaÎcych, w: Prawo wyznaniowe, red.
H. Misztal, Lublin 2000, s. 420.
9
B. B a n a s z a k, Prawo konstytucyjne, Wrocøaw 2001, s. 382.
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øecznych o charakterze religijnym jest waÎtpliwa. Stanowisko takie
jest tym bardziej uzasadnione, zÇe art. 233, ust. 2 zawiera dodatkowe
kryteria zwiaÎzane z ograniczeniem praw i wolnosÂci stanoÂw nadzwyczajnych. Ustrojodawca stanowi, zÇe niedopuszczalne jest ograniczenie praw i wolnosÂci wyøaÎcznie z powodu wyznania. Jest to norma
beÎdaÎca swoistym przedøuzÇeniem konstytucyjnej zasady roÂwnouprawnienia i zakazu dyskryminacji.
Z drugiej jednak strony, jesÂli zaøozÇymy, zÇe przesøankaÎ wprowadzenia przez Prezydenta RP na wniosek Rady MinistroÂw stanu wyjaÎtkowego jest zagrozÇenie bezpieczenÂstwa obywateli wskutek wydarzenÂ w rodzaju niepokojoÂw spoøecznych na tle religijnym, to teza
o niemozÇliwosÂci ograniczenia wolnosÂci zrzeszania sieÎ i dziaøalnosÂci
organizacji spoøecznych o charakterze religijnym nie jest juzÇ tak przekonywajaÎca i nie wytrzymuje krytyki. W takiej sytuacji nalezÇy zgodzicÂ sieÎ z dopuszczalnosÂciaÎ ograniczenia wolnosÂci zrzeszania sieÎ religijnego.
MajaÎc jednak na wzgleÎdzie normeÎ zawartaÎ w art. 31, ust. 3 Konstytucji, ktoÂry stanowi, zÇe ograniczenie wolnosÂci nie mozÇe naruszacÂ
istoty wolnosÂci i prawa, nalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe nie jest jasne, co jest
istotaÎ wolnosÂci zrzeszania sieÎ w organizacje spoøeczne o charakterze
religijnym, ktoÂrej ograniczacÂ nie wolno. W doktrynie polskiego prawa konstytucyjnego brak jest jednolitosÂci poglaÎdoÂw co do tego, jak
rozumiecÂ ten zapis konstytucyjny.
PozycjeÎ prawnaÎ organizacji spoøecznych o charakterze religijnym
okresÂlajaÎ takzÇe normy prawne zawarte w umowach mieÎdzynarodowych ratyfikowanych przez RzeczpospolitaÎ PolskaÎ. WsÂroÂd umoÂw mieÎdzynarodowych wyøaÎcznie umowy ratyfikowane przez Prezydenta
majaÎ charakter generalnych gwarancji wolnosÂci zrzeszania sieÎ, albowiem w mysÂl art. 91, ust. 1 Konstytucji tylko umowy ratyfikowane po
ich ogøoszeniu stanowiaÎ czeÎsÂcÂ polskiego porzaÎdku prawnego i saÎ bezposÂrednio stosowane, chyba zÇe ich stosowanie zalezÇy od wczesÂniejszego wydania ustawy. Normy prawa mieÎdzynarodowego regulujaÎce wolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ dla celoÂw religijnych znajdujaÎ sieÎ zaroÂwno w europejskim systemie ochrony praw czøowieka, jak i systemie Organizacji
NarodoÂw Zjednoczonych. Do najwazÇniejszych aktoÂw normatywnych
prawa mieÎdzynarodowego gwarantujaÎcych wolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ re-
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ligijnego zaliczycÂ nalezÇy: EuropejskaÎ KonwencjeÎ o Ochronie Praw
Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci z dnia 4 listopada 1950 r.10, MieÎdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r.11 oraz konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ z dnia 28 lipca 1993 r.12 Dwa pierwsze akty beÎdaÎce
umowami wielostronnymi (multilateralnymi) staøy sieÎ podstawowymi
wyznacznikami zÇycia spoøecznego w panÂstwach wchodzaÎcych w skøad
spoøecznosÂci mieÎdzynarodowej13. Trzeci akt normatywny ma charakter mieÎdzynarodowej umowy dwustronnej (bilateralnej) i reguluje
m.in. problematykeÎ wolnosÂci zrzeszania sieÎ wyøaÎcznie wiernych KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Chronologicznie pierwszym ratyfikowanym przez PolskeÎ aktem
mieÎdzynarodowym o charakterze uniwersalnym14 jest MieÎdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ. Za podstaweÎ
normatywnaÎ do zakøadania organizacji spoøecznych o charakterze religijnym nalezÇy uznacÂ art. 2, ust. 1 Paktu, w ktoÂrym mowa jest o tym,
zÇe kazÇdy czøowiek otrzymaø prawo do swobodnego stowarzyszania sieÎ
z innymi. UsteÎp 2 tego artykuøu odnosi sieÎ ponadto do mozÇliwych
ograniczenÂ tego prawa i stanowi, zÇe na wykonanie tego prawa nie
mogaÎ bycÂ naøozÇone ograniczenia inne nizÇ przewidziane w ustawie
i konieczne w demokratycznym spoøeczenÂstwie w interesie bezpieczenÂstwa panÂstwowego lub publicznego, porzaÎdku publicznego,
ochrony zdrowia, moralnosÂci publicznej, lub praw i wolnosÂci innych
osoÂb. Drugim mieÎdzynarodowym aktem normatywnym ratyfikowanym przez RzeczpospolitaÎ PolskaÎ, a umozÇliwiajaÎcym zakøadanie
i funkcjonowanie organizacji spoøecznych o charakterze religijnym,
jest umowa o zasieÎgu regionalnym, czyli Europejska Konwencja
o Ochronie Praw Czøowieka i Podstawowych WolnosÂci. W art. 11,
ust. 1 Konwencji kazÇdy czøowiek otrzymaø prawo do swobodnego
10

Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284; zm. Dz. U. z 1995 r., Nr 36, poz. 175, 176, 177;
Dz. U. z 1998 r., Nr 147, poz. 962.
11
Dz. U. z 1997 r., Nr 38, poz. 167.
12
Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318.
13
K. W a r c h a ø o w s k i, Prawo wyznaniowe. WyboÂr zÂroÂdeø, Warszawa 2000,
s. 14.
14
Pakt zostaø ratyfikowany przez PolskaÎ RzeczpospolitaÎ LudowaÎ w 1977 r.
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stowarzyszania sieÎ dla ochrony swoich interesoÂw, a wieÎc takzÇe religijnych. W obu aktach mieÎdzynarodowych wprowadzono zasadeÎ zakazu
dyskryminacji m.in. z powodu religii, co dodatkowo wzmacnia mozÇliwosÂcÂ efektywnego zrzeszania sieÎ w religijne organizacje spoøeczne.
Jedynym wiaÎzÇaÎcym aktem prawa mieÎdzynarodowego o charakterze umowy dwustronnej, w ktoÂrym wprost jest mowa o zrzeszaniu sieÎ
dla celoÂw religijnych, jest konkordat z 28 lipca 1993 r. SytuacjeÎ prawnaÎ stowarzyszenÂ wiernych konkordat polski reguluje w art. 19, ktoÂry
stanowi, zÇe Rzeczpospolita Polska uznaje prawa wiernych nalezÇaÎcych
do KosÂcioøa katolickiego do zrzeszania sieÎ zgodnie z prawem kanonicznym i w celach okresÂlonych w prawie. Zapewnienie to obejmuje
takzÇe obowiaÎzek poszanowania przez te stowarzyszenia prawa polskiego, gdy wkraczajaÎ w sfereÎ uregulowanaÎ w tym prawie15. Istotna
nowosÂcÂ tego ujeÎcia prawa do zrzeszania sieÎ religijnego polega na tym,
zÇe panÂstwo nie daje prawa, ale uznaje je ± jako prawo nalezÇne im
niezalezÇnie od woli ustawodawcy panÂstwowego ± oraz na tym, zÇe
stowarzyszenia wyznaniowe mogaÎ kierowacÂ sieÎ normami prawa kanonicznego16.
Skutkiem wejsÂcia w zÇycie konkordatu jest takzÇe to, zÇe na terytorium RP mogaÎ bycÂ zakøadane i mogaÎ swobodnie funkcjonowacÂ kazÇdego typu stowarzyszenia wiernych KosÂcioøa katolickiego przewidziane w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., oczywisÂcie pod
warunkiem przestrzegania i respektowania polskiego systemu prawnego. Strona panÂstwowa zobowiaÎzaøa sieÎ bowiem do poszanowania
norm prawa kanonicznego, dotyczaÎcych powstawania stowarzyszenÂ
wiernych, ich zarzaÎdu i dziaøalnosÂci w stosunkach wewnaÎtrzkosÂcielnych17. Na podstawie konstytucyjnej zasady roÂwnouprawnienia zawartej w art. 25 Konstytucji to nowe, charakterystyczne i daleko
idaÎce ujeÎcie prawa do zrzeszania sieÎ religijnego ± zaprezentowane
w konkordacie ± wydaje sieÎ bycÂ rozciaÎgnieÎte odpowiednio na inne
KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe. Istota tej zasady polega bowiem na
15
J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Warszawa
2000, s. 323.
16
J. K r u k o w s k i, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999,
s. 159-160.
17
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, s. 155.
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tym, zÇe wszystkie legalnie istniejaÎce KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe ±
bez wzgleÎdu na formeÎ regulacji sytuacji prawnej ± posiadajaÎ jednakowe uprawnienia i obciaÎzÇone saÎ jednakowymi obowiaÎzkami18.
ZamykajaÎc analizeÎ pozycji prawnej organizacji spoøecznych o charakterze religijnym w sÂwietle wiaÎzÇaÎcych RP wielostronnych i dwustronnych umoÂw mieÎdzynarodowych, warto zauwazÇycÂ, zÇe istotnym
elementem, ktoÂry nalezÇy wziaÎcÂ pod uwageÎ, przedstawiajaÎc niniejszaÎ
problematykeÎ, saÎ niewiaÎzÇaÎce akty mieÎdzynarodowe, tj. deklaracje.
PamieÎtajaÎc, zÇe deklaracje bardzo czeÎsto wyprzedzajaÎ standardy krajowe i mieÎdzynarodowe oraz kreujaÎ przyszøe rozwiaÎzania normatywne w zakresie ochrony praw czøowieka, warto odnotowacÂ rozwiaÎzanie przyjeÎte w zakresie prawa do zrzeszania sieÎ religijnego w Deklaracji ONZ w sprawie Praw OsoÂb NalezÇaÎcych do MniejszosÂci Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i JeÎzykowych z 18 grudnia
1992 r.19 Zgodnie z brzmieniem art. 2 Deklaracji panÂstwa ONZ powinny osobom nalezÇaÎcym do mniejszosÂci religijnych stworzycÂ w krajowym systemie prawnym mozÇliwosÂcÂ realizacji prawa do zakøadania
i utrzymywania swych wøasnych stowarzyszenÂ. W tym miejscu nalezÇy
podkresÂlicÂ sformuøowanie ¹utrzymywania swych wøasnych stowarzyszenÂº. Wydaje sieÎ ono bycÂ nowym, nieznanym dotychczas elementem, wytyczajaÎcym standardy przyszøosÂci w zakresie pozycji prawnej
organizacji spoøecznych o charakterze religijnym.
Do grona aktoÂw normatywnych gwarantujaÎcych zakøadanie
i funkcjonowanie religijnych organizacji spoøecznych w Rzeczypospolitej Polskiej wchodzaÎ takzÇe akty normatywne rangi ustawowej. Normy zawarte w tych aktach tworzaÎ zespoÂø gwarancji indywidualnych.
ZaliczycÂ do nich nalezÇy ustaweÎ z 17 maja 1989 r. o gwarancjach
wolnosÂci sumienia i wyznania, jedenasÂcie ustaw wyznaniowych regulujaÎcych w sposoÂb indywidualny stosunki panÂstwa z konkretnymi
KosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi oraz ustaweÎ z 7 kwietnia
1989 r. ± Prawo o stowarzyszeniach.
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M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe, s. 265.
Tekst deklaracji w: T. J a s u d o w i c z, WolnosÂcÂ religii. WyboÂr materiaøoÂw. Dokumenty. Orzecznictwo, TorunÂ 2001, s. 81-84.
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WsÂroÂd aktoÂw normatywnych rangi ustawowej okresÂlajaÎcych pozycjeÎ prawnaÎ organizacji spoøecznych o charakterze religijnym szczegoÂlne miejsce przypada ustawie o gwarancjach wolnosÂci sumienia
i wyznania. Ustawa ta speønia zadania ustawy wykonawczej do konstytucyjnych przepisoÂw prawa wyznaniowego20. Reguluje stosunek
Rzeczypospolitej Polskiej do KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
ktoÂrych sytuacja prawna nie jest regulowana odreÎbnymi, indywidualnymi ustawami. Ustawa ta nie ma zastosowania do KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych posiadajaÎcych indywidualne ustawy regulujaÎce
ich pozycjeÎ prawnaÎ z jednym wyjaÎtkiem. Polega on tym, zÇe w przypadku braku w konkretnej, indywidualnej ustawie wyznaniowej
uprawnienÂ lub rozwiaÎzanÂ, ktoÂre saÎ wymienione w ustawie z 17 maja
1989 r., zastosowanie majaÎ przepisy zawarte w tej ostatniej.
Ustawodawca, podejmujaÎc pierwszaÎ w ustawodawstwie polskim
proÂbeÎ zakresÂlenia przedmiotowego zakresu wolnosÂci sumienia i wyznania stwierdziø, zÇe w skøad uprawnienÂ z tej wolnosÂci wynikajaÎcych
wchodzaÎ dwa prawa zwiaÎzane ze swobodaÎ zrzeszania sieÎ religijnego.
Pierwsze to prawo do zrzeszania sieÎ w organizacjach sÂwieckich w celu
realizacji zadanÂ wynikajaÎcych z wyznawanej religii baÎdzÂ przekonanÂ
w sprawach religii21. Drugie to prawo do utrzymywania kontaktoÂw ze
wspoÂøwyznawcami poprzez uczestniczenie w pracach organizacji religijnych o zasieÎgu mieÎdzynarodowym22.
OkresÂlajaÎc zakres podmiotowy wolnosÂci sumienia i wyznania, ustawodawca w art. 7 analizowanej ustawy uznaø, zÇe adresatami zawartych
w niej praw i wolnosÂci, a wieÎc takzÇe wolnosÂci do zrzeszania sieÎ religijnego, saÎ obywatele polscy, cudzoziemcy i bezpanÂstwowcy przebywajaÎcy na terytorium panÂstwa polskiego, czyli wszyscy (kazÇdy czøowiek).
W ustawie z 17 maja 1989 r. oproÂcz aspektu indywidualnego
zwiaÎzanego z organizowaniem sieÎ jednostki w organizacje spoøeczne
o charakterze religijnym wysteÎpuje takzÇe aspekt grupowy wolnosÂci
zrzeszania sieÎ. Polega on na tym, zÇe KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe
wypeøniajaÎce funkcje religijne mogaÎ w szczegoÂlnosÂci tworzycÂ organi20
21
22

M. P i e t r z a k, Prawo wyznaniowe, s. 245.
Art. 2, pkt 11.
Art. 2, pkt 6.
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zacje dziaøajaÎce na rzecz formacji religijnej, kultu publicznego oraz
przeciwdziaøania patologiom spoøecznym i ich skutkom23.
NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe do organizacji spoøecznych utworzonych na
tej podstawie i nieposiadajaÎcych osobowosÂci prawnej nie majaÎ zastosowania przepisy ustawy o stowarzyszeniach. Organizacje te dziaøajaÎ
bowiem w ramach osoÂb prawnych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w obreÎbie ktoÂrych zostaøy powoøane do zÇycia. Z tym specyficznym modelem usytuowania organizacji spoøecznych o charakterze
religijnym powiaÎzano obowiaÎzek czuwania wøadz kosÂcielnych i wyznaniowych nad zgodnosÂciaÎ dziaøalnosÂci tych organizacji z ich celami
religijnymi i moralnymi. KonsekwencjaÎ niewykonania tego obowiaÎzku wydaje sieÎ bycÂ odpowiedzialnosÂcÂ prawna wøasÂciwych organoÂw
kosÂcielnych lub wyznaniowych.
WolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ ujeÎta w ustawie o gwarancjach wolnosÂci
sumienia i wyznania jako forma uzewneÎtrzniania ± indywidualnie lub
zbiorowo ± swojej religii i przekonanÂ nie ma nieograniczonego charakteru. Wyznaczenie granic tej wolnosÂci byøo zawsze rzeczaÎ delikatnaÎ i drazÇliwaÎ24. Zgodnie z ustawaÎ wolnosÂcÂ sumienia i wyznania, a wieÎc
takzÇe wolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ religijnego, mozÇe podlegacÂ ograniczeniom koniecznym dla ochrony bezpieczenÂstwa publicznego, porzaÎdku, zdrowia lub moralnosÂci publicznej, lub podstawowych praw i wolnosÂci innych osoÂb. Ograniczenia takie dopuszczalne saÎ jedynie w formie ustawy25.
NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe wykonywanie uprawnienÂ wynikajaÎcych
z wolnosÂci zrzeszania sieÎ w celach religijnych nie mozÇe prowadzicÂ
do uchylania sieÎ od obowiaÎzkoÂw publicznych czøowieka i obywatela
naøozÇonych przez KonstytucjeÎ lub ustawy. W wypadku zaistnienia
23
24

Art. 19, ust. 2, pkt 14.
M. P i e t r z a k, Demokratyczne sÂwieckie panÂstwo prawne, Warszawa 1999,

s. 179.
25
Ustawowe ujeÎcie tej problematyki dokonane w 1989 r. jest bardzo zblizÇone do
ujeÎcia zaprezentowanego w art. 31, ust. 3 Konstytucji RP z 1997 r. W zasadzie wysteÎpujaÎ tylko dwie roÂzÇnice. Mianowicie, w ustawie brakuje uzÇytej w Konstytucji przesøanki ochrony sÂrodowiska oraz przesøanki koniecznosÂci w demokratycznym panÂstwie.
Dobrze to sÂwiadczy o jakosÂci zapisoÂw ustawowych dokonanych przeciezÇ w 1989 r.
u progu niepodlegøej Rzeczypospolitej.
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sprzecznosÂci mieÎdzy nakazem religijnym a nakazem panÂstwowym
jednostka obowiaÎzana jest realizowacÂ ten ostatni. Wydaje sieÎ to
bycÂ trafny poglaÎd, z tym zastrzezÇeniem, zÇe nie jest naruszona istota
wolnosÂci sumienia i wyznania. Gdy zostanie pogwaøcona istota wolnosÂci sumienia i wyznania, jednostka jest zwolniona od wykonywania
obowiaÎzkoÂw publicznych czøowieka i obywatela naøozÇonych w Konstytucji lub ustawie.
ReasumujaÎc, ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania
przewiduje mozÇliwosÂcÂ zrzeszania sieÎ zaroÂwno w formie organizacji
zakøadanych przez jednostkeÎ, jak i organizacji spoøecznych zakøadanych przez wøadze kosÂcielne lub zwiaÎzki wyznaniowe.
PodstaweÎ prawnaÎ do zakøadania i funkcjonowania organizacji
spoøecznych o charakterze religijnym znajdujemy takzÇe w zdecydowanej wieÎkszosÂci indywidualnych ustaw wyznaniowych, ktoÂre regulujaÎ stosunki PanÂstwa do konkretnych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. SposÂroÂd obowiaÎzujaÎcych pieÎtnastu indywidualnych aktoÂw
normatywnych rangi ustawowej26 w jedenastu odnajdujemy regulacje odnoszaÎce sieÎ do organizacji spoøecznych o charakterze religijnym. Do ustaw regulujaÎcych problematykeÎ zrzeszania sieÎ religijnego
zaliczycÂ nalezÇy:
1. UstaweÎ z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej27;
2. UstaweÎ z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego
Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego28;
3. UstaweÎ z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej29;
4. UstaweÎ z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej30;
5. UstaweÎ z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej31;
26
W skøad 15 aktoÂw normatywnych wchodzi 14 ustaw (w tym 2 o rodowodzie
przedwojennym) oraz jedno rozporzaÎdzenie z mocaÎ ustawy.
27
Dz. U. Nr 29, poz. 154, z poÂzÂn. zm.
28
Dz. U. Nr 66, poz. 287, z poÂzÂn. zm.
29
Dz. U. Nr 73, poz. 323, z poÂzÂn. zm.
30
Dz. U. Nr 97, poz. 479, z poÂzÂn. zm.
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6. UstaweÎ z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego w Rzeczypospolitej Polskiej32;
7. UstaweÎ z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku panÂstwa do
KosÂcioøa Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej33;
8. UstaweÎ z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do Gmin
Wyznaniowych ZÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej34;
9. UstaweÎ z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego MariawitoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej35;
10. UstaweÎ z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Starokatolickiego MariawitoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej36;
11. UstaweÎ z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego w Rzeczypospolitej Polskiej37.
ZasadaÎ generalnaÎ jest, zÇe ustawy indywidualnie normujaÎce pozycjeÎ prawnaÎ KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Rzeczypospolitej
Polskiej przewidujaÎ jednaÎ formeÎ organizacji spoøecznych o charakterze religijnym, tzn. organizacje kosÂcielne. Takie rozwiaÎzanie przyjaÎø
ustawodawca w dziewieÎciu sposÂroÂd jedenastu indywidualnych ustaw
wyznaniowych uwzgleÎdniajaÎcych problematykeÎ zrzeszenÂ religijnych.
Od tej zasady generalnej wprowadzono dwa rodzaje wyjaÎtkoÂw.
Pierwszy rodzaj odsteÎpstw polega na tym, zÇe dwa najwieÎksze KosÂcioøy w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli KosÂcioÂø katolicki oraz Polski
Autokefaliczny KosÂcioÂø Prawosøawny, posiadajaÎce najwczesÂniejsze
indywidualne regulacje ustawowe swojej pozycji prawnej w panÂstwie,
otrzymaøy prawo do zrzeszania sieÎ w dwoÂch formach ± organizacji
kosÂcielnych oraz stowarzyszenÂ wiernych (organizacje katolickie
i bractwa). Drugi wyjaÎtek od zasady generalnej polega na tym, zÇe
w czterech indywidualnych aktach normatywnych rangi ustawowej
w ogoÂle nie wysteÎpujaÎ zapisy gwarantujaÎce istnienie i dziaøanie orga-

31
32
33
34
35
36
37

Dz.
Dz.
Dz.
Dz.
Dz.
Dz.
Dz.

U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.

Nr 97, poz.
Nr 97, poz.
Nr 97, poz.
Nr 41, poz.
Nr 41, poz.
Nr 41, poz.
Nr 41, poz.

480, z
481, z
482, z
251, z
252, z
253, z
254, z

poÂzÂn. zm.
poÂzÂn. zm.
poÂzÂn. zm.
poÂzÂn. zm.
poÂzÂn. zm.
poÂzÂn. zm.
poÂzÂn. zm.
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nizacji spoøecznych o charakterze religijnym. Do aktoÂw pozbawionych tego typu regulacji normatywnej zaliczamy:
1. UstaweÎ z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej38;
2. UstaweÎ z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku PanÂstwa do MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Wyznaniowego w Rzeczypospolitej Polskiej39;
3. UstaweÎ z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku PanÂstwa do Karaimskiego ZwiaÎzku Wyznaniowego w Rzeczypospolitej Polskiej40;
4. RozporzaÎdzenie z mocaÎ ustawy z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku PanÂstwa do Wschodniego KosÂcioøa StaroobrzeÎdowego, nieposiadajaÎcego hierarchii duchownej41.
SposÂroÂd czterech aktoÂw rangi ustawodawczej nie majaÎcych gwarancji normatywnych dla istnienia i dziaøania organizacji spoøecznych
o charakterze religijnym azÇ trzy majaÎ genezeÎ przedwojennaÎ. Na ich
przykøadzie wyrazÂnie widacÂ korzystnaÎ dla KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ewolucjeÎ polskiego prawa wyznaniowego oraz standardoÂw zwiaÎzanych z prawem do religijnego zrzeszania sieÎ. ZaskakujaÎcy
jest w tym konteksÂcie brak regulacji normatywnej w odniesieniu do
organizacji spoøecznych o charakterze religijnym w ustawie z 1994 r.
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego
w Rzeczypospolitej Polskiej. Ten ostatni przykøad niewaÎtpliwie nie
najlepiej sÂwiadczy o spoÂjnosÂci i jednolitosÂci polskiego systemu prawnego regulujaÎcego problematykeÎ wyznaniowaÎ.
ZasadeÎ generalnaÎ polegajaÎcaÎ na stworzeniu przez ustawodawceÎ
w ustawach indywidualnych jedynie mozÇliwosÂci zakøadania organizacji
kosÂcielnych przyjeÎto w odniesieniu do KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego, KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego, KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw, KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego, KosÂcioøa
Polskokatolickiego, ZwiaÎzku Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich42,
38

Dz. U. Nr 73, poz. 324, z poÂzÂn. zm.
Dz. U. Nr 30, poz. 240, z poÂzÂn. zm.
40
Dz. U. Nr 30, poz. 241, z poÂzÂn. zm.
41
Dz. U. Nr 38, poz. 363, z poÂzÂn. zm.
42
W przypadku gmin wyznaniowych zÇydowskich ustawodawca trafnie uzÇywa
nazwy organizacje wyznaniowe, a nie kosÂcielne.
39
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KosÂcioøa Katolickiego MariawitoÂw, KosÂcioøa Starokatolickiego MariawitoÂw oraz KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego.
Na gruncie polskiego prawa wyznaniowego43 organizacje kosÂcielne (wyznaniowe) mozÇna zdefiniowacÂ w nasteÎpujaÎcy sposoÂb. Organizacja kosÂcielna (wyznaniowa) to rodzaj organizacji spoøecznej o charakterze dobrowolnym, nie podlegajaÎcej lub podlegajaÎcej w czeÎsÂci
normom prawa o stowarzyszeniach, zakøadanej przez uprawniony
organ wøadzy kosÂcielnej w celu wspierania danej formacji religijnej
i dziaøajaÎcej w øaÎcznosÂci z wøadzaÎ kosÂcielnaÎ (wyznaniowaÎ).
Organizacje kosÂcielne (wyznaniowe) zakøadane saÎ przez wyrazÂnie wskazane w indywidualnych ustawach wyznaniowych organy
wøadzy kosÂcielnej (wyznaniowej). Ustawodawca upowazÇnia do ich
zakøadania zaroÂwno organy kosÂcielne (wyznaniowe) o charakterze
centralnym, jak i terenowym. Do organoÂw centralnych uprawnionych do zakøadania takich organizacji zaliczycÂ nalezÇy: KonferencjeÎ
Episkopatu Polski KosÂcioøa katolickiego, SÂwieÎty SoboÂr BiskupoÂw
Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego, Konsystorz
KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego, RadeÎ KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego, RadeÎ KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw, ZarzaÎd
KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego w Rzeczypospolitej Polskiej,
RadeÎ SynodalnaÎ KosÂcioøa Polskokatolickiego, ZarzaÎd ZwiaÎzku
Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich, RadeÎ PrzeøozÇonych KosÂcioøa Katolickiego MariawitoÂw, RadeÎ KosÂcioøa Starokatolickiego MariawitoÂw oraz RadeÎ KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego. Tylko one mogaÎ zakøadacÂ i w konsekwencji skutecznie kontrolowacÂ i nadzorowacÂ organizacje kosÂcielne (wyznaniowe) o charakterze ogoÂlnokrajowym, czyli
± jak to okresÂlajaÎ najczeÎsÂciej ustawy ± o zasieÎgu ponaddiecezjalnym.
WyrazÂnie widacÂ, zÇe zamiarem ustawodawcy byøo wyposazÇenie w to
uprawnienie jedynie najwazÇniejszych organoÂw kosÂcielnych i wyznaniowych o charakterze kierowniczym i oczywisÂcie kolegialnym.
Organizacje kosÂcielne (wyznaniowe) mogaÎ bycÂ takzÇe zakøadane
przez wyrazÂnie wskazane w indywidualnych ustawach wyznaniowych
43
W. B a r, WolnosÂcÂ zrzeszania sieÎ, s. 422. Autor søusznie zauwazÇa, zÇe ustawodawca dokonaø rozroÂzÇnienia organizacji kosÂcielnych na podstawie trzech kryterioÂw:
powstania, celu oraz stopnia zalezÇnosÂci od prawa o stowarzyszeniach.
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organy wøadzy kosÂcielnej (wyznaniowej) o charakterze lokalnym.
Takie rozwiaÎzanie przyjaÎø ustawodawca, normujaÎc pozycjeÎ prawnaÎ
KosÂcioøa katolickiego, Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego oraz ZwiaÎzku Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich. Do organoÂw o charakterze lokalnym uprawnionych do zakøadania takich
organizacji ustawodawca zalicza w przypadku KosÂcioøa katolickiego
biskupoÂw diecezjalnych, wyzÇszych przeøozÇonych zakonnych, przeøozÇonych klasztoroÂw, proboszczoÂw oraz rektoroÂw kosÂcioøoÂw44. W przypadku Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego oraz
gmin wyznaniowych zÇydowskich saÎ to odpowiednio biskupi diecezjalni, przeøozÇeni klasztoroÂw oraz zarzaÎd gminy zÇydowskiej.
Wydaje sieÎ, zÇe tworzaÎc ten katalog, ustawodawca kierowaø sieÎ
zresztaÎ søusznie wielkosÂciaÎ i realnymi potrzebami konkretnego KosÂcioøa lub zwiaÎzku wyznaniowego. Tym tøumaczycÂ mozÇna brak organoÂw lokalnych uprawnionych do zakøadania organizacji kosÂcielnych
w indywidualnych regulacjach wyznaniowych okresÂlajaÎcych pozycjeÎ
prawnaÎ pozostaøych KosÂcioøoÂw w panÂstwie.
W sÂwietle obowiaÎzujaÎcego prawa organizacje kosÂcielne (wyznaniowe) mogaÎ uzyskacÂ osobowosÂcÂ prawnaÎ na wniosek okresÂlonych
w indywidualnych ustawach organoÂw kierowniczych KosÂcioøa lub
zwiaÎzku wyznaniowego tylko w drodze rozporzaÎdzenia Ministra
Spraw WewneÎtrznych i Administracji. SaÎ to te same organy kolegialne o charakterze kierowniczym, ktoÂre saÎ uprawnione do zakøadania
organizacji kosÂcielnych (wyznaniowych). Organizacje te majaÎ bezwzgleÎdny, ustawowy obowiaÎzek dziaøania w øaÎcznosÂci z wøasÂciwaÎ wøadzaÎ kosÂcielnaÎ lub wyznaniowaÎ. DrugaÎ charakterystycznaÎ cechaÎ organizacji kosÂcielnych (wyznaniowych) jest dziaøanie ± ogoÂlnie ujmujaÎc ±
na rzecz danej formacji religijnej. Ustawodawca w ustawach wyznaniowych indywidualnie regulujaÎcych stosunek panÂstwa do KosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w dosÂcÂ zblizÇony sposoÂb ujaÎø ich cele.
W chronologicznie pierwszej ustawie wyznaniowej regulujaÎcej
stosunek PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego ustawodawca zaliczyø
do celoÂw tego typu organizacji dziaøalnosÂcÂ na rzecz formacji religij44

Ostatnie trzy organy kosÂcielne czyniaÎ to na wniosek wiernych za zezwoleniem
wøasÂciwej wøadzy kosÂcielnej.
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nej, kultu publicznego, nauki KosÂcioøa, krzewienie trzezÂwosÂci, oddziaøywanie na osoby naduzÇywajaÎce alkoholu lub uzÇywajaÎce narkotykoÂw oraz udzielanie pomocy ich rodzinom. W chronologicznie drugiej ustawie dotyczaÎcej stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego ustawodawca wymieniø nasteÎpujaÎce
cele organizacji kosÂcielnych: dziaøalnosÂcÂ na rzecz formacji religijnej,
kultu publicznego, nauki prawosøawnej, przeciwdziaøanie patologiom
spoøecznym i ich skutkom.
W ustawach okresÂlajaÎcych pozycjeÎ prawnaÎ KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego i KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw do celoÂw organizacji kosÂcielnych ustawodawca zalicza zgodnaÎ z naukaÎ KosÂcioøoÂw
dziaøalnosÂcÂ spoøeczno-kulturalnaÎ, osÂwiatowo-wychowawczaÎ i charytatywno-opiekunÂczaÎ.
Inaczej ujeÎto cele organizacji kosÂcielnych w przypadku indywidualnych ustaw wyznaniowych dotyczaÎcych KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego, KosÂcioøa Katolickiego MariawitoÂw i KosÂcioøa
Starokatolickiego MariawitoÂw. W tych przypadkach katalog celoÂw
organizacji kosÂcielnych jest szerszy i obejmuje: dziaøalnosÂcÂ na rzecz
formacji religijnej, kultu publicznego, nauki danego KosÂcioøa, dziaøalnosÂcÂ charytatywno-opiekunÂczaÎ oraz ksztaøtowanie postaw religijno-etycznych dzieci i møodziezÇy.
Bardzo charakterystyczne ujeÎcie celoÂw organizacji wyznaniowej
wysteÎpuje w ustawie o stosunku PanÂstwa do gmin wyznaniowych
zÇydowskich. W tym przypadku ustawodawca zalicza do celoÂw zgodnaÎ
z misjaÎ ZwiaÎzku Gmin Wyznaniowych dziaøalnosÂcÂ wyznaniowaÎ,
osÂwiatowo-wychowawczaÎ, charytatywno-opiekunÂczaÎ, spoøeczno-kulturalnaÎ, w szczegoÂlnosÂci w zakresie dziedzictwa, tradycji i kultury
ZÇydoÂw w Polsce, oraz upowszechnianie wiedzy o historii i zasadach
religii mojzÇeszowej.
Najbardziej rozbudowany katalog celoÂw organizacji kosÂcielnych
wysteÎpuje w odniesieniu do organizacji adwentystycznych funkcjonujaÎcych na podstawie ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego w Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku
ustawodawca wsÂroÂd celoÂw wymienia dziaøalnosÂcÂ religijnaÎ, humanitarnaÎ, charytatywnaÎ, misyjnaÎ, osÂwiatowo-wychowawczaÎ, kulturalnaÎ, na
rzecz formacji religijnej, kultu publicznego, nauki adwentystycznej,
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ksztaøtowanie religijno-etycznych postaw dzieci i møodziezÇy oraz przeciwdziaøanie patologiom spoøecznym. Wyliczenie celoÂw organizacji
charakteryzuje sieÎ oproÂcz roÂzÇnorodnosÂci pewnaÎ niekonsekwencjaÎ,
ktoÂra mozÇe ± w okresÂlonych sytuacjach ± stworzycÂ problemy interpretacyjne. OtoÂzÇ w czeÎsÂci indywidualnych ustaw wyznaniowych ustawodawca precyzyjnie ujaÎø cele organizacji kosÂcielnych, natomiast w czeÎsÂci
ustaw wyliczenie celoÂw organizacji kosÂcielnych poprzedza søowo
¹w szczegoÂlnosÂciº. Przy zastosowaniu wykøadni jeÎzykowej w pierwszym przypadku takie zapisy normatywne mogaÎ sprawiacÂ wrazÇenie
zamknieÎtego katalogu celoÂw, w drugim przypadku ± otwartego wyliczenia. Takie ¹otwarteº rozwiaÎzanie spotykamy w ustawach o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego, Polskiego Autokefalicznego
KosÂcioøa Prawosøawnego, KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego,
KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw, KosÂcioøa Polskokatolickiego, KosÂcioøa Katolickiego MariawitoÂw, KosÂcioøa Starokatolickiego MariawitoÂw oraz KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego. Z zamknieÎtym katalogiem
celoÂw ± jak wydaje sieÎ ± mamy do czynienia w przypadku KosÂcioøa
Ewangelicko-Augsburskiego, KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego
oraz czeÎsÂciowo ZwiaÎzku Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich.
ReasumujaÎc rozwazÇania na temat normatywnego ujeÎcia celoÂw
organizacji kosÂcielnych (wyznaniowych), zauwazÇycÂ nalezÇy pewnaÎ
niekonsekwencjeÎ ustawodawcy i niejednolitosÂcÂ regulacji. Generalnie
jednak mozÇna stwierdzicÂ, zÇe w sÂwietle ustaw wyznaniowych cele tego
typu organizacji spoøecznych skupiajaÎ sieÎ wokoÂø dziaøalnosÂci na rzecz
formacji religijnej.
TrzeciaÎ charakterystycznaÎ cechaÎ organizacji kosÂcielnych (wyznaniowych) jest to, zÇe zakøadane saÎ i funkcjonujaÎ ± caøkowicie albo czeÎsÂciowo ± niezalezÇnie od norm ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ± Prawo
o stowarzyszeniach. Na podstawie tej cechy mozÇna wyroÂzÇnicÂ dwa rodzaje organizacji kosÂcielnych (wyznaniowych). Do pierwszej grupy
zaliczycÂ nalezÇy organizacje kosÂcielne, ktoÂre nie podlegajaÎ przepisom
ustawy ± Prawo o stowarzyszeniach w zÇadnym zakresie45. Na podsta45
Gdy chodzi o zebrania na drogach i placach publicznych oraz w pomieszczeniach uzÇytecznosÂci publicznej, stosuje sieÎ normy ustawy z 5 lipca 1990 r. o zgromadzeniach.
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wie indywidualnych ustaw wyznaniowych nie stosuje sieÎ ustawy
z 7 kwietnia 1989 r. do organizacji kosÂcielnych nasteÎpujaÎcych szesÂciu
KosÂcioøoÂw: KosÂcioøa katolickiego, Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego, KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego, KosÂcioøa Polskokatolickiego, KosÂcioøa Katolickiego MariawitoÂw i KosÂcioøa Starokatolickiego MariawitoÂw. Do drugiej grupy zaliczamy organizacje kosÂcielne i wyznaniowe, ktoÂre podlegajaÎ przepisom ustawy o stowarzyszeniach, ale z kilkoma istotnymi wyjaÎtkami od tej zasady. Prawo o stowarzyszeniach ma czeÎsÂciowe zastosowanie do organizacji kosÂcielnych: KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego, KosÂcioøa ChrzesÂcijan
BaptystoÂw, KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego, KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego oraz ZwiaÎzku Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich.
Zgodnie z brzmieniem odpowiednich zapisoÂw normatywnych zawartych w ustawach indywidualnych regulujaÎcych stosunek PanÂstwa
do tych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzku wyznaniowego stosuje sieÎ ustaweÎ ± Prawo
o stowarzyszeniach z trzema wyjaÎtkami od tej zasady. Pierwszy wyjaÎtek polega na tym, zÇe wøadzy kosÂcielnej pozostawiono prawo cofnieÎcia aprobaty, ktoÂra jest niezbeÎdna do zaøozÇenia i zarejestrowania organizacji dziaøajaÎcej w øaÎcznosÂci z wøadzami KosÂcioøa lub zwiaÎzku wyznaniowego. Drugim wyjaÎtkiem jest wymoÂg uzyskania opinii wøadzy
kosÂcielnej przed wystaÎpieniem do saÎdu z wnioskiem o rozwiaÎzanie
organizacji kosÂcielnej. Ostatni wyjaÎtek, trzeci, zobowiaÎzuje organ likwidacyjny do przekazania majaÎtku likwidowanej organizacji kosÂcielnej lub wyznaniowej na rzecz KosÂcioøa lub zwiaÎzku wyznaniowego.
Takie rozwiaÎzania normatywne przyjeÎto w ustawie o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego oraz w ustawie
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego
z tym, zÇe w tym ostatnim przypadku postanowienia statutu organizacji adwentystycznej mogaÎ stanowicÂ inaczej. W niektoÂrych indywidualnych ustawach wyznaniowych ± np. dotyczaÎcych pozycji prawnej
KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw oraz KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego
± spotykamy formuøeÎ o odpowiednim stosowaniu do majaÎtku likwidowanej organizacji przepisoÂw prawa wewneÎtrznego KosÂcioøa46. Je46

WieÎcej na ten temat zob.: W. W y s o c z a nÂ s k i, M. P i e t r z a k, Prawo kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nierzymskokatolickich w Polsce, Warszawa 1997.
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szcze inne rozwiaÎzanie przyjaÎø ustawodawca w stosunku do gmin
wyznaniowych zÇydowskich. MajaÎtek likwidowanej zÇydowskiej organizacji wyznaniowej mozÇe takzÇe przejsÂcÂ na wøasÂciwaÎ gmineÎ zÇydowskaÎ
na podstawie uchwaøy, zgodnie z ktoÂraÎ utworzono teÎ organizacjeÎ.
Poza tymi trzema wyjaÎtkami do organizacji kosÂcielnych i wyznaniowych, co do ktoÂrych indywidualne ustawy wyznaniowe tak stanowiaÎ, majaÎ zastosowanie wszystkie normy ustawy regulujaÎcej pozycjeÎ
prawnaÎ stowarzyszenÂ. W zwiaÎzku z tym, majaÎc na wzgleÎdzie ukazanie
peønej pozycji prawnej tego typu organizacji spoøecznych, wydaje sieÎ
celowe przedstawienie podstawowych rozwiaÎzanÂ przyjeÎtych w ustawie z 7 kwietnia 1989 r.
Generalnie rzecz ujmujaÎc, prawo o stowarzyszeniach zajmuje sieÎ
aspektami formalno-organizacyjnymi powstawania i funkcjonowania
stowarzyszenÂ. Ustawodawca przede wszystkim definiuje stowarzyszenia jako dobrowolne, samorzaÎdne, trwaøe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Dobrowolny charakter oznacza zakaz stosowania
przymusu prawnego oraz jakiegokolwiek innego w sprawie zakøadania stowarzyszenia i czøonkostwa w stowarzyszeniu. KazÇdy czøowiek
± zgodnie z taÎ cechaÎ ± ma peønaÎ swobodeÎ decydowania o momencie
wstaÎpienia i wystaÎpienia z tego typu organizacji spoøecznej. SamorzaÎdny charakter stowarzyszenia nalezÇy rozumiecÂ jako prawo stowarzyszenia do samodzielnego okresÂlania swoich celoÂw, programoÂw
dziaøania oraz struktury organizacyjnej. WymoÂg trwaøosÂci nie pozwala natomiast na zakwalifikowanie jako stowarzyszenia tych organizacji, ktoÂre skupiajaÎ osoby w celu realizacji jednorazowego zadania47.
Ostatnia cecha charakterystyczna stowarzyszenÂ wymieniona w definicji ustawowej, czyli niezarobkowy charakter, oznacza, zÇe stowarzyszenie mozÇe prowadzicÂ dziaøalnosÂci gospodarczaÎ, ale dochody z tej
dziaøalnosÂci muszaÎ bycÂ przeznaczane na statutowe cele, w zÇadnym
wypadku nie mogaÎ bycÂ dzielone mieÎdzy czøonkoÂw.
Prawo o stowarzyszeniach przewiduje dwie formy organizacyjne
stowarzyszenÂ. Pierwszy rodzaj stowarzyszenÂ to stowarzyszenia rejestrowe, posiadajaÎce osobowosÂcÂ prawnaÎ. MogaÎ bycÂ zakøadane przez
obywateli polskich, ktoÂrzy majaÎ peønaÎ zdolnosÂcÂ do czynnosÂci praw47

P. S a r n e c k i, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, KrakoÂw 2002, s. 27.
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nych i nie saÎ przy tym pozbawieni praw publicznych48. Stowarzyszenie tego rodzaju podlega obowiaÎzkowi wpisu do Krajowego Rejestru
SaÎdowego49. Wpisu dokonuje wøasÂciwy ze wzgleÎdu na siedzibeÎ stowarzyszenia saÎd rejonowy, ktoÂrego siedzibaÎ jest miasto wojewoÂdzkie.
Stowarzyszenia tego typu mogaÎ powoøywacÂ terenowe jednostki organizacyjne, øaÎczycÂ sieÎ w zwiaÎzki stowarzyszenÂ, zrzeszacÂ osoby prawne, prowadzicÂ dziaøalnosÂcÂ gospodarczaÎ, przyjmowacÂ darowizny,
spadki i zapisy, otrzymywacÂ dotacje, a takzÇe korzystacÂ z ofiarnosÂci
publicznej. DrugaÎ formaÎ organizacyjnaÎ stowarzyszenÂ przewidzianaÎ
przez ustawodawceÎ saÎ stowarzyszenia zwykøe. Jest to uproszczona
forma stowarzyszenia. Charakteryzuje sieÎ brakiem osobowosÂci prawnej i tak szerokich mozÇliwosÂci dziaøania jak stowarzyszenia rejestrowe, czyli posiadajaÎce osobowosÂcÂ prawnaÎ. Stowarzyszenie tego typu
zaøozÇycÂ mozÇe trzech obywateli polskich, majaÎcych peønaÎ zdolnosÂcÂ do
czynnosÂci prawnych i niepozbawionych praw publicznych. ZaøozÇyciele o utworzeniu tego typu stowarzyszenia majaÎ obowiaÎzek poinformowacÂ na pisÂmie wøasÂciwy organ nadzorujaÎcy ze wzgleÎdu na przyszøaÎ
siedzibeÎ.
Stowarzyszenia podlegajaÎ nadzorowi administracyjnemu realizowanemu przez starosteÎ wøasÂciwego ze wzgleÎdu na siedzibeÎ stowarzyszenia oraz prowadzonemu przez organy prokuratury w zakresie
przestrzegania prawa.
IstotnaÎ gwarancjaÎ dla wolnosÂci zrzeszania sieÎ ± szczegoÂlnie wazÇnaÎ
w konteksÂcie religijnym ± jest zasada saÎdowej kontroli dziaøalnosÂci
organoÂw nadzorujaÎcych. RealizujaÎ jaÎ saÎdy powszechne, wydajaÎc
ostateczne rozstrzygnieÎcia w tym zakresie.
PrzedstawiajaÎc problem pozycji prawnej organizacji i stowarzyszenÂ religijnych w polskim systemie prawnym, nalezÇy takzÇe odnotowacÂ fakt, zÇe KosÂcioÂø katolicki i Polski Autokefaliczny KosÂcioÂø Pra48

W tym momencie nalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ na niespoÂjnosÂcÂ regulacji normatywnej
w tej materii. Adresatami zawartej w ustawie o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania wolnosÂci do zrzeszania sieÎ religijnego saÎ obywatele polscy, cudzoziemcy i bezpanÂstwowcy przebywajaÎcy na terytorium panÂstwa polskiego, czyli wszyscy (kazÇdy
czøowiek), podczas gdy podmiotami uprawnionymi do zakøadania stowarzyszenÂ saÎ
tylko obywatele RP.
49
StaÎd nazwa stowarzyszenie rejestrowe.
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wosøawny otrzymaøy w swoich indywidualnych ustawach prawo do
zrzeszania sieÎ w poszerzonym ujeÎciu.
W przypadku KosÂcioøa katolickiego obejmuje ono oproÂcz organizacji kosÂcielnych dodatkowo prawo do zakøadania organizacji katolickich oraz stowarzyszenÂ katolikoÂw. W rozumieniu ustawy50 organizacjami katolickimi saÎ organizacje zaøozÇone za aprobataÎ wøadzy
kosÂcielnej, ktoÂra zatwierdza im kapelana lub asystenta kosÂcielnego.
DziaøajaÎ one w øaÎcznosÂci z hierarchiaÎ kosÂcielnaÎ. Ustawodawca okresÂliø cele organizacji katolickich. SaÎ to w szczegoÂlnosÂci: dziaøalnosÂcÂ
spoøeczno-kulturalna, osÂwiatowo-wychowawcza oraz charytatywno-opiekunÂcza. BezwzgleÎdnym warunkiem prowadzenia tej dziaøalnosÂci jest jej zgodnosÂcÂ z naukaÎ KosÂcioøa katolickiego. Zgodnie z brzmieniem ustawy do organizacji katolickich majaÎ zastosowanie przepisy
prawa o stowarzyszeniach z nasteÎpujaÎcymi wyjaÎtkami: organom wøadzy kosÂcielnej pozostawiono prawo cofnieÎcia aprobaty, ktoÂra zostaøa
udzielona przy zaøozÇeniu organizacji; wystaÎpienie do saÎdu z wnioskiem o rozwiaÎzanie organizacji katolickiej wymaga uzgodnienia
w Komisji WspoÂlnej przedstawicieli RzaÎdu RP i Konferencji Episkopatu Polski51; do majaÎtku likwidowanej organizacji katolickiej majaÎ
zastosowanie przepisy o majaÎtku zlikwidowanych kosÂcielnych osobach prawnych, chyba zÇe ich statut stanowi inaczej52.
Ustawodawca, regulujaÎc problematykeÎ zrzeszania sieÎ religijnego
w art. 37 ustawy z 17 maja 1989 r., przewidziaø oproÂcz organizacji
50

Art. 35 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa katolickiego.
RozwiaÎzanie, zgodnie z ktoÂrym wystaÎpienie do saÎdu z wnioskiem o rozwiaÎzanie
stowarzyszenia wymaga uzgodnienia w Komisji WspoÂlnej (organ o skøadzie panÂstwowo-kosÂcielnym), jest swoistym ewenementem, niespotykanym w polskim prawie wyznaniowym. Takie rozwiaÎzanie mozÇe stacÂ w sprzecznosÂci z konstytucyjnaÎ zasady autonomii kosÂcielnej, albowiem czynnik panÂstwowy uczestniczaÎcy w Komisji wspoÂødecyduje o kwestii, ktoÂra w innych, indywidualnych ustawach uzgadniana jest jedynie
z organem kosÂcielnym, a nie organem panÂstwowo-kosÂcielnym.
52
Stosunek organizacji kosÂcielnych KosÂcioøa katolickiego do przepisoÂw prawa
o stowarzyszeniach jest identyczny do statusu organizacji kosÂcielnych i wyznaniowych
KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego, KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw, KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego, KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego oraz zÇydowskich organizacji wyznaniowych, ktoÂre podlegajaÎ przepisom ustawy o stowarzyszeniach w podobnym
zakresie.
51

26

JAROSèAW MATWIEJUK

kosÂcielnych oraz organizacji katolickich istnienie stowarzyszenÂ katolikoÂw. Ustawodawca zdefiniowaø je jako organizacje zrzeszajaÎce katolikoÂw w celu realizacji ideaøoÂw chrzesÂcijanÂskich wedøug wøasnych
programoÂw i dziaøajaÎce wyøaÎcznie na podstawie ogoÂlnie obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw prawa oraz swoich statutoÂw.
W przypadku Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego prawo do zrzeszania sieÎ religijnego realizowane jest oproÂcz
organizacji kosÂcielnych w formie Bractwa MøodziezÇy Prawosøawnej,
bractw cerkiewnych oraz bractw prawosøawnych. DokonujaÎc analizy
pozycji prawnej organizacji spoøecznych o charakterze religijnym,
nalezÇy zauwazÇycÂ i podkresÂlicÂ rozwiaÎzanie przyjeÎte przez ustawodawceÎ jedynie w ustawie z 4 lipca 1991 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego. Polega ono na
tym, zÇe Bractwo MøodziezÇy Prawosøawnej oraz bractwa cerkiewne
otrzymaøy status osoÂb prawnych KosÂcioøa. Organami tych kosÂcielnych osoÂb prawnych saÎ przewodniczaÎcy. Z mocy ustawy organizacje
te otrzymaøy osobowosÂcÂ prawnaÎ i peøne zwolnienie z mocy obowiaÎzujaÎcego prawa o stowarzyszeniach. Bractwa prawosøawne majaÎ natomiast status prawny zblizÇony do organizacji katolickich. SaÎ to organizacje zaøozÇone za aprobataÎ wøadzy kosÂcielnej, ktoÂra zatwierdza
im kapelana, i dziaøajaÎce w øaÎcznosÂci z hierarchiaÎ. Ustawodawca
okresÂliø takzÇe cele bractw prawosøawnych. Jest to w szczegoÂlnosÂci
dziaøalnosÂcÂ spoøeczno-kulturalna, osÂwiatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekunÂcza oraz zwiaÎzana ze zwalczaniem patologii spoøecznych i ich skutkoÂw.
KonÂczaÎc analizeÎ pozycji prawnej organizacji i stowarzyszenÂ religijnych w polskim systemie prawnym, nalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe prawo
zrzeszania sieÎ o charakterze wyznaniowym jest tradycyjnym prawem
jednostki oraz KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, beÎdaÎcym wazÇnaÎ
gwarancjaÎ swobody ich funkcjonowania.
Status prawny organizacji i stowarzyszenÂ religijnych regulowany
jest przez zroÂzÇnicowany kompleks norm prawnych. W jego skøad
wchodzaÎ Konstytucja RP, ratyfikowane umowy mieÎdzynarodowe,
ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, prawo o stowarzyszeniach oraz jedenasÂcie ustaw wyznaniowych regulujaÎcych w sposoÂb indywidualny stosunek Rzeczypospolitej do wybranych KosÂcio-
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øoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Mimo czeÎsÂciowego braku spoÂjnosÂci
i jednolitosÂci zespoÂø norm prawnych okresÂlajaÎcych pozycjeÎ prawnaÎ
organizacji i stowarzyszenÂ religijnych nie wydaje sieÎ naruszacÂ konstytucyjnej zasady roÂwnouprawnienia KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe ograniczane i represjonowane
w okresie PRL-u53 ± m.in. w zakresie wolnosÂci religijnego zrzeszania
sieÎ ± w odrodzonej Rzeczypospolitej uzyskaøy zgodne ze standardami
demokratycznego panÂstwa prawnego gwarancje i konstytucyjnoustawowe podstawy do zakøadania i funkcjonowania organizacji i stowarzyszenÂ religijnych. Dowodem tego jest powstanie w ostatnich latach i szybki rozwoÂj kilkudziesieÎciu organizacji i stowarzyszenÂ religijnych54.
53
Patrz: M. O r d o n, Prawo o stowarzyszeniach jako instrument antykosÂcielnej
polityki wøadz komunistycznych w okresie Polski Ludowej ± zarys problemu, ¹Studia
z Prawa Wyznaniowegoº, 2002, t. IV, s. 90-108.
54
Aktualny wykaz organizacji spoøecznych o charakterze religijnym, ktoÂre otrzymaøy osobowosÂcÂ prawnaÎ, podajaÎ W. Uruszczak i Z. Zarzycki w pracy Prawo wyznaniowe. ZbioÂr przepisoÂw (KrakoÂw 2003, s. 595-603).

28

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

Â SKI
JACEK DZIOBEK-ROMAN

ÂW
UZNANIE NIECHRZESÂCIJANÂSKICH ZWIAÎZKO
RELIGIJNYCH O USTAWOWO UREGULOWANEJ
SYTUACJI W LATACH 1919-1989

WPROWADZENIE

W odroÂzÇnieniu od sytuacji prawnej KosÂcioøa katolickiego1 sytuacja prawna uznanych mniejszosÂci religijnych byøa precyzyjnie okresÂlona. Z jednej strony obowiaÎzywaøy ustawy i inne akty prawne o mocy
ustawy, na podstawie ktoÂrych unormowano status prawny tych
zwiaÎzkoÂw religijnych, a takzÇe na podstawie aktoÂw wykonawczych
do tych ustaw na grunt prawa panÂstwowego inkorporowano prawa
wewneÎtrzne tych organizmoÂw, z drugiej zasÂ reskrypty ± kuriozalne
z punktu widzenia prawnego ± legalizujaÎce status prawny trzech
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, wydane przez Ministra Administracji Publicznej2. NiezalezÇnie od powyzÇszego dekret z 5 lipca 1949 r. o zmia1

Pozycja prawna KosÂcioøa katolickiego, a zwøaszcza problem jego osobowosÂci
prawnej zostaø juzÇ dosÂcÂ obszernie omoÂwiony w literaturze przedmiotu: zob. J. K r u k o w s k i, OsobowosÂcÂ cywilnoprawna KosÂcioøa katolickiego w Polsce (1918-1980),
¹Roczniki Nauk Spoøecznychº, 1981, t. 9, s. 253-272; J. K r u k o w s k i, OsobowosÂcÂ
prawna KosÂcioøa katolickiego w relacji do panÂstwa, ¹Zeszyty Naukowe KULº,
23(1980), z. 1(89), s. 43-52; J. K r u k o w s k i, Problematyka osobowosÂci prawnej
KosÂcioøa katolickiego w relacji do panÂstwa, ¹Roczniki Teologiczno-Kanoniczneº,
25(1978), z. 5, s. 119-137; K. D e m b s k i, OsobowosÂcÂ prawna KosÂcioøa katolickiego
w PRL, ¹Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicznyº, 1981, nr 3, s. 1-20; J. D z i o b e k - R o m a nÂ s k i, Problem osobowosÂci prawnej KosÂcioøa katolickiego w prawie polskim w latach 1944-1989, ¹Roczniki Nauk Prawnychº, 10(2000), z. 2, s. 37-70.
2
Szerzej na ten temat: J. D z i o b e k - R o m a nÂ s k i, DziaøalnosÂcÂ Ministra Admi-
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nie niektoÂrych przepisoÂw prawa o stowarzyszeniach, chocÂ nie okresÂliø
tego expressis verbis, zdelegalizowaø niektoÂre zwiaÎzki religijne istniejaÎce i uznane w okresie mieÎdzywojennym3.
W badanym okresie w Polsce funkcjonowaøy trzy niechrzesÂcijanÂskie zwiaÎzki religijne: ZÇydowski ZwiaÎzek Religijny, MuzuømanÂski
ZwiaÎzek Religijny oraz Karaimski ZwiaÎzek Religijny. Z wyjaÎtkiem
pierwszego wszystkie uzyskaøy status prawny w drodze ustaw wydanych w okresie mieÎdzywojennym. ZÇydowski ZwiaÎzek Religijny natomiast uzyskaø prawne uznanie na mocy rozporzaÎdzenia niemieckich wøadz okupacyjnych z 1916 r., w okresie mieÎdzywojennym zasÂ
ten akt normatywny zostaø w istotny sposoÂb zmieniony, a jego moc
obowiaÎzujaÎcaÎ rozciaÎgnieÎto na caøy obszar Rzeczypospolitej. Niniejsze kroÂtkie studium traktowacÂ beÎdzie zaroÂwno o sytuacji prawnej
tych trzech zwiaÎzkoÂw religijnych, jak roÂwniezÇ o podstawowych zmianach ustawodawczych odnoszaÎcych sieÎ do nich w badanym okresie.

I. ZÇYDOWSKI ZWIAÎZEK RELIGIJNY

PodstaweÎ prawnaÎ funkcjonowania ZÇydowskiego Towarzystwa
Religijnego stanowiøo rozporzaÎdzenie niemieckich wøadz okupacyjnych z dnia 1 listopada 1916 r. o organizacji ZÇydowskiego Towarzystwa Religijnego4. Z chwilaÎ powstania panÂstwa polskiego i rozszerzania jego terytorium rozciaÎgano zasieÎg terytorialny obowiaÎzywania
tego rozporzaÎdzenia. Samo rozporzaÎdzenie obowiaÎzywaøo tylko na
obszarze Warszawskiej Generalnej Guberni5, staÎd tezÇ dekret Naczelnistracji Publicznej w zakresie uznania niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w latach 1945-1950, ¹Prawo ± Administracja ± KosÂcioÂøº, 2001, nr 1(5), s. 129-151.
3
TakzÇe i tutaj zainteresowanych taÎ problematykaÎ nalezÇy odesøacÂ do innych prac:
zob. J. D z i o b e k - R o m a nÂ s k i, Zasady uznawania zwiaÎzkoÂw religijnych w prawie
polskim w latach 1944-1989, Roczniki Nauk Prawnychº, 11(2001), z. 1, s. 69-109.
4
Verordnungsblatt f. d. General-Gouvernement Warschau, Nr 56, poz. 184.
5
Zob. J. S a w i c k i, Studia nad poøozÇeniem prawnym mniejszosÂci religijnych
w PanÂstwie Polskim, Warszawa 1937, s. 161.
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nika PanÂstwa z 7 lutego 1919 r. o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na terenie byøego KroÂlestwa Kongresowego6 rozciaÎgnaÎø zasieÎg obowiaÎzywania tego rozporzaÎdzenia na caøy
obszar dawnej KongresoÂwki i wprowadziø donÂ liczne zmiany i uzupeønienia. Kolejne zmiany terytorialne Polski, ktoÂre nastaÎpiøy po wojnie
polsko-sowieckiej, a w szczegoÂlnosÂci inkorporacja ziemi wilenÂskiej,
wywoøaøy potrzebeÎ dostosowania stanu prawnego na tym terytorium
do tego, ktoÂry obowiaÎzywaø na pozostaøych ziemiach nalezÇaÎcych do
Polski7. PodstaweÎ prawnaÎ do rozciaÎgnieÎcia ustawodawstwa polskiego na te tereny stworzyøy dwie ustawy: z 4 lutego 1921 r. ± o unormowaniu stanu prawnopolitycznego na ziemiach przyøaÎczonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 pazÂdziernika 1920 r.8
oraz ustawa z 6 kwietnia 1922 r. ± o objeÎciu wøadzy panÂstwowej nad
ziemiaÎ wilenÂskaÎ9.
Stopniowe rozszerzanie ustawodawstwa polskiego w odniesieniu
do ZÇydowskiego Towarzystwa Religijnego na pozostaøe terytoria
wchodzaÎce w skøad byøego zaboru rosyjskiego rozpoczeÎte zostaøo
rozporzaÎdzeniem Rady MinistroÂw z 25 pazÂdziernika 1925 r. w sprawie
utworzenia gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze wojewoÂdztw ± woøynÂskiego, poleskiego, nowogroÂdzkiego, powiatoÂw ±
grodzienÂskiego, woøkowyskiego i gmin ± biaøowieskiej, masiewskiej
i suchopolskiej powiatu bielskiego wojewoÂdztwa biaøostockiego oraz
okreÎgu administracyjnego wilenÂskiego10, rozporzaÎdzenie zasÂ Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 marca 1927 r. w sprawie utworzenia
gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze powiatoÂw biaøostockiego, bielskiego i sokoÂlskiego wojewoÂdztwa biaøostockiego11 zakonÂczyøo ten proces.
Unifikacja ustroju ZÇydowskiego Towarzystwa Religijnego w odniesieniu do ziem nalezÇaÎcych do byøego zaboru austriackiego odbyøa
6
7
8
9
10
11

Dziennik Praw PanÂstwa Polskiego, Nr 14, poz. 175.
Zob. J. S a w i c k i, Studia, s. 162.
Dz. U. Nr 16, poz. 93.
Dz. U. Nr 26, poz. 213.
Dz. U. Nr 114, poz. 807.
Dz. U. Nr 23, poz. 175.
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sieÎ na podstawie rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
14 pazÂdziernika 1927 r. o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjaÎtkiem wojewoÂdztw: poznanÂskiego, pomorskiego
i sÂlaÎskiego, ktoÂre rozszerzyøo moc obowiaÎzujaÎcaÎ wspomnianego dekretu Naczelnika PanÂstwa z dnia 7 lutego 1919 r. o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na terenie byøego KroÂlestwa
Kongresowego na wojewoÂdztwo krakowskie, lwowskie, stanisøawowskie i tarnopolskie12. Tym samym odnosÂnie do tych wojewoÂdztw
uchylona zostaøa ustawa z 21 marca 1890 r. o urzaÎdzeniu zewneÎtrznych stosunkoÂw prawnych izraelickiego spoøeczenÂstwa religijnego13,
ktoÂra regulowaøa status prawny tego zwiaÎzku religijnego w byøych
Austro-WeÎgrzech, oraz wszystkie przepisy wykonawcze do tej ustawy, w tym takzÇe wydane na jej podstawie statuty gminne, co podkresÂliøo oÂwczesne orzecznictwo saÎdowe14.
Proces unifikacji ustroju tego zwiaÎzku religijnego w okresie II
Rzeczypospolitej w odniesieniu do ziem nalezÇaÎcych do byøego zaboru
pruskiego odbyø sieÎ na podstawie rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 marca 1928 r. o zmianie rozporzaÎdzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z 14 pazÂdziernika 1927 r. o uporzaÎdkowaniu stanu
prawnego w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej z wyjaÎtkiem wojewoÂdztwa poznanÂskiego,
pomorskiego i sÂlaÎskiego, ktoÂre rozciaÎgneÎøo zakres obowiaÎzywania
tego rozporzaÎdzenia na wojewoÂdztwo poznanÂskie i pomorskie15.
TakzÇe i w tym przypadku ± w odniesieniu do tych wojewoÂdztw ±
uchylono moc obowiaÎzujaÎcaÎ wczesÂniejszych przepisoÂw, a w szczegoÂl12

Dz. U. Nr 91, poz. 818, art. 1.
Dziennik Ustaw panÂstwa austriackiego, Nr 57, s. 176.
14
Zob. Teza II do wyroku NajwyzÇszego Trybunaøu Administracyjnego z dnia
20 listopada 1936 r. (L. Rej. 2347/33 i L. Rej. 2729/34, ZbioÂr wyrokoÂw NTA, Nr 1250
A): ¹wobec postanowienÂ objeÎtych art. 6 i 3 rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 pazÂdziernika 1927 r. o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin
wyznaniowych zÇydowskich [...] ustawa z 21 marca 1890 r. [...] oraz wydane na jej
podstawie statuty gminne utraciøy po dniu 21 pazÂdziernika 1928 r. na obszarze wojewoÂdztw: krakowskiego, lwowskiego, stanisøawowskiego i tarnopolskiego moc obowiaÎzujaÎcaÎº.
15
Dz. U. Nr 28, poz. 259, art. 1, pkt 2.
13

Â W RELIGIJNYCH
UZNANIE NIECHRZESÂCIJANÂSKICH ZWIAÎZKO

33

nosÂci §§ 35-59 pruskiej ustawy z 23 lipca 1847 r.16 oraz aktoÂw wykonawczych do tej ustawy17.
RozporzaÎdzenie Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego z 5 kwietnia 1928 r. w sprawie ogøoszenia jednolitego tekstu
rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjaÎtkiem wojewoÂdztwa sÂlaÎskiego18 ogøosiøo jednolity i ostateczny tekst rozporzaÎdzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z 14 pazÂdziernika 1927 r.19
Zupeønie inaczej byø uregulowany status prawny gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze wojewoÂdztwa sÂlaÎskiego. Wynikaøo to
z faktu, izÇ Statut Organiczny tego wojewoÂdztwa z 15 sierpnia 1920 r.20
w art. 4, pkt 7 zastrzegaø kompetencji Sejmu sÂlaÎskiego ustawodawstwo wyznaniowe. PoniewazÇ Sejm ten nie wydaø zÇadnej ustawy dotyczaÎcej interesujaÎcej nas materii, obowiaÎzywaøo tam ustawodawstwo
wydane przez byøe panÂstwa zaborcze. W goÂrnosÂlaÎskiej czeÎsÂci tego
wojewoÂdztwa obowiaÎzywaøa cytowana juzÇ tutaj ustawa pruska
z 23 lipca 1847 r.21, wedøug ktoÂrej zÇydowskie gminy synagogalne
(Synagogengemeinden), posiadajaÎc wøasne statuty, miaøy charakter
korporacji publicznoprawnych22. Gminy synagogalne byøy niezalezÇ16

ZbioÂr ustaw pruskich, s. 263.
Dz. U. Nr 28, poz. 259, art. 1, pkt 4.
18
Dz. U. Nr 52, poz. 500.
19
RozporzaÎdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 pazÂdziernika 1927 r. o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjaÎtkiem wojewoÂdztwa sÂlaÎskiego stanowi zaøaÎcznik do rozporzaÎdzenia Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego
z 5 kwietnia 1928 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 500, zaø.). Zainteresowanych nalezÇy odesøacÂ
do pracy J. Grynsztejna i I. Kernera Przepisy o organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich wraz z ustawami, rozporzaÎdzeniami, okoÂlnikami i reskryptami zwiaÎzkowymi oraz orzecznictwem saÎdowym (Warszawa 1931).
20
Dz. U. Nr 73, poz. 497.
21
ZbioÂr ustaw pruskich, s. 263.
22
Tak uwazÇajaÎ: P. H i n s c h i u s, Staat und Kirche, Freiburg i. B. 1883, s. 364-365.
G. Ebers (Staat und Kirche in neuen Deutschland, MuÈnchen: Max Hueber Verlag
1930, s. 43) uznaje roÂwniezÇ publicznoprawny charakter gmin synagogalnych: ¹weil
ihnen sogar uÈber die Rechte der konzessionierten Religionsgesellschaften hinaus
Zwangsmitgliedschaft, Besteuerungsrecht, Religionsunterricht mit finanzieller Unter17
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ne od siebie i nie posiadaøy jakiejkolwiek wspoÂlnej zwierzchnosÂci.
Z kolei na SÂlaÎsku CieszynÂskim obowiaÎzywaøa ustawa austriacka
z 21 marca 1890 r. o urzaÎdzeniu zewneÎtrznych stosunkoÂw prawnych
izraelickiego spoøeczenÂstwa religijnego23, ktoÂra ± podobnie jak ustawa pruska ± z gminy synagogalnej czyniøa samodzielnaÎ i niezalezÇnaÎ
gmineÎ wyznaniowaÎ o wøasnym statucie24, niepodlegajaÎcaÎ zÇadnej nadrzeÎdnej wøadzy wyznaniowej25.
ObowiaÎzujaÎce rozporzaÎdzenie Prezydenta z 6 marca 1928 r.
o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ± z wyjaÎtkiem wojewoÂdztwa sÂlaÎskiego26 ± grupowaøo wszystkich obywateli
polskich wyznania mojzÇeszowego w jeden zwiaÎzek religijny o charakterze korporacji publicznoprawnej27, skøadajaÎcy sieÎ jednak z poszczegoÂlnych gmin wyznaniowych, przy czym przynalezÇnosÂcÂ do zwiaÎzku
religijnego jako caøosÂci byøa skutkiem przynalezÇnosÂci do wøasÂciwej
gminy wyznaniowej. PrzynalezÇnosÂcÂ do poszczegoÂlnych gmin wyznaniowych zÇydowskich, a w konsekwencji takzÇe przynalezÇnosÂcÂ do ZÇystuÈtzung der Gemeinden, Beteiligung bei der Schulaufsicht, BeruÈcksichtung bei der
Zwangserziehung, Seelsorge an juÈdische Feierlage im Zivilprozess und bei der
Zwangsvollstreckung zugesichert warº (por. J. S a w i c k i, Studia, s. 169-170). Inaczej
spraweÎ teÎ ujmuje S. Grelewski (Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce
wspoÂøczesnej, Sandomierz 1935, s. 21-22), ktoÂry uwazÇaø, izÇ cytowana tutaj ustawa
pruska z 23 lipca 1847 r. w § 37 przyznawaøa gminom synagogalnym charakter wyznania tolerowanego jako osobie prawnej prawa prywatnego. Søusznie tezeÎ teÎ zakwestionowaø J. Sawicki (Studia, s. 169, przyp. 2), powoøujaÎc sieÎ na fakt, izÇ gminy synagogalne, istniejaÎce na mocy pruskiej ustawy z 23 lipca 1847 r., zaliczone zostaøy na mocy
art. 84-96 Konwencji Genewskiej z 15 maja 1922 r. do prawnie chronionych instytucji
wyznaniowych, na roÂwni z kosÂcioøami, parafiami, zakonami i kongregacjami. Sawicki,
kwestionujaÎc poglaÎd Grelewskiego, powoøaø sieÎ nawet na fakt, izÇ art. 93, pkt 1 Konwencji Genewskiej moÂwi expressis verbis o ¹uznanychº gminach zÇydowskich.
23
Dziennik Ustaw panÂstwa austriackiego, Nr 57, s. 176.
24
Zob. S. G r e l e w s k i, Wyznania protestanckie, s. 22-23.
25
Zob. J. S a w i c k i, Studia, s. 170.
26
Dz. U. Nr 52, poz. 500.
27
InteresujaÎcy jest fakt, izÇ w tym jedynym przypadku polskie ustawodawstwo
zwiaÎzek religijny okresÂliøo expressis verbis jako zwiaÎzek publicznoprawny. Zob.
T. B i g o, ZwiaÎzki publicznoprawne w sÂwietle ustawodawstwa polskiego, Warszawa
1928.
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dowskiego ZwiaÎzku Religijnego, nie zalezÇaøa od aktu przystaÎpienia.
Powstawaøa z mocy samego prawa wskutek nabycia przez osobeÎ
fizycznaÎ wyznajaÎcaÎ religieÎ mojzÇeszowaÎ okresÂlonej cechy, jakaÎ byø
fakt zamieszkiwania na terytorium dziaøania okresÂlonej gminy wyznaniowej. Skutkiem tego niektoÂrzy autorzy wysnuli poglaÎd, izÇ mielisÂmy tutaj do czynienia z przynalezÇnosÂciaÎ przymusowaÎ28. Bez waÎtpienia jednak takiej konstrukcji prawnej nie mozÇna uznacÂ za konstrukcjeÎ przymusowaÎ. Skoro przystaÎpienie do danej gminy wyznaniowej zÇydowskiej nie zalezÇaøo od zÇadnego aktu woli, okresÂlona osoba
nie mogøa zatem odmoÂwicÂ przystaÎpienia. Z tego wøasÂnie powodu nie
istniaøa koniecznosÂcÂ stosowania jakichkolwiek sÂrodkoÂw przymusu,
majaÎcych na celu wymuszenie przynalezÇnosÂci do okresÂlonej gminy
wyznaniowej. JezÇeli nawet okresÂlona osoba wstrzymywaøa sieÎ od
jakichkolwiek dziaøanÂ na rzecz gminy wyznaniowej, to nie miaøo to
jakiegokolwiek wpøywu na jej prawne powiaÎzanie z takaÎ gminaÎ29.
PrzymusowosÂcÂ przynalezÇnosÂci do ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego
nalezÇy rozumiecÂ raczej jako uznanie przez prawodawceÎ wyøaÎcznosÂci
ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego na reprezentowanie spraw wyznaniowych zÇydowskich i nieuznawanie innych zwiaÎzkoÂw religijnych
grupujaÎcych teÎ spoøecznosÂcÂ religijnaÎ.
WaÎtpliwosÂci jednak budzi sposoÂb uznania ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego w okresie mieÎdzywojennym. SposoÂb uregulowania
tej kwestii znacznie odbiegaø od norm okresÂlonych w Konstytucji
marcowej, ktoÂra w art. 115, ust. 1 ± przed wydaniem ustawy regulujaÎcej status prawny zwiaÎzku religijnego ± wymagaøa porozumienia
z jego prawnaÎ reprezentacjaÎ. Uznanie zwiaÎzku religijnego zostaøo
pomysÂlane jako dwustronne uregulowanie pozycji prawnej okresÂlonego zwiaÎzku religijnego, co bezposÂrednio wynikaøo z normy
konstytucyjnej. Nie koncentrowaøo sieÎ bowiem wyøaÎcznie na pod28

Zob. np. J. S a w i c k i, Studia, s. 164; S. G r e l e w s k i, Wyznania protestanckie,
s. 17; W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo wewneÎtrzne nierzymskokatolickich KosÂcioøoÂw i wyznanÂ w PRL, Warszawa 1971, s. 341.
29
Zob. B. D o l n i c k i, SamorzaÎd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Zakamycze 1999, s. 17-18; W. G oÂ r a l c z y k, Zasada kompetencyjnosÂci w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 105-106; Z. N i e w i a d o m s k i, Istota samorzaÎdnosÂci terytorialnej, ¹WspoÂlnotaº, 1990, nr 6, s. 10-11.
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stawie jednostronnego okresÂlenia pozycji prawnej zwiaÎzku religijnego przez wøadzeÎ stanowiaÎcaÎ, ale byøo roÂwniezÇ swego rodzaju
produktem wewneÎtrznego ustawodawstwa autonomicznego danej
spoøecznosÂci religijnej, skoro ± jak chciaø to widziecÂ ustawodawca
± wydanie stosownej ustawy sejmowej uzalezÇnione byøo od wczesÂniejszego porozumienia sieÎ z prawnaÎ reprezentacjaÎ zwiaÎzku religijnego. Uznanie ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego nastaÎpiøo przeciezÇ w drodze jednostronnego aktu prawnego wydanego przez wøadzeÎ stanowiaÎcaÎ. O ile jednak nie sposoÂb kwestionowacÂ prawidøowosÂci wydania aktoÂw prawnych odnoszaÎcych sieÎ do uznania pozycji
prawnej ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego i okresÂlenia jego pozycji prawnej przed wejsÂciem w zÇycie Konstytucji marcowej, o tyle
faktem jest, izÇ wieÎkszosÂcÂ aktoÂw legislacyjnych w przedmiocie uznania ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego nastaÎpiøa juzÇ pod rzaÎdami
Konstytucji marcowej30.
Unormowania przedwojennego ustawodawstwa polskiego odnosÂnie do organizacji i funkcjonowania ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego nie byøy w okresie powojennym stosowane. Cytowane rozporzaÎdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 pazÂdziernika 1927 r.
o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjaÎtkiem
wojewoÂdztwa sÂlaÎskiego formalnie uchylone zostaøo dopiero w 1997 r.
na podstawie ustawy z 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do gmin
wyznaniowych zÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej31. W okresie
powojennym znowelizowano to rozporzaÎdzenie na podstawie dekretu z 25 wrzesÂnia 1945 r. ± Przepisy wprowadzajaÎce prawo maøzÇenÂskie,
ktoÂry derogowaø m.in. przepisy dotyczaÎce udzielania sÂluboÂw i rozwodoÂw przez rabina w odniesieniu do czøonkoÂw ZÇydowskiego ZwiaÎzku
Religijnego32. Nie stosowano jednak w Polsce w latach 1945-1989
tych unormowanÂ, albowiem 6 lutego 1945 r. Minister Administracji
Publicznej wydaø swoÂj kuriozalny z punktu widzenia prawnego okoÂlnik nr 3 (Dep. Wyzn. 911/45) o tymczasowym uregulowaniu spraw
30
31
32

Zob. J. S a w i c k i, Studia, s. 163.
Dz. U. Nr 41, poz. 251, art. 36.
Dz. U. Nr 48, poz. 271, art. II, pkt 1.
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wyznaniowych ludnosÂci zÇydowskiej33, w ktoÂrym nie przewidywano
tworzenia zÇydowskich gmin wyznaniowych na podstawie aktu normatywnego o mocy ustawy ± rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 pazÂdziernika 1927 r. Wøadze musiaøy zdawacÂ sobie spraweÎ
z braku podstaw prawnych dla takich dziaøanÂ, skoro ± jak juzÇ wspomniano ± kilka miesieÎcy poÂzÂniej, tj. 25 wrzesÂnia 1945 r., wydano dekret
nowelizujaÎcy niestosowane woÂwczas rozporzaÎdzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej. Fakt uchylenia aktu prawnego o randze ustawy
przez zwykøy okoÂlnik nie mozÇe bycÂ tøumaczony eksterminacyjnaÎ politykaÎ w okresie II wojny sÂwiatowej wobec ludnosÂci zÇydowskiej
i ogromnym zmniejszeniem sieÎ liczby wyznawcoÂw religii mojzÇeszowej
w Polsce34.
OkoÂlnik Ministra Administracji Publicznej poreÎczaø swobodne
wykonywanie praktyk religijnych i powoøywaø sieÎ na art. 111 Konstytucji marcowej, gwarantujaÎcy wolnosÂcÂ sumienia i wyznania. Nie
przewidywaø jednak tworzenia zÇydowskich gmin wyznaniowych,
tworzaÎc w to miejsce zÇydowskie zrzeszenia religijne, søuzÇaÎce organizowaniu, utrzymywaniu i wykonywaniu wszelkich praktyk i obrzeÎdoÂw, a takzÇe wychowania religijnego. Natomiast jako organ opiniodawczy søuzÇaÎcy celom religii i kultu powoøana zostaøa Tymczasowa
Naczelna Rada Religijna, ktoÂrej nie przysøugiwaøy juzÇ uprawnienia
korporacji publicznoprawnej. Na prosÂbeÎ Naczelnej Rady Religijnej
Minister Administracji Publicznej zezwoliø35 na zmianeÎ nazwy z ZÇydowskiego Zrzeszenia Religijnego na ZÇydowskaÎ KongregacjeÎ WyznaniowaÎ36.
Taki stan przetrwaø do czasu wejsÂcia w zÇycie dekretu z 5 sierpnia
1949 r. o zmianie niektoÂrych przepisoÂw prawa o stowarzyszeniach37,
ktoÂry nakazaø rejestrowacÂ zwiaÎzki religijne na podstawie unormowanÂ
33

Dz. Urz. MAP Nr 1, s. 21-22.
Zob. W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo, s. 341. Zob. takzÇe: Uzasadnienie do projektu ustawy o stosunku PanÂstwa do gmin wyznaniowych zÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, druk sejmowy nr 1622 z 4 kwietnia 1996 r., nie publ., s. 1.
35
Pismo Ministra Administracji Publicznej z 21 czerwca 1946 r., L. dz. V. W. Nch.
2881/46, nie publ.
36
Zob. W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo, s. 341.
37
Dz. U. Nr 45, poz. 335.
34
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rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 pazÂdziernika
1932 r. ± Prawo o stowarzyszeniach38. Po wejsÂciu w zÇycie tejzÇe nowelizacji w dniach 9-10 sierpnia 1949 r. odbyø sieÎ w Warszawie ogoÂlnokrajowy Zjazd DelegatoÂw ZÇydowskich Kongregacji Wyznaniowych, na ktoÂrym powoøano do zÇycia ZwiaÎzek Religijny Wyznania
MojzÇeszowego w Polsce. Minister Administracji Publicznej pismem
z 16 listopada 1949 r. przyjaÎø ten fakt do wiadomosÂci39.
Pierwszy wpis do rejestru stowarzyszenÂ i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych prowadzonego przez UrzaÎd do Spraw WyznanÂ na podstawie
wspomnianego dekretu i aktu wykonawczego do niego, jakim byøo
rozporzaÎdzenie Ministra Administracji Publicznej z 6 sierpnia 1949 r.
w sprawie wykonania dekretu z 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektoÂrych przepisoÂw prawa o stowarzyszeniach40, nastaÎpiø dopiero
19 czerwca 1961 r. na podstawie statutu ZwiaÎzku41. W dniu 28 grudnia 1966 r. Dyrektor UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ wydaø decyzjeÎ zatwierdzajaÎcaÎ nowy statut ZwiaÎzku42.
WykraczajaÎc nieco poza zakres niniejszych rozwazÇanÂ, nalezÇaøoby
dodacÂ, izÇ kolejny wpis do rejestru KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ± prowadzonego juzÇ na podstawie ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania43 oraz aktu wykonawczego do tej ustawy, jakim jest rozporzaÎdzenie Ministra-Kierownika UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ z 12 lipca 1989 r. w sprawie
szczegoÂøowych zasad i sposobu prowadzenia rejestru KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych44 ± nastaÎpiø na podstawie decyzji Ministra-Szefa UrzeÎdu Rady MinistroÂw z 11 stycznia 1990 r.45 Od
38

Dz. U. Nr 94, poz. 808.
Zob. W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo, s. 341.
40
Dz. U. Nr 47, poz. 358.
41
Zob. W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo, s. 342.
42
Decyzja Dyrektora UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ z 28 grudnia 1966 r., NK-8021/
18/20/66, w: W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo, s. 354. W tym samym zbiorze zostaø opublikowany roÂwniezÇ zatwierdzony na mocy tej decyzji Statut ZwiaÎzku Religijnego Wyznania MojzÇeszowego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (s. 343-353).
43
Dz. U. Nr 29, poz. 155.
44
Dz. U. Nr 46, poz. 249.
45
Zob. Uzasadnienie do projektu ustawy o stosunku PanÂstwa do gmin wyznaniowych zÇydowskich, s. 1.
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10 maja 1997 r. ten zwiaÎzek religijny dziaøa na podstawie ustawy
z 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do gmin wyznaniowych zÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej46.

II. MUZUèMANÂSKI ZWIAÎZEK RELIGIJNY

MuzuømanÂski ZwiaÎzek Religijny funkcjonowaø na ziemiach znajdujaÎcych sieÎ pod dwoma zaborami, a mianowicie: w byøym Cesarstwie Rosyjskim, w ktoÂrym pozycja prawna tego zwiaÎzku religijnego
byøa okresÂlona przez art. 1342-1415, t. XI Zbioru praw i rozporzaÎdzenÂ Cesarstwa Rosyjskiego, oraz w monarchii austro-weÎgierskiej ±
tu istniaø jedynie obrzaÎdek haneficki tego wyznania, ktoÂry uzyskaø
prawne uznanie na mocy ustawy z 15 lipca 1912 r. w sprawie uznania
wyznawcoÂw islamu wedle obrzaÎdku hanefickiego za stowarzyszenie
religijne47. PoniewazÇ w Cesarstwie Rosyjskim mufti muzuømanÂski,
posiadajaÎcy jurysdykcjeÎ na terytoriach poøozÇonych na zachoÂd od
Dniepru, rezydowaø w Symferopolu na Krymie, powstanie Polski
spowodowaøo, izÇ wyznanie to pozbawione zostaøo wøadzy zwierzchniej. Aby uznacÂ ten zwiaÎzek religijny na podstawie norm Konstytucji marcowej, nalezÇaøo takzÇe uczynicÂ zadosÂcÂ art. 115, ust. 2 tego
aktu, wymagajaÎcego porozumienia sieÎ z prawnaÎ reprezentacjaÎ zwiaÎzku religijnego. Polscy muzuømanie musieli zatem zorganizowacÂ sieÎ
w Polsce w oddzielny zwiaÎzek religijny, niezalezÇny od jakichkolwiek
wøadz zewneÎtrznych, wyøonicÂ reprezentacjeÎ, ktoÂra dopiero mogøa
porozumiecÂ sieÎ z wøadzami panÂstwa w celu uregulowania bytu prawnego swojego wyznania. NiezalezÇnie od tego obowiaÎzujaÎce w Polsce
przepisy wydane przez panÂstwa zaborcze, regulujaÎce status prawny
tego zwiaÎzku religijnego, nie przystawaøy do oÂwczesnych warunkoÂw48. W dniach 28-29 grudnia 1925 r. odbyø sieÎ w Wilnie wszech46
47
48

Dz. U. Nr 41, poz. 251, art. 37.
Dziennik Ustaw panÂstwa austriackiego, Nr 159.
Zob. J. S a w i c k i, Studia, s. 181.
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polski zjazd delegatoÂw ludnosÂci muzuømanÂskiej. Wybrano muftiego49, sprawujaÎcego zwierzchni nadzoÂr nad muzuømanÂskimi sprawami duchowymi i reprezentujaÎcego ten zwiaÎzek religijny wobec organoÂw panÂstwa, a takzÇe powoøano komisjeÎ prawniczaÎ do przygotowania projektu organizacji wewneÎtrznej MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego w Polsce.
PrzyjeÎcie ustawy okresÂlajaÎcej pozycjeÎ prawnaÎ MuzuømanÂskiego
ZwiaÎzku Religijnego nastaÎpiøo dopiero 23 kwietnia 1936 r. WoÂwczas
to Sejm RP uchwaliø ustaweÎ o stosunku PanÂstwa do MuzuømanÂskiego
ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej50, ktoÂra ± po dokonaniu dwoÂch nowelizacji51 ± obowiaÎzuje azÇ do dnia dzisiejszego.
Statut MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego w okresie mieÎdzywojennym zostaø zatwierdzony na mocy rozporzaÎdzenia Rady MinistroÂw z 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej52.
Ze wzgleÎdu na zmianeÎ granic Polski po II wojnie sÂwiatowej, repatriacjeÎ i ruch przesiedlenÂczy53, co znacznie obnizÇyøo liczbeÎ wyznawcoÂw islamu w Polsce, takzÇe i obowiaÎzujaÎcy Statut z 1936 r. nie
odpowiadaø warunkom faktycznym, w jakich znalazø sieÎ MuzuømanÂski ZwiaÎzek Religijny. ObowiaÎzujaÎcy do chwili obecnej nowy Statut,
po uprzednim przyjeÎciu przez Wszechpolski Kongres MuzuømanÂski,
zostaø zatwierdzony na mocy decyzji Dyrektora UrzeÎdu do Spraw
WyznanÂ z dnia 29 lutego 1971 r.54
49
WyboÂr ten zostaø przyjeÎty do wiadomosÂci przez Ministra WyznanÂ Religijnych
i OsÂwiecenia Publicznego na podstawie pisma z 1 marca 1926 r. (L. 1760/26, nie publ.).
50
Dz. U. Nr 30, poz. 240.
51
Nowelizacje tej ustawy miaøy miejsce na mocy dwoÂch dekretoÂw: z 25 wrzesÂnia
1945 r. ± Przepisy wprowadzajaÎce prawo maøzÇenÂskie (Dz. U. Nr 48, poz. 271) oraz
z 25 wrzesÂnia 1945 r. ± Przepisy wprowadzajaÎce prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. Nr 48, poz. 273). Nowelizacje dotyczyøy wszystkich bez wyjaÎtku funkcjonujaÎcych w Polsce zwiaÎzkoÂw religijnych.
52
Dz. U. Nr 72, poz. 517.
53
Zob. W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo, s. 268.
54
ZaroÂwno sama decyzja (Nr NK-803/19/1/71), jak roÂwniezÇ zatwierdzony przez
niaÎ Statut MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zostaø opublikowany w cytowanej tutaj pracy W. WysoczanÂskiego (Prawo, s. 270-278).
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Obecnie nie ma juzÇ muftiego. NaczelnaÎ wøadzaÎ ZwiaÎzku jest
Wszechpolski Kongres MuzuømanÂski, a organem wykonawczym NajwyzÇsze Kolegium MuzuømanÂskie. Na czele Kolegium stoi przewodniczaÎcy. MuzuømanÂskie gminy wyznaniowe reprezentowane saÎ przez
zarzaÎdy. Duchowni muzuømanÂscy ± imam i muezzin ± wybierani saÎ
przez ogoÂlne zebranie czøonkoÂw gminy. ZaroÂwno MuzuømanÂski
ZwiaÎzek Religijny jako caøosÂcÂ, jak roÂwniezÇ poszczegoÂlne gminy wyznaniowe posiadajaÎ osobowosÂcÂ prawnaÎ i wynikajaÎce staÎd prawa rzeczowe.

III. KARAIMSKI ZWIAÎZEK RELIGIJNY

Przed uregulowaniem sytuacji prawnej Karaimskiego ZwiaÎzku
Religijnego w II Rzeczypospolitej wierni tego wyznania zamieszkiwali tereny nalezÇaÎce do dwoÂch dzielnic. W byøym Cesarstwie Rosyjskim poøozÇenie prawne zwiaÎzku regulowaøy normy ustawy o zarzaÎdzie karaimskich spraw duchownych55. W Galicji natomiast jedyna
woÂwczas gmina karaimska w Haliczu traktowana byøa przez austriackaÎ administracjeÎ wyznaniowaÎ jako gmina zÇydowska o odmiennym
zabarwieniu wyznaniowym i wøasnym statucie i stosowana byøa do
niej ustawa z 21 marca 1890 r. o urzaÎdzeniu zewneÎtrznych stosunkoÂw
prawnych izraelickiego spoøeczenÂstwa religijnego56. Jednak wobec
wejsÂcia w zÇycie cytowanego juzÇ rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 pazÂdziernika 1927 r. o uporzaÎdkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ± z wyjaÎtkiem wojewoÂdztwa poznanÂskiego,
pomorskiego i sÂlaÎskiego ± rozszerzono moc obowiaÎzujaÎcaÎ wspomnianego dekretu Naczelnika PanÂstwa z 7 lutego 1919 r. o zmianach
w organizacji gmin wyznaniowych zÇydowskich na terenie byøego
KroÂlestwa Kongresowego na wojewoÂdztwo krakowskie, lwowskie,
55
56

ZbioÂr praw i rozporzaÎdzenÂ Cesarstwa Rosyjskiego, t. XI, cz. I, art. 1261-1298.
Dziennik Ustaw panÂstwa austriackiego, Nr 57.
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stanisøawowskie i tarnopolskie57. W odniesieniu do tych wojewoÂdztw
uchylona zostaøa austriacka ustawa z 21 marca 1890 r. oraz wszystkie
przepisy wykonawcze, w tym takzÇe wydane na jej podstawie statuty
gminne, co ± jak juzÇ powiedziano ± podkresÂliøo oÂwczesne orzecznictwo saÎdowe58. Karaimska gmina wyznaniowa w Haliczu straciøa zatem podstaweÎ prawnaÎ swego istnienia, a w warunkach polskich nie
podlegaøa przepisom odnoszaÎcym sieÎ do ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego. Skutkiem tego w Galicji Karaimski ZwiaÎzek Religijny utraciø status zwiaÎzku religijnego prawnie uznanego59; na terenach nalezÇaÎcych wczesÂniej do Austro-WeÎgier i Prus ten zwiaÎzek religijny dziaøaø jedynie na mocy art. 111 Konstytucji marcowej.
Podobnie skomplikowana byøa pozycja prawna Karaimskiego
ZwiaÎzku Religijnego na terenach dawnego Cesarstwa Rosyjskiego.
ChociazÇ dziaøaø tam ± jak juzÇ wspomniano ± na mocy ustawy o zarzaÎdzie karaimskich spraw duchownych60, to jednak karaimskie hachanaty znajdowaøy sieÎ w Eupatorii na Krymie61 oraz w Trokach (wojewoÂdztwo wilenÂskie) w granicach Polski. Hachanat trocki byø jednak
nieobsadzony. NalezÇaøo wieÎc to zrobicÂ i utworzycÂ w ten sposoÂb samoistne zwierzchnictwo duchowe dla karaimoÂw polskich62. Analogicznie jak w przypadku MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego, takzÇe
i tutaj wydanie polskiej ¹ustawy karaimskiejº uzalezÇnione byøo od
zorganizowania sieÎ karaimoÂw w Polsce w oddzielny zwiaÎzek religijny,
niezalezÇny od jakichkolwiek wøadz zewneÎtrznych, i wyøonienia swojej
reprezentacji. W 1927 r. zwoøany zatem zostaø wszechpolski zjazd
delegatoÂw ludnosÂci karaimskiej, ktoÂry wybraø hachana. WyboÂr ten
57

Dz. U. Nr 91, poz. 818, art. 1.
Zob. Teza II do wyroku NajwyzÇszego Trybunaøu Administracyjnego z 20 listopada 1936 r. Zob. przyp. 14.
59
Zob. W. A b r a h a m, Konstytucja a stosunki wyznaniowe i KosÂcioÂø, KrakoÂw
1922, s. 119; M. von H u s s a r e k, Grundriss des Staatskirchenrechts, Leipzig 19082,
s. 13.
60
ZbioÂr praw i rozporzaÎdzenÂ Cesarstwa Rosyjskiego, t. XI, cz. I, art. 1261-1298.
61
Zob. J. S a w i c k i, Studia, s. 199. Grelewski (Wyznania protestanckie, s. 102) za
siedzibeÎ hachanatu uznawaø Symferopol na Krymie.
62
PodajaÎ to: J. S a w i c k i, Studia, s. 199; S. G r e l e w s k i, Wyznania protestanckie, s. 102.
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zostaø zatwierdzony przez Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia
Publicznego63. Jego ingres odbyø sieÎ 11 wrzesÂnia 1928 r. w Wilnie64.
Uregulowanie sytuacji prawnej karaimoÂw polskich nastaÎpiøo na
podstawie ustawy z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku PanÂstwa do Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej65.
Ustawa ta obowiaÎzuje do dnia dzisiejszego. Z kolei w latach 1936-1989 Statut Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego zmieniaø sieÎ dwukrotnie. Pierwszy statut zostaø uznany na mocy rozporzaÎdzenia Rady
MinistroÂw z 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Karaimskiego
ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej66, drugi statut zasÂ
± dostosowujaÎcy organizacjeÎ Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego do
zmienionych po wojnie warunkoÂw i potrzeb spoøecznosÂci karaimskiej
± uznany zostaø przez Ministra-Kierownika UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ dopiero w 1974 r. i obowiaÎzuje do dzisiaj67.
Z uwagi na niewielkaÎ liczebnie spoøecznosÂcÂ karaimoÂw polskich
(w 1935 r. liczbeÎ wyznawcoÂw tej religii szacowano na 900-1000
osoÂb68, wedøug zasÂ stanu z 31 grudnia 1995 r. ± okoøo 180 wiernych69)
ustawa z 21 kwietnia 1936 r. uznaje osobowosÂcÂ prawnaÎ Karaimskiego
ZwiaÎzku Religijnego jako caøosÂci70, nie przewiduje natomiast osobowosÂci prawnej przynalezÇnej poszczegoÂlnym gminom wyznaniowym.
NajwyzÇszaÎ wøadzaÎ Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego jest Krajowy Zjazd DelegatoÂw DzÇymatoÂw (skupisk), ktoÂrego organem wykonawczym jest zarzaÎd. Na czele zarzaÎdu stoi przewodniczaÎcy. Duchownymi karaimskimi saÎ hachan, hazzan, ochuwczu, peøniaÎcy swe
funkcje z wyboru. Dla zaspokojenia potrzeb religijnych istniejaÎ dzÇy-
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Decyzja Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego z 10 listopada
1927 r., L. 7326/27, nie publ.
64
Zob. J. S a w i c k i, Studia, s. 199.
65
Dz. U. Nr 30, poz. 241.
66
Dz. U. Nr 72, poz. 518.
67
Zob. http://www.konta.plo.pl/hektor/koscioly/karaimski.html.
68
Zob. Karaimi, w: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1987,
s. 272-273.
69
Zob. http://republika.pl/a_mielczarek/mniej/index.htm.
70
Dz. U. Nr 30, poz. 241, art. 21, ust. 1.
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maty, tj. karaimskie gminy wyznaniowe, ktoÂrych wedøug stanu
z dnia 31 maja 1981 r. byøo zaledwie cztery71.

ZAKONÂCZENIE

WieÎkszosÂcÂ zwiaÎzkoÂw religijnych funkcjonujaÎcych w Polsce powojennej, ktoÂrych uznanie oraz byt prawny wynikaø z aktoÂw normatywnych o mocy ustawy, uzyskaøo swoÂj status prawny na mocy przepisoÂw
wydanych w okresie mieÎdzywojennym. Tak wøasÂnie byøo z omawianymi tutaj trzema zwiaÎzkami religijnymi. Z technicznego punktu widzenia samo uznanie zwiaÎzku religijnego wcale nie musi zakøadacÂ
uznania ich osobowosÂci prawnej72, ale juzÇ w okresie mieÎdzywojennym przykøadano szczegoÂlnaÎ uwageÎ do tego zagadnienia73.
Status prawny tych trzech zwiaÎzkoÂw religijnych wynikaø z przepisoÂw wydanych przez ustawodawceÎ w okresie mieÎdzywojennym.
W tym czasie panÂstwo polskie dostosowywaøo swoje ustawodawstwo
do zmienionych po I wojnie sÂwiatowej ± i ksztaøtujaÎcych sieÎ w okresie
mieÎdzywojennym ± stosunkoÂw polityczno-spoøecznych w dziedzinie
wyznaniowej. Tak wøasÂnie byøo z uznaniem ZÇydowskiego ZwiaÎzku
Religijnego: rozporzaÎdzenie niemieckich wøadz okupacyjnych z 1 listopada 1916 r. byøo sukcesywnie rozciaÎgane na caøy obszar Rzeczypospolitej. Podobnie roÂwniezÇ uznanie MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego i Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego w celu wypeønienia
przesøanek konstytucyjnych mogøo nastaÎpicÂ dopiero po zorganizowaniu sieÎ tych konfesji w niezalezÇne organizacyjnie od wøadz zewneÎtrznych zwiaÎzki religijne. Zaskutkowaøo to uchwaleniem 21 kwietnia
1936 r. dwoÂch ustaw regulujaÎcych ich pozycjeÎ prawnaÎ. ZauwazÇycÂ
71

Zob. Rocznik statystyczny GUS, Warszawa 1981, s. 33.
Zob. J. D z i o b e k - R o m a nÂ s k i, Problem osobowosÂci prawnej KosÂcioøa katolickiego, s. 37-39.
73
Zob. W. W y s o c z a nÂ s k i, Prawo, s. 12; H. SÂ w i aÎ t k o w s k i, Wyznaniowe
prawo panÂstwowe. Problematyka prawna wolnosÂci sumienia w PRL, Warszawa
1962, s. 21; W. K o m a r n i c k i, Polskie prawo polityczne, Warszawa 1922, s. 380nn.
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nalezÇy dbaøosÂcÂ wøadz panÂstwowych o to, by sytuacja kazÇdego z omawianych trzech zwiaÎzkoÂw religijnych odpowiadaøa istniejaÎcej woÂwczas sytuacji spoøecznej i terytorialnej na ziemiach polskich. Wszystkie omoÂwione tutaj akty prawne sukcesywnie derogowaøy przepisy
wydane przez panÂstwa zaborcze, co wymagaøo czasu. Fakt zasÂ obowiaÎzywania tych przepisoÂw na terytorium wojewoÂdztwa sÂlaÎskiego
wynikaø z przepisoÂw prawa mieÎdzynarodowego.
Po II wojnie sÂwiatowej zasadniczo zmieniøy sieÎ granice Polski.
CzeÎsÂcÂ obszaroÂw nalezÇaÎcych wczesÂniej do Polski przyøaÎczono do
ZwiaÎzku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w polskich reÎkach
natomiast znalazøy sieÎ ziemie wchodzaÎce w skøad Rzeszy Niemieckiej.
Wspomniane tutaj ustawodawstwo przedwojenne dostosowane byøo
do Polski w granicach sprzed 1939 r., w zwiaÎzku z czym nie przystawaøo do nowych warunkoÂw. W istocie zÇaden z omoÂwionych w tym
artykule zwiaÎzkoÂw religijnych nie posiadaø organizacji dostosowanej
do powojennego terytorium Polski. Wspomniane zmiany ustawodawcze nie miaøy tego faktu na celu. ZauwazÇycÂ nalezÇy tutaj, izÇ zaroÂwno
w odniesieniu do MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego, jak i Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego takie prowizorium prawne trwa do
dnia dzisiejszego. SytuacjeÎ prawnaÎ ZÇydowskiego ZwiaÎzku Religijnego ponownie uregulowano w 1997 r.74 Do tego czasu teoretycznie
obowiaÎzywaøy normy rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 14 pazÂdziernika 1927 r., teoretycznie, gdyzÇ pomimo ich formalnej obowiaÎzywalnosÂci, w 1945 r. Minister Administracji Publicznej wydaø okoÂlnik o tymczasowym uregulowaniu spraw wyznaniowych ludnosÂci zÇydowskiej75. Owa ¹tymczasowosÂcÂº trwaøa azÇ do dnia
19 czerwca 1961 r., kiedy to dokonano pierwszego wpisu ZwiaÎzku
Religijnego Wyznania MojzÇeszowego w Polsce do rejestru stowarzyszenÂ i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych prowadzonego w trybie przepisoÂw
prawa o stowarzyszeniach. Ponadto, co juzÇ zostaøo wczesÂniej wspomniane, okoÂlnik Ministra Administracji Publicznej nie stanowiø aktu
74

Ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do gmin wyznaniowych zÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 41, poz. 251.
75
OkoÂlnik nr 3 Ministra Administracji Publicznej z 6 lutego 1945 r. (Dep. Wyzn.
911/45), Dz. Urz. MAP Nr 1, s. 21-22.
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wyzÇszego rzeÎdu w przeciwienÂstwie do normatyw rozporzaÎdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 pazÂdziernika 1927 r., a wieÎc nie
moÂgø bycÂ normaÎ je uchylajaÎcaÎ. Jednoznacznie sÂwiadczy to o manipulowaniu przez oÂwczesne wøadze przepisami prawa i ich zamierzonej
ignorancji.

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

PIOTR ZAKRZEWSKI

Â W MAJAÎTKOWYCH
KONCEPCJE STOSUNKO
W PRAWIE POLSKIM

WPROWADZENIE
1. WèASNOSÂCÂ W SÂWIETLE NAUKI SPOèECZNEJ
KOSÂCIOèA KATOLICKIEGO

Nauka spoøeczna KosÂcioøa posÂwieÎcaøa wiele uwagi zagadnieniom
wøasnosÂci. Przywoøanie jej w tym miejscu pozwoli nam w szerszej
perspektywie spojrzecÂ na problematykeÎ wøasnosÂci. Analizie zostanaÎ
poddane encykliki papieskie.
Po raz pierwszy problematyka wøasnosÂci zostaøa poruszona w encyklice Rerum novarum (1891 r.) Leona XIII. Encyklika zostaøa wydana w okresie radykalnych przemian spoøecznych i gospodarczych.
ZwroÂcono w niej uwageÎ na istniejaÎcy juzÇ woÂwczas konflikt mieÎdzy
kapitaøem a pracaÎ. PodkresÂlono tezÇ znaczenie godnosÂci pracy. ¹Ani
sprawiedliwosÂcÂ, ani uczucie ludzkosÂci nie pozwalajaÎ wymagacÂ takiej
pracy, by umysø teÎpiaø od zbytniego trudu, a ciaøo upadaøo od zmeÎczeniaº. Z drugiej strony zaznaczono potrzebeÎ istnienia wøasnosÂci
prywatnej. ¹Prawo do wøasnosÂci prywatnej ma charakter naturalny.
Prawo to powinno bycÂ chronione przez panÂstwoº. Uznano jednak, zÇe
prawo wøasnosÂci nie jest wartosÂciaÎ absolutnaÎ. Problematyka wøasnosÂci znalazøa odzwierciedlenie roÂwniezÇ w encyklice Quadragesimo anno
(1931 r.) Piusa XI. Zaakcentowano w niej m.in., zÇe ¹prawo wøasnosÂci
prywatnej przez natureÎ, czyli samego StwoÂrceÎ ludziom jest dane, na
pozÇytek jednostki i ich rodzin, z drugiej zasÂ strony, aby za pomocaÎ tej
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instytucji owe dobra materialne, ktoÂre StwoÂrca dla caøej rodziny ludzkiej przeznaczyø temu ich celowi rzeczywisÂcie søuzÇyøyº. Przestrzegano
przed dwiema skrajnosÂciami. Przed tzw. indywidualizmem, w ktoÂry
popada sieÎ poprzez zaprzeczenie lub osøabienie spoøecznego lub publicznego prawa wøasnosÂci, i przed kolektywizmem, do ktoÂrego sieÎ
zmierza, odrzucajaÎc lub osøabiajaÎc indywidualny i prywatny charakter
wøasnosÂci. Naturalne prawo do posiadania wøasnosÂci i do przekazania
jej drogaÎ spadku musi pozostacÂ nietykalne, a panÂstwo nie mozÇe tego
prawa niweczycÂ1. W encyklice Mater et Magistra (1961 r.) Jana XXIII
zaznaczony zostaø prymat wøasnosÂci prywatnej. PodkresÂlono w niej, izÇ
prawo prywatnej wøasnosÂci zawsze obowiaÎzuje, gdyzÇ jest zawarte
w prawie naturalnym, ktoÂre uczy, zÇe poszczegoÂlni ludzie saÎ wczesÂniejsi od spoøecznosÂci panÂstwowej. Bezcelowe by zresztaÎ byøo prawo ludzi
prywatnych do wolnego dziaøania w dziedzinie gospodarczej, gdyby
sieÎ im roÂwnoczesÂnie odmawiaøo prawa do wolnego wyboru i uzÇycia
rzeczy niezbeÎdnych do korzystania z niego. Zaznaczono roÂwniezÇ, izÇ
systemy nieuznajaÎce wøasnosÂci prywatnej najczeÎsÂciej roÂwniezÇ nie
gwarantujaÎ przestrzegania innych praw podstawowych czøowieka.
Zaakcentowano takzÇe funkcjeÎ spoøecznaÎ wøasnosÂci i potrzebeÎ jej
upowszechniania. NalezÇy zabiegacÂ usilnie o to, aby z prawa wøasnosÂci
mogøy korzystacÂ wszelkie warstwy spoøeczne. Polityka panÂstwa powinna bycÂ tak prowadzona, aby uøatwicÂ jak najszerszy dosteÎp do
prywatnego posiadania trwaøych doÂbr konsumpcyjnych, np. domu
mieszkalnego, narzeÎdzi pracy, udziaøoÂw pienieÎzÇnych w sÂrednich czy
wielkich przedsieÎbiorstwach2. W encyklice Populorum progressio
(1967 r.) Pawøa VI roÂwniezÇ poruszono zagadnienia wøasnosÂci. ZwroÂcono zwøaszcza uwageÎ na to, izÇ ziemia zostaøa stworzona po to, by
dostarczacÂ kazÇdemu sÂrodkoÂw do utrzymania oraz narzeÎdzi søuzÇaÎcych
do jego posteÎpu. KazÇdemu czøowiekowi przysøuguje znalezienie w niej
tego, co jest mu niezbeÎdne. PodkresÂlono, izÇ wszystkie inne prawa,
w tym prawo wøasnosÂci i wolnego handlu, zostaøy temu prawu pod1

Cyt. za: A. S t e l m a c h o w s k i, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998,

s. 206.
2

-440.

Cyt. za: M. Z d y b, Publiczne prawo gospodarcze, KrakoÂw±Lublin 1997, s. 439-
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porzaÎdkowane. Zaznaczono ponadto, zÇe wøasnosÂcÂ prywatna nie stanowi dla nikogo prawa bezwarunkowego ani absolutnego. Dlatego
tezÇ stwierdzono, zÇe dobro wspoÂlne wymaga niekiedy wywøaszczenia,
a mianowicie, gdy pewna wøasnosÂcÂ ± ze wzgleÎdu na swoje rozmiary,
na niski stopienÂ wykorzystania, na neÎdzeÎ, jaka wynika z tego dla
ludnosÂci, na powazÇne szkody wyrzaÎdzone interesom kraju ± stanowi
przeszkodeÎ dla zbiorowego dobrobytu3. W encyklice Laborem exercens (1981 r.) Jana Pawøa II podkresÂlona zostaøa zasada pierwszenÂstwa pracy przed kapitaøem, jak tezÇ rola i znaczenie cnoty pracowitosÂci. Praca pozostaje w zwiaÎzku z wøasnosÂciaÎ, czøowiek zasÂ poprzez
praceÎ przyswaja sobie zasoby. Czyni to przez praceÎ i dla pracy. Zaznaczono roÂwniezÇ, izÇ tradycja chrzesÂcijanÂska nigdy nie traktowaøa
prawa wøasnosÂci jako absolutnej i nienaruszalnej zasady. Ukazano
takzÇe, izÇ nie wystarczy odebracÂ sÂrodki produkcji, kapitaøu z raÎk wøasÂcicieli prywatnych, aby mozÇna byøo moÂwicÂ o uspoøecznieniu. SÂrodki
produkcji saÎ zarzaÎdzane przez okresÂlone grupy ludzi. Ta grupa zarzaÎdzajaÎca i dysponujaÎca mozÇe wywiaÎzacÂ sieÎ ze swoich zadanÂ w sposoÂb
zadowalajaÎcy z punktu widzenia prymatu wøadzy, ale mozÇe te zadania
speøniacÂ zÂle, broniaÎc roÂwnoczesÂnie dla siebie monopolu zarzaÎdzania
i dysponowania sÂrodkami produkcji, nie cofajaÎc sieÎ przed naruszeniem zasadniczych praw czøowieka4. Problematyka wøasnosÂci zostaøa
roÂwniezÇ poruszona przez Jana Pawøa II w encyklice Centesimus annus
(1991 r.). Zostaøa w niej przypomniana prawda, izÇ KosÂcioÂø broniø
i broni azÇ po dzienÂ dzisiejszy wøasnosÂci prywatnej, ale posiadanie doÂbr
nie mozÇe bycÂ traktowane jako prawo absolutne. WøasnosÂcÂ prywatna
jest konieczna, godziwa, lecz zarazem obciaÎzÇona ograniczeniami. Dobra ziemi pochodzaÎ od Boga. To stanowi uzasadnienie ograniczenia
doÂbr ziemskich. Przewøaszczenie ziemi dokonuje sieÎ poprzez praceÎ.
Tu wøasÂnie lezÇy poczaÎtek wøasnosÂci indywidualnej. W naszych czasach wzrasta rola pracy ludzkiej jako czynnika wytwarzajaÎcego dobra
niematerialne i materialne. Coraz wieÎkszaÎ roleÎ odgrywa zdyscyplinowana i kreatywna praca ludzka, ktoÂrej istotnaÎ czeÎsÂciaÎ jest zdolnosÂcÂ do
inicjatywy i przedsieÎbiorczosÂci. PodkresÂlono roÂwniezÇ, izÇ wczesÂniej
3
4

Cyt. za: A. S t e l m a c h o w s k i, Zarys teorii, s. 205.
TamzÇe, s. 206.
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czynnikiem produkcji byøa praca, potem kapitaø, teraz jest nim sam
czøowiek i jego zdolnosÂci poznawcze, wyrazÇajaÎce sieÎ w przygotowaniu
naukowym, zdolnosÂcÂ do uczestniczenia w solidarnej organizacji,
umiejeÎtnosÂcÂ wyczuwania i zaspokajania potrzeb innych ludzi. Zaznaczono, izÇ nie wszyscy saÎ w ten proces wøaÎczeni. System gospodarczy
panÂstwa nie mozÇe bycÂ takim, w ktoÂrym dominuje kapitaø. Nie mozÇe
bycÂ to roÂwniezÇ system socjalistyczny, ktoÂry jest kapitalizmem panÂstwowym. Potrzebne jest spoøeczenÂstwo, w ktoÂrym istniejaÎ wolnosÂcÂ
pracy, przedsieÎbiorczosÂcÂ. Zaspokajane winny bycÂ potrzeby caøego
spoøeczenÂstwa. Zysk jest wskazÂnikiem dobrego funkcjonowania
przedsieÎbiorstwa, lecz nie to jest najwazÇniejsze. Celem przedsieÎbiorstwa nie jest wytworzenie zysku, ale wspoÂlnota tworzaÎcych je ludzi,
ktoÂra søuzÇy spoøeczenÂstwu. DochodzaÎ tu do gøosu czynniki ludzkie
i moralne5. Pragnienie, by zÇycÂ lepiej, nie jest niczym zøym. Ale bøeÎdny
jest styl zÇycia, ktoÂry stawia wyzÇej daÎzÇenie do tego, by miecÂ nizÇ bycÂ6.
Jan Paweø II opowiada sieÎ za systemem ekonomicznym, ktoÂry uznaje
zasadniczaÎ i pozytywnaÎ roleÎ przedsieÎbiorstwa, rynku, wøasnosÂci prywatnej i wynikajaÎcej z niej odpowiedzialnosÂci za sÂrodki, wolnej ludzkiej inicjatywy w dziedzinie gospodarczej. Jest przeciwnikiem takiego
kapitalizmu, pod ktoÂrym rozumie sieÎ wolnosÂcÂ nieujeÎtaÎ w ramy systemu prawnego. Zaznacza roÂwniezÇ, izÇ KosÂcioÂø nie proponuje zÇadnych
modeli gospodarczych, ale ofiaruje idee swojej nauki spoøecznej.
W encyklice podkresÂlono tezÇ znaczenie wøasnosÂci prywatnej. Czøowiek pozbawiony wszystkiego, co moÂgøby nazywacÂ swoim oraz mozÇliwosÂci zarobienia na zÇycie dzieÎki wøasnej przedsieÎbiorczosÂci, staje sieÎ
zalezÇny od machiny spoøecznej i od tych, ktoÂrzy sprawujaÎ nad niaÎ
kontroleÎ. WøasnosÂcÂ prywatna jest konieczna, aby czøowiek moÂgø rozwijacÂ sieÎ w wolnosÂci i podejmowacÂ inicjatyweÎ, aby w swoich decyzjach
nie byø zalezÇny od innych, roÂwniezÇ od jakiegokolwiek gremium7. Dalej twierdzi sieÎ zasadnie, zÇe wøasnosÂcÂ prywatna nie jest prawem absolutnym. WøasnosÂcÂ sÂrodkoÂw produkcji roÂwniezÇ w przemysÂle jest usprawiedliwiona, jezÇeli søuzÇy uzÇytecznej pracy. Jest rzeczaÎ niesøusznaÎ, je5

J a n P a w e ø II, Centesimus annus, w: J a n P a w e ø II, Centesimus annus.
Tekst i komentarze, red. ks. F. Kampka, C. Ritter, Lublin 1998, s. 41.
6
TamzÇe, s. 43.
7
TamzÇe, s. 20.
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zÇeli uzÇywa sieÎ jej nieodpowiednio lub nawet w celu ucisku, niedopuszczalnego wykorzystania, spekulacji i niszczenia solidarnosÂci sÂwiata
pracy8. WøasnosÂcÂ taka nie ma usprawiedliwienia i w obliczu Boga,
i ludzi ± jest naduzÇyciem.

2. POJEÎCIE MAJAÎTKU, MIENIA, WèASNOSÂCI

W doktrynie wyroÂzÇnia sieÎ waÎskie i szerokie znaczenie terminu
¹majaÎtekº9. W tym drugim przypadku termin ten oznacza prawa
i obowiaÎzki majaÎtkowe danej osoby10. W szerokim zatem rozumieniu
majaÎtek to aktywa i pasywa. W waÎskim ujeÎciu terminem ¹majaÎtekº
posøugujemy sieÎ jedynie dla okresÂlenia praw majaÎtkowych przysøugujaÎcych danemu podmiotowi11. W tym ujeÎciu obowiaÎzki nie skøadajaÎ sieÎ na pojeÎcie majaÎtku, lecz ciaÎzÇaÎ na nim. Zatem w waÎskim rozumieniu majaÎtek to tylko aktywa nalezÇaÎce do danej osoby. Ustalenie
wysokosÂci majaÎtku nie moÂwi nam jeszcze nic o sytuacji ekonomicznej
danej osoby. Dopiero poznanie wszystkich obowiaÎzkoÂw ciaÎzÇaÎcych na
majaÎtku pozwala okresÂlicÂ sytuacjeÎ ekonomicznaÎ podmiotu.
Skøadnikiem majaÎtku saÎ prawa majaÎtkowe. W pisÂmiennictwie
twierdzi sieÎ, zÇe prawa majaÎtkowe to takie, ktoÂre søuzÇaÎ realizacji inte8

TamzÇe, s. 50.
Z. R a d w a nÂ s k i, Prawo cywilne ± czeÎsÂcÂ ogoÂlna, Warszawa 19973, s. 128;
A. D y o n i a k, PojeÎcie majaÎtku w prawie cywilnym, ¹PanÂstwo i Prawoº, 1985, nr 11-12, s. 119-120, 123; S. G r z y b o w s k i, w: System prawa cywilnego, t. I, CzeÎsÂcÂ ogoÂlna,
red. W. CzachoÂrski (red. tomu S. Grzybowski), Wrocøaw±Warszawa±KrakoÂw±
GdanÂsk 1974, s. 455nn.; E. è eÎ t o w s k a, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa
1993, s. 168; M. B e d n a r e k, Mienie. Komentarz do art. 44-553 kodeksu cywilnego,
KrakoÂw 1997, s. 30; B. Z i e m i a n i n, Prawo cywilne. CzeÎsÂcÂ ogoÂlna, PoznanÂ 2002,
s. 152.
10
Z. R a d w a nÂ s k i, Prawo cywilne, s. 128; M. B e d n a r e k, Mienie, s. 30;
E. è eÎ t o w s k a, Podstawy prawa cywilnego, s. 168; S. G r z y b o w s k i, w: System
prawa cywilnego, t. I, s. 455; A. D y o n i a k, PojeÎcie majaÎtku, s. 122; B. Z i e m i a n i n,
Prawo cywilne, s. 152.
11
Z. R a d w a nÂ s k i, Prawo cywilne, s. 128; M. B e d n a r e k, Mienie, s. 30;
E. è eÎ t o w s k a, Podstawy prawa cywilnego, s. 168; S. G r z y b o w s k i, w: System
prawa cywilnego, t. I, s. 455; A. D y o n i a k, PojeÎcie majaÎtku, s. 120, 122; B. Z i e m i a n i n, Prawo cywilne, s. 152.
9
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resu majaÎtkowego12. CechaÎ tych praw jest wartosÂcÂ pienieÎzÇna (wymienna, uzÇytkowa)13. W doktrynie prawa cywilnego dominuje poglaÎd, wedøug ktoÂrego termin ¹majaÎtekº nalezÇy uzÇywacÂ w waÎskim
znaczeniu14.
MajaÎtek jest wielkosÂciaÎ pøynnaÎ. Zmienia sieÎ przez to, zÇe jedne
prawa wygasajaÎ, inne powstajaÎ15. Zmienia sieÎ przez to nie tylko jego
skøad, ale i wysokosÂcÂ. Tego typu zmiany nie wpøywajaÎ na identycznosÂcÂ majaÎtku, ta bowiem jest wyznaczana przez identycznosÂcÂ podmiotu16. JezÇeli zatem zmieniøy sieÎ skøad i wysokosÂcÂ majaÎtku, ale nie
zmieniø sieÎ podmiot, to ciaÎgle mamy do czynienia z tym samym majaÎtkiem. Podmiot posiada tylko jeden majaÎtek. Od tej zasady nie ma
wyjaÎtkoÂw.
Kodeks cywilny posøuguje sieÎ roÂwniezÇ terminem ¹mienieº. Mieniem jest wøasnosÂcÂ i inne prawa majaÎtkowe (art. 44 k.c.). W ujeÎciu
ekonomicznym mienie to aktywa. Termin ¹mienieº odnosi sieÎ zawsze
do aktywoÂw, nigdy zasÂ do obowiaÎzkoÂw. MozÇna sieÎ posøuzÇycÂ tym pojeÎciem, nie odnoszaÎc go do okresÂlonej osoby17. JednakzÇe roÂwniezÇ sformuøowanie, zÇe mienie przysøuguje okresÂlonemu podmiotowi, jest poprawne. Mienie ma to samo znaczenie co prawa majaÎtkowe18. Termin
¹mienieº jest synonimem terminu ¹majaÎtekº w znaczeniu weÎzÇszym.
12
Z. R a d w a nÂ s k i, Prawo cywilne, s. 128; podobnie: A. W o l t e r, J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo cywilne. Zarys czeÎsÂci ogoÂlnej, Warszawa 1996, s. 128;
E. è eÎ t o w s k a, Podstawy prawa cywilnego, s. 152-153; B. Z i e m i a n i n, Prawo cywilne, s. 55.
13
A. D y o n i a k, PojeÎcie majaÎtku, s. 123.
14
S. G r z y b o w s k i, w: System prawa cywilnego, t. I, s. 455; Z. R a d w a nÂ s k i,
Prawo cywilne, s. 105; B. Z i e m i a n i n, Prawo cywilne, s. 152.
15
R. L o n g c h a m p s d e B e r i e r, MajaÎtek, w: Encyklopedia podreÎczna prawa
prywatnego, red. F. Zoll, J. Wasilkowski, Warszawa 1936, s. 729; zob. tezÇ:
A. D y o n i a k, PojeÎcie majaÎtku, s. 123.
16
R. L o n g c h a m p s d e B e r i e r, MajaÎtek, s. 729; zob. tezÇ: A. D y o n i a k,
PojeÎcie majaÎtku, s. 124, A. W o l t e r, J. I g n a t o w i c z, K. S t e f a n i u k, Prawo cywilne, s. 234; S. G r z y b o w s k i, w: System prawa cywilnego, t. I, s. 454, 456; J. P e t r a n i u k,
Podziaø spoÂødzielni w sÂwietle prawa polskiego, Lublin 1997, s. 82-83.
17
Z. R a d w a nÂ s k i, Prawo cywilne, s. 130; B. Z i e m i a n i n, Prawo cywilne,
s. 154.
18
Z. R a d w a nÂ s k i, Prawo cywilne, s. 130.
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Na pøaszczyzÂnie prawnej wyroÂzÇnia sieÎ pojeÎcie prawa wøasnosÂci.
Oznacza ono prawo podmiotowe o charakterze bezwzgleÎdnym, majaÎce za przedmiot rzecz o tresÂci okresÂlonej w art. 140 k.c.19 PojeÎcie
wøasnosÂci jednakzÇe uzÇywane jest roÂwniezÇ na oznaczenie ogoÂøu praw
majaÎtkowych o charakterze bezwzgleÎdnym i wzgleÎdnym20. W tym
ujeÎciu wøasnosÂcÂ jest synonimem mienia. Termin ¹wøasnosÂcÂº w takim
znaczeniu uzÇywany jest w konstytucjach i umowach mieÎdzynarodowych. Konstytucja RP z 1997 r. uzÇywa tego terminu w dwoÂch znaczeniach ± jako synonimu mienia (art. 20, 21) oraz jako skøadnika
mienia, czyli jednego z praw podmiotowych21. Termin ¹wøasnosÂcÂº
w tym znaczeniu jest takzÇe uzÇywany w pisÂmiennictwie wtedy, kiedy
dokonuje sieÎ charakterystyki stosunkoÂw majaÎtkowych istniejaÎcych
w panÂstwie. MoÂwi sieÎ wtedy o stratyfikacji, zroÂzÇnicowaniu czy w konÂcu koncepcjach wøasnosÂci. W takim tezÇ ujeÎciu beÎdziemy uzÇywali tego
terminu ponizÇej.

Â W WèASNOSÂCI W OKRESIE PRL
I. KONCEPCJA PODZIAèO

W tym miejscu nalezÇy sieÎ odniesÂcÂ do zagadnienia podziaøoÂw wøasnosÂci istniejaÎcych w prawie polskim w okresie PRL. Zabieg taki jest
konieczny, gdyzÇ bez odniesienia sieÎ do istniejaÎcych wtedy podziaøoÂw
wøasnosÂci trudno byøoby zrozumiecÂ przemiany wøasnosÂciowe, jakie
zaszøy w ostatnich dwunastu latach w Polsce, oraz przedstawicÂ aktualny stan prawny w tej dziedzinie.
19
Z. R a d w a nÂ s k i, Prawo cywilne, s. 18; M. B e d n a r e k, Mienie, s. 27;
J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe, red. K. Stefaniuk, Warszawa 20009, s. 42;
E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe, Warszawa 1997, s. 26; por. S. W oÂ j c i k, Problem
pojeÎcia ¹wøasnosÂcÂ prywatnaº w III Rzeczypospolitej, ¹Rejentº, 1991, nr 7-8, s. 23nn.
OdnosÂnie do znaczenia terminu ¹wøasnosÂcÂº w dawniejszym pisÂmiennictwie zob.:
J. W a s i l k o w s k i, w: System prawa cywilnego, t. II, Prawo wøasnosÂci i inne prawa
rzeczowe, red. W. CzachoÂrski (red. tomu J. Ignatowicz), Wrocøaw±Warszawa±KrakoÂw±GdanÂsk 1977, s. 56-93.
20
M. B e d n a r e k, Mienie, s. 27; J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe (2000), s. 43;
E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe, s. 26-27.
21
Zob. M. B e d n a r e k, Mienie, s. 28.
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Po wojnie, w sÂlad za wprowadzonymi zmianami politycznymi,
zaczeÎto stopniowo dokonywacÂ zmian w systemie prawnym. JezÇeli
chodzi o interesujaÎcy nas aspekt przeksztaøcenÂ, to jeszcze w dekrecie
z 11 pazÂdziernika 1946 r. ± Prawo rzeczowe22 nie dokonano zroÂzÇnicowania wøasnosÂci. Uczyniono to natomiast w Konstytucji PRL
z 1952 r., do ktoÂrej wprowadzono pojeÎcie wøasnosÂci spoøecznej, indywidualnej i osobistej. Wspomniany podziaø zostaø przyjeÎty do kodeksu cywilnego z 1964 r. Podziaø ten opieraø sieÎ na ideologii marksistowskiej i obowiaÎzywaø azÇ do zmian, ktoÂre zaszøy po 1989 r.
ZroÂzÇnicowanie wøasnosÂci w okresie PRL23 zostaøo przeprowadzone na podstawie dwoÂch kryterioÂw: rodzaju doÂbr beÎdaÎcych przedmiotem wøasnosÂci oraz podmiotu, ktoÂremu to dobro przysøugiwaøo. JezÇeli
chodzi o pierwsze kryterium, to podstawowe znaczenie miaøo to, czy
przedmiot wøasnosÂci byø sÂrodkiem produkcji czy konsumpcji. JezÇeli
chodzi o drugie kryterium, to badano, czy podmiotem wøasnosÂci jest
jednostka, grupa spoøeczna, czy ogoÂø spoøeczenÂstwa. Na podstawie
wspomnianych kryterioÂw wyroÂzÇniono typy i formy wøasnosÂci. WyszczegoÂlniono zatem typ wøasnosÂci spoøecznej, obejmujaÎcej formeÎ
wøasnosÂci panÂstwowej i formeÎ wøasnosÂci organizacji ludu pracujaÎcego,
oraz typ wøasnosÂci indywidualnej, na ktoÂraÎ skøadaøa sieÎ wøasnosÂcÂ drobnotowarowa i tzw. forma wøasnosÂci kapitalistycznej. WyroÂzÇniono roÂwniezÇ wøasnosÂcÂ osobistaÎ jako szczegoÂlnaÎ formeÎ wøasnosÂci. PodkresÂlano,
zÇe forma wøasnosÂci panÂstwowej jest wøasnosÂciaÎ caøego spoøeczenÂstwa.
22

Dz. U. Nr 57, poz. 319.
Zob. m.in.: J. W a s i l k o w s k i (referent gøoÂwny), A. C h e ø m o nÂ s k i,
K. P r z y b y ø o w s k i, S. S z e r, J. T o p i nÂ s k i, WøasnosÂcÂ spoøeczna w sÂwietle Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (problematyka cywilno-prawna), ¹PanÂstwo
i Prawoº, 1953, nr 8-9, s. 197nn.; J. W a s i l k o w s k i, A. C h e ø m o nÂ s k i, K. P r z y b y ø o w s k i, S. S z e r, J. T o p i nÂ s k i, WøasnosÂcÂ spoøeczna w sÂwietle Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. CzeÎsÂcÂ druga, ¹PanÂstwo i Prawoº, 1953, nr 10, s.
407nn.; S. B r e y e r, J. I g n a t o w i c z, K. L i p i nÂ s k i, M. P i e k a r s k i, J. P i e t r z y k o w s k i, W. SÂ w i eÎ c i c k i, Prawo cywilne z orzecznictwem, literaturaÎ i przepisami
zwiaÎzkowymi, red. W. SÂwieÎcicki, t. II, Warszawa 1958, s. 52nn.; J. W a s i l k o w s k i,
Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963, s. 35nn.; J. W a s i l k o w s k i, w: System
prawa cywilnego, t. II, s. 45nn.; S. G r z y b o w s k i, Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1989, s. 14nn.; S. W oÂ j c i k, w: S. G r z y b o w s k i, J. S k aÎ p s k i, S.
W oÂ j c i k, Zarys prawa cywilnego, Warszawa, 1988, s. 319nn.
23
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Przedmiot tej wøasnosÂci byø ujmowany bardzo szeroko i obejmowaø
zøozÇa kopalin, wody, lasy, banki oraz przemysø. WøasnosÂcÂ organizacji
ludu pracujaÎcego, wsÂroÂd ktoÂrej najwazÇniejszaÎ roleÎ odgrywaøa wøasnosÂcÂ spoÂødzielcza, miaøa søuzÇycÂ grupie ludzi. Przedmiotem tej wøasnosÂci byøy dobra potrzebne spoÂødzielni do realizacji jej zadanÂ. Na formeÎ
wøasnosÂci drobnotowarowej skøadaøa sieÎ wøasnosÂcÂ gospodarstwa rolnego i zakøadoÂw rzemiesÂlniczych. Z wøasnosÂciaÎ kapitalistycznaÎ spotykalisÂmy sieÎ w tych rzadkich woÂwczas przypadkach, gdy wøasÂciciel
korzystaø z pracy najemnej innych osoÂb. WøasnosÂcÂ osobista mogøa
nalezÇecÂ tylko do osoÂb fizycznych, jej przedmiotem mogøy bycÂ dobra
osobistego spozÇycia. PodkresÂlano wtedy, zÇe wøasnosÂcÂ spoøeczna powinna bycÂ rozwijana, wøasnosÂcÂ indywidualna zasÂ miaøa zostacÂ poddana procesowi uspoøecznienia. DokonywacÂ sieÎ to miaøo poprzez upanÂstwowienie za pomocaÎ nacjonalizacji lub w drodze uspoøecznienia
(uspoÂødzielczenia)24. WøasnosÂcÂ panÂstwowa miaøa charakter dominujaÎcy. Natomiast uspoÂødzielczenie traktowano jako sÂrodek søuzÇaÎcy
upanÂstwowieniu. NalezÇy zaznaczycÂ, zÇe to zroÂzÇnicowanie wøasnosÂci
pociaÎgaøo za sobaÎ roÂwniezÇ stosowanie odreÎbnych rezÇimoÂw prawnych
w odniesieniu do poszczegoÂlnych form i typoÂw wøasnosÂci. NajwieÎkszy
¹sukcesº osiaÎgnieÎto, gdy chodzi o tworzenie roÂzÇnego zakresu ochrony
wøasnosÂci zalezÇnie od jej form i typoÂw. Ale zmierzano tezÇ do zroÂzÇnicowania tresÂci i sposobu wykonywania wøasnosÂci25. NalezÇy zaznaczycÂ,
zÇe wspomniany podziaø nie byø jasny i czytelny.
W Polsce ten stan prawny obowiaÎzywaø do momentu wprowadzenia w zÇycie ustawy konstytucyjnej z 29 grudnia 1989 r. o zmianie
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej26. RoÂwnoczesÂnie
weszøa w zÇycie ustawa z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy ± Kodeks
cywilny27, ktoÂra uchyliøa przepisy beÎdaÎce podstawaÎ omoÂwionych powyzÇej podziaøoÂw wøasnosÂci.
24

Por. A. S t e l m a c h o w s k i, Zarys teorii, s. 183; T. D y b o w s k i, WøasnosÂcÂ
w przepisach konstytucyjnych wedle stanu obowiaÎzywania w 1996 roku, w: Konstytucja
i gwarancje jej przestrzegania. KsieÎga pamiaÎtkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej,
red. J. TrzcinÂski, A. Jankiewicz, Warszawa 1996, s. 305.
25
M. B e d n a r e k, Przemiany wøasnosÂci w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, Warszawa 1994, s. 36nn.
26
Dz. U. Nr 75, poz. 44.
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II. KONCEPCJE PODZIAèU WèASNOSÂCI PREZENTOWANE
W LATACH 1989-1997

ZamknieÎcie rozpatrywanej problematyki w tych ramach czasowych daje sieÎ uzasadnicÂ tym, zÇe od 1989 r. zaczeÎøy wchodzicÂ w zÇycie
akty prawne usuwajaÎce istniejaÎce wczesÂniej podziaøy wøasnosÂci,
a w 1997 r. weszøa w zÇycie nowa Konstytucja, ktoÂra roÂwniezÇ odnosiøa
sieÎ do problematyki wøasnosÂci, tworzaÎc nowy stan prawny.
Uchylenie poprzednio obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw dotyczaÎcych
stratyfikacji wøasnosÂci stworzyøo pustkeÎ, gdy chodzi o koncepcjeÎ
wøasnosÂci. OpierajaÎc sieÎ na istniejaÎcych szczaÎtkowych regulacjach
prawnych, doktryna prawa podjeÎøa proÂbeÎ wypracowania koncepcji
stosunkoÂw wøasnosÂciowych w Polsce. Przede wszystkim rozwazÇano,
czy dokonane dotychczas zmiany prawne uzasadniajaÎ twierdzenie
o istnieniu jednego modelu wøasnosÂci prywatnej. Wobec tego poglaÎdu podniesiony zostaø jednak zarzut, zÇe nie wiadomo, co nalezÇy rozumiecÂ pod pojeÎciem wøasnosÂci prywatnej28. Powoøywano sieÎ na to,
zÇe nie jest juzÇ mozÇliwe ani zasadne posøugiwanie sieÎ jednolitym pojeÎciem wøasnosÂci. Dekompozycja prawa wøasnosÂci staøa sieÎ bowiem
faktem29. W konsekwencji uznano, zÇe zmiany sprowadzaøy sieÎ tylko
do tego, izÇ przywroÂcone zostaøo jednolite pojeÎcie wøasnosÂci, jezÇeli
chodzi o jej ochroneÎ. KazÇda wøasnosÂcÂ miaøa bycÂ tak samo chroniona30. Twierdzono zatem, zÇe ustawodawca nie zrezygnowaø z zamiaru
zroÂzÇnicowania wøasnosÂci. PodstaweÎ do tego poglaÎdu miaøy stanowicÂ
pozostawione w mocy przepisy Konstytucji z 1952 r. (art. 7, art. 70,
ust. 3, art. 90). Najbardziej charakterystyczne jest tu stanowisko zakøadajaÎce, zÇe ustawodawca pragnaÎø podtrzymacÂ istniejaÎcy w PRL
stan rzeczy, jezÇeli chodzi o podziaøy wøasnosÂci, ale w zmodyfikowanej
formie31. Utrzymywano, zÇe celem zmian nie byøo wprowadzenie jed28

M. B e d n a r e k, Przemiany wøasnosÂci, s. 82.
W. P a nÂ k o, O prawie wøasnosÂci i jego wspoÂøczesnych funkcjach, Katowice
1984, s. 98; M. B e d n a r e k, Przemiany wøasnosÂci, s. 82-83.
30
Taki poglaÎd panowaø roÂwniezÇ w orzecznictwie. Por. Orzeczenie SN z dnia
8 wrzesÂnia 1992 r., III CZP 89/92, OSNCP 1993, nr 4, poz. 53.
31
M. B e d n a r e k, Przemiany wøasnosÂci, s. 85, 96.
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nolitej koncepcji wøasnosÂci, zÇe dalej aktualny jest podziaø na normatywne typy wøasnosÂci dokonany na podstawie kryterioÂw podmiotowych i przedmiotowych32. WyroÂzÇniano wieÎc wøasnosÂcÂ panÂstwowaÎ,
komunalnaÎ, osobistaÎ i prywatnaÎ33. WøasnosÂcÂ panÂstwowaÎ stanowiøa
wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa i innych panÂstwowych osoÂb prawnych.
WøasnosÂciaÎ komunalnaÎ byøa wøasnosÂcÂ gminy i innych komunalnych
osoÂb prawnych, a wøasnosÂcÂ osobista obejmowaøa sÂrodki konsumpcji.
Z kolei wøasnosÂcÂ prywatna (w tym spoÂødzielcza) stanowiøa wøasnosÂcÂ
osoÂb prawnych, wøasnosÂcÂ obywateli, ktoÂrej przedmiotem nie byøy
sÂrodki konsumpcji34. Takie jednakzÇe spojrzenie spotkaøo sieÎ ze søusznaÎ i przekonywajaÎcaÎ krytykaÎ. PodkresÂlano zwøaszcza, izÇ obowiaÎzujaÎce woÂwczas przepisy ± beÎdaÎce podstawaÎ normatywnaÎ takiego podziaøu wøasnosÂci ± saÎ typowym przykøadem nakøadania sieÎ starego prawa
na nowe, co jest normalnym zjawiskiem w okresie przemian. Nie
mogaÎ one zatem stanowicÂ podstaw do tworzenia podziaøoÂw wøasnosÂci. Zwracano roÂwniezÇ uwageÎ, zÇe przyjeÎcie takich podziaøoÂw stanowicÂ
mozÇe grozÂbeÎ powrotu do starego ukøadu stosunkoÂw wøasnosÂciowych35. Zaproponowano przywroÂcenie podziaøu wøasnosÂci na wøasnosÂcÂ publicznaÎ i prywatnaÎ36.
32

TamzÇe, s. 91, 96.
M. B e d n a r e k, Przemiany wøasnosÂci, s. 92nn.; S. W oÂ j c i k, Problem pojeÎcia
¹wøasnosÂcÂ prywatnaº, s. 21-22 (autor ostrzega jednak, zÇe w przyszøosÂci nalezÇy zrezygnowacÂ z wyroÂzÇniania wøasnosÂci osobistej); J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe, Warszawa 19956, s. 52; E. S k o w r o nÂ s k a, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 1997, s. 299. Odmiennie: Z. N i e d b a ø a, Komentarz do
znowelizowanego prawa spoÂødzielczego, PoznanÂ 1994, s. 12 (autor wyroÂzÇnia tylko
wøasnosÂcÂ panÂstwowaÎ, komunalnaÎ i prywatnaÎ).
34
M. B e d n a r e k, Przemiany wøasnosÂci, s. 94. Podobnie ujmuje teÎ problematykeÎ J. Ignatowicz (Prawo rzeczowe, (1995) s. 52).
35
T. D y b o w s k i, WøasnosÂcÂ w przepisach konstytucyjnych, s. 305-306; zob. tezÇ:
E. D r o z d (rec.), M. Bednarek, Przemiany wøasnosÂci w Polsce. Podstawowe koncepcje
i konstrukcje normatywne, Warszawa 1994, ¹Kwartalnik Prawa Prywatnegoº, 1995,
nr 3, s. 461; A. S t e l m a c h o w s k i, Zarys teorii, s. 189-190.
36
E. D r o z d (rec.), M. Bednarek, Przemiany wøasnosÂci, s. 461; T. D y b o w s k i,
WøasnosÂcÂ w przepisach konstytucyjnych, s. 309-312 (autor opowiada sieÎ za potrzebaÎ
jednolitego podziaøu wøasnosÂci, ale dopuszcza podziaø na wøasnosÂcÂ prywatnaÎ i publicznaÎ).
33
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Â W WèASNOSÂCIOWYCH NA TLE
III. KONCEPCJE STOSUNKO
ÂW
AKTUALNIE OBOWIAÎZUJAÎCYCH PRZEPISO

Przedstawienie podziaøoÂw wøasnosÂci znajdujaÎcych oparcie w obowiaÎzujaÎcych przepisach prawnych nie jest proste. Obecnie polski system prawny znajduje sieÎ wciaÎzÇ na etapie odchodzenia od prawa tworzonego w okresie obowiaÎzywania systemu realnego socjalizmu. Budowa nowego porzaÎdku gospodarczego przebiega powoli i nie bez
trudnosÂci. Wspomniany proces ma roÂwniezÇ wpøyw na stosunki wøasnosÂciowe. Trudno wobec tego o zgodnosÂcÂ opinii. Na podstawie tworzonego i ciaÎgle zmieniajaÎcego sieÎ stanu prawnego doktryna prawa
proÂbuje przedstawicÂ koncepcjeÎ stratyfikacji wøasnosÂci. Nie jest to
zadanie øatwe. Trzeba bowiem uwzgleÎdnicÂ wiele zagadnienÂ i przydatnosÂcÂ prezentowanych poglaÎdoÂw.
RozwazÇania rozpoczniemy od zbadania tych przepisoÂw Konstytucji z 1997 r., ktoÂre dotyczaÎ wøasnosÂci. Przepisy te odgrywajaÎ tu
doniosøaÎ roleÎ, gdyzÇ obecnie znajdujaÎ bezposÂrednie zastosowanie
(art. 8, ust. 2). Konstytucja posÂwieÎca problematyce wøasnosÂci wiele
miejsca. Wspomina o niej w przepisach dotyczaÎcych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 20, 21) w rozdziale II posÂwieÎconym prawom i wolnosÂciom jednostki (art. 64), a takzÇe w przepisach
odnoszaÎcych sieÎ do samorzaÎdu terytorialnego i Skarbu PanÂstwa
(art. 218). Z przepisu art. 20 Konstytucji wynika, zÇe spoøeczna gospodarka rynkowa stanowi podstaweÎ ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z elementoÂw, na ktoÂrych ma sieÎ wspieracÂ,
jest wøasnosÂcÂ prywatna. Znaczenie uzÇytego w przepisach Konstytucji
pojeÎcia ¹wøasnosÂcÂ prywatnaº jest interpretowane bardzo roÂzÇnie. Jako nietrafny nalezÇy jednak ocenicÂ poglaÎd, wedle ktoÂrego sformuøowanie to peøni tylko roleÎ polityczno-aksjologicznaÎ, majaÎcaÎ zaakcentowacÂ jedynie opozycjeÎ wspoÂøczesnego ustawodawcy w stosunku do
socjalistycznego sposobu zroÂzÇnicowania wøasnosÂci37. Powszechnie
podkresÂla sieÎ natomiast w pisÂmiennictwie, zÇe na wøasnosÂci prywatnej
ma sieÎ opieracÂ system stosunkoÂw wøasnosÂciowych w Polsce. PrzyjeÎcie
37

M. B e d n a r e k, Mienie, s. 40.
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takich zapisoÂw w Konstytucji nakøada na ustawodawceÎ koniecznosÂcÂ
dokonania przemian w zakresie stosunkoÂw wøasnosÂciowych, a zwøaszcza dokonania prywatyzacji i reprywatyzacji38. Ponadto trafne jest
stwierdzenie, zÇe przyjeÎte w Konstytucji zapisy okresÂlajaÎ zasady, ktoÂre
muszaÎ bycÂ przestrzegane przy normowaniu problematyki wøasnosÂci
przez zwykøego ustawodawceÎ i ktoÂre powinny bycÂ brane pod uwageÎ
jako dyrektywa systemowa przy interpretacji tychzÇe unormowanÂ39.
Obecnie obowiaÎzujaÎce przepisy Konstytucji nie roÂzÇnicujaÎ wøasnosÂci
z uwagi na jej przedmiot. Nie ma znaczenia, czy przedmiotem wøasnosÂci saÎ sÂrodki konsumpcji, czy sÂrodki produkcji, dobra niematerialne, czy tezÇ nieruchomosÂci. Nie ma roÂwniezÇ podstaw do tego, aby
dokonywacÂ klasyfikacji wøasnosÂci z uwagi na kryterium podmiotowe.
W pisÂmiennictwie podkresÂla sieÎ, zÇe trudno podacÂ powody przemawiajaÎce za takim rozwiaÎzaniem oraz wskazacÂ cel, ktoÂremu miaøoby to
søuzÇycÂ40. WøasnosÂcÂ jest takzÇe chroniona w jednolity sposoÂb. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w art. 21 Konstytucji, ktoÂry stanowi, zÇe
Rzeczpospolita chroni wøasnosÂcÂ i prawo dziedziczenia.
WyrazÇony zostaø poglaÎd, zÇe Konstytucja w swych postanowieniach daje podstawy do wyroÂzÇnienia wøasnosÂci prywatnej i publicznej
(art. 20)41. UwazÇa sieÎ, zÇe ten podziaø jest przez KonstytucjeÎ zaakceptowany, a to chocÂby z uwagi na potrzebeÎ istnienia szczegoÂlnego rezÇimu prawnego, gdy chodzi o powstawanie, korzystanie i zbywanie
wøasnosÂci publicznej. Stanowisko to nalezÇy ocenicÂ jako trafne42.
W mojej ocenie podstaw do wyroÂzÇnienia wøasnosÂci publicznej w przepisach Konstytucji dostarcza art. 163, ktoÂry stwierdza, zÇe samorzaÎd
terytorialny wykonuje zadania publiczne. Natomiast w art. 165, ust. 1
podkresÂla sieÎ, zÇe jednostkom samorzaÎdu terytorialnego przysøuguje
38
B. B a n a s z a k, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 194-195; L. G a r l i c k i, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykøadu, Warszawa 1998, s. 80.
39
J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe (2000), s. 44.
40
B. B a n a s z a k, Prawo konstytucyjne, s. 193.
41
TamzÇe.
42
Zob. tezÇ: T. D y b o w s k i, WøasnosÂcÂ w przepisach konstytucyjnych, s. 314.
Autor jednak uwazÇa, zÇe wprowadzenie do Konstytucji zapisoÂw przewidujaÎcych wyrazÂnie istnienie wøasnosÂci publicznej za przedwczesne mogøoby stanowicÂ przeszkodeÎ
dla prywatyzacji, ale tego typu zapisy powinny sieÎ znalezÂcÂ w ustawach ¹zwykøychº.
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wøasnosÂcÂ i inne prawa majaÎtkowe. MajaÎtek jednostek samorzaÎdu
terytorialnego przeznaczony do wykonywania zadanÂ publicznych powinien bycÂ oceniany jako majaÎtek publiczny.
W pisÂmiennictwie prawniczym, opierajaÎc sieÎ na ustawach ¹zwykøychº, roÂwniezÇ dokonuje sieÎ stratyfikacji wøasnosÂci. MieÎdzy innymi
przedstawione zostaøo stanowisko, wedle ktoÂrego na gruncie obecnie
obowiaÎzujaÎcego prawa mozÇna moÂwicÂ o trzech rodzajach wøasnosÂci ±
ogoÂlnej kategorii wøasnosÂci oraz dwoÂch szczegoÂlnych rodzajach wøasnosÂci: wøasnosÂci panÂstwowej, o ktoÂrej wspomina art. 441 k.c., i wøasnosÂci komunalnej43. Jak sieÎ wydaje, zaproponowane kryterium podziaøu ma charakter podmiotowy. Twierdzi sieÎ bowiem, zÇe wøasnosÂciaÎ (mieniem) panÂstwowaÎ jest wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa i innych
panÂstwowych osoÂb prawnych (art. 441 k.c.). WøasnosÂciaÎ (mieniem)
komunalnym jest wøasnosÂcÂ gminy i innych komunalnych osoÂb prawnych. PanÂstwowaÎ lub komunalnaÎ osobaÎ prawnaÎ jest taki podmiot,
ktoÂry realizuje interesy ekonomiczne panÂstwa lub gminy. M. Bednarek przypuszcza, zÇe wyroÂzÇnienie wøasnosÂci panÂstwowej i komunalnej
byøo podyktowane cheÎciaÎ poddania ich szczegoÂlnemu rezÇimowi
prawnemu co najmniej w sferze gwarancji ochronnych. Autorka konstatuje, zÇe taka odmienna regulacja przesaÎdza o nadaniu wyroÂzÇnionym kategoriom szczegoÂlnej pozycji prawnej wobec wøasnosÂci w ogoÂle. Zaznacza roÂwniezÇ, zÇe ta ostatnia forma wøasnosÂci ma znaczenie
zasadnicze, pozostaøe zasÂ dwie (panÂstwowa i komunalna) majaÎ charakter wyjaÎtkowy. W razie waÎtpliwosÂci wieÎc, czy zasadne jest zakwalifikowanie danej wøasnosÂci jako panÂstwowej lub komunalnej, powinna bycÂ ona potraktowana jako wøasnosÂcÂ w ogoÂle. Przedstawiona
koncepcja nie wydaje sieÎ wszakzÇe trafna. ZgodzicÂ sieÎ nalezÇy z tym,
zÇe art. 441 k.c. wspomina o mieniu panÂstwowym, ale waÎtpliwe jest,
czy uzasadnia to przeprowadzenie takiego zroÂzÇnicowania wøasnosÂci,
jakie zostaøo dokonane powyzÇej. Autorka nie odnosi sieÎ w ogoÂle do
zagadnienia, ktoÂre mozÇna ujaÎcÂ w pytanie: czym roÂzÇni sieÎ ogoÂlna kategoria wøasnosÂci od wøasnosÂci panÂstwowej i komunalnej?
Inny poglaÎd zaprezentowany w pisÂmiennictwie opiera sieÎ na zaøozÇeniu, zÇe istnieje jednolite cywilistyczne pojeÎcie wøasnosÂci, tzn.
43
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wøasnosÂci w znaczeniu art. 140 k.c.44 Rodzaje wøasnosÂci zostajaÎ wyroÂzÇnione w zalezÇnosÂci od przyjeÎtego kryterium. MozÇna wieÎc wyroÂzÇnicÂ wøasnosÂcÂ prywatnaÎ, panÂstwowaÎ i jednostek samorzaÎdu terytorialnego. PodstawaÎ wyodreÎbnienia saÎ funkcje, ktoÂre wøasnosÂcÂ speønia,
i sposoÂb zarzaÎdzania. S. Rudnicki podkresÂla, zÇe wøasnosÂcÂ panÂstwowa
i jednostek samorzaÎdu terytorialnego poddana jest szczegoÂøowej regulacji przepisami, majaÎcymi charakter norm prawa publicznego.
Pomimo tego, zÇe decydujaÎce znaczenie w przeprowadzonym podziale autor przypisuje kryterium funkcji, jednak nie sposoÂb oprzecÂ sieÎ
wrazÇeniu, zÇe w tym podziale istotnaÎ roleÎ odgrywa kryterium podmiotowe. WøasnosÂcÂ prywatna jest bowiem wøasnosÂciaÎ niebeÎdaÎcaÎ ani
wøasnosÂciaÎ panÂstwowaÎ, ani komunalnaÎ. Podmiotem wøasnosÂci prywatnej mogaÎ bycÂ osoby fizyczne, prawne, a zwøaszcza spoÂøki, spoÂødzielnie, stowarzyszenia, fundacje. Autor zaznacza, zÇe wøasnosÂcÂ panÂstwowa ulega zroÂzÇnicowaniu na wøasnosÂcÂ panÂstwowych osoÂb prawnych i wøasnosÂcÂ Skarbu PanÂstwa. Odmiennej regulacji podlega wøasnosÂcÂ nalezÇaÎca do Skarbu PanÂstwa, a inaczej jest regulowana wøasnosÂcÂ
panÂstwowych osoÂb prawnych. Brak tu, niestety, stanowiska w kwestii
roÂzÇnic mieÎdzy wøasnosÂciaÎ prywatnaÎ spoÂøek handlowych a wøasnosÂciaÎ
spoÂøki Skarbu PanÂstwa.
W doktrynie zwroÂcono uwageÎ, zÇe przepisy Konstytucji i innych
ustaw nie saÎ jednoznaczne, gdy chodzi o zroÂzÇnicowanie wøasnosÂci45.
Z tego tezÇ wzgleÎdu trudno jest przeprowadzicÂ podziaø wøasnosÂci.
WyroÂzÇniona zostaøa jednak wøasnosÂcÂ prywatna oraz wøasnosÂcÂ spoøeczna, w ktoÂrej skøad wchodzi wøasnosÂcÂ publiczna (wøasnosÂcÂ panÂstwowa i wøasnosÂcÂ samorzaÎdu terytorialnego) i wøasnosÂcÂ organizacji
spoøecznych. Wskazane zostaøy dwa kryteria pozwalajaÎce wyroÂzÇnicÂ
44

S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego. KsieÎga druga. WøasnosÂcÂ
i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1999, s. 11nn.
45
J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe (2000), s. 54nn. W sposoÂb podobny zagadnienie stratyfikacji przedstawia E. Gniewek (Prawo rzeczowe, s. 40 nn.). Twierdzi sieÎ
wieÎc, zÇe wøasnosÂcÂ prywatna przysøuguje osobom fizycznym lub zakøadanym przez nie
spoÂøkom. WyrazÇono ponadto poglaÎd, wedøug ktoÂrego majaÎtek spoÂødzielni nie jest
mieniem spoøecznym. Wskazuje sieÎ roÂwniezÇ na wøasnosÂcÂ organizacji spoøecznych oraz
ich specyfikeÎ. WøasnosÂcÂ panÂstwowa jest wøasnosÂciaÎ Skarbu PanÂstwa, panÂstwowych
osoÂb prawnych, Agencji WøasnosÂci Rolnej Skarbu PanÂstwa. WøasnosÂcÂ komunalna to
wøasnosÂcÂ nalezÇaÎca do gmin i ich zwiaÎzkoÂw. WyroÂzÇnia sieÎ takzÇe wøasnosÂcÂ osobistaÎ.
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wøasnosÂcÂ prywatnaÎ: podmiot wøasnosÂci i jej przeznaczenie. WøasnosÂcÂ
prywatna mozÇe zatem nalezÇecÂ do osoby fizycznej. Nie ma znaczenia,
czy przedmiotem wøasnosÂci saÎ sÂrodki konsumpcji, czy inne dobra.
WøasnosÂcÂ prywatna mozÇe przysøugiwacÂ roÂwniezÇ tworzonym przez
osoby fizyczne osobom prawnym, jezÇeli prowadzona przez nie dziaøalnosÂcÂ przynosi indywidualnaÎ korzysÂcÂ uczestniczaÎcym w tej osobie
prawnej podmiotom. MozÇna tu wskazacÂ na nasteÎpujaÎce osoby prawne: spoÂøki, spoÂødzielnie. Inny charakter natomiast ma wøasnosÂcÂ takich
organizacji, ktoÂre zmierzajaÎ do osiaÎgnieÎcia wspoÂlnych danej zbiorowosÂci celoÂw. Ich realizacja ma przesaÎdzacÂ o odmiennym charakterze
wøasnosÂci tych jednostek. Podmiotem takiej wøasnosÂci beÎdaÎ samorzaÎd zawodowy, stowarzyszenia, zwiaÎzki zawodowe i organizacje wyznaniowe. WøasnosÂcÂ tych organizacji zostaje okresÂlona mianem wøasnosÂci spoøecznej. Odmienny jest charakter podmiotoÂw i funkcja tej
wøasnosÂci. Do przeprowadzonych powyzÇej rozwazÇanÂ nalezÇy sieÎ jednak odniesÂcÂ krytycznie. Trudno jest bowiem jednoznacznie odpowiedziecÂ na pytanie: czy zwiaÎzek zawodowy urzeczywistnia taki cel
wspoÂlny, ktoÂry uzasadnia traktowanie jego majaÎtku jako spoøeczny,
czy tezÇ søuzÇy on osiaÎganiu celoÂw indywidualnych pracownikoÂw, ktoÂrzy do organizacji zwiaÎzkowej przystaÎpili tylko po to, aby dzieÎki pomocy innych realizowacÂ swoje prywatne interesy? Przy takiej ocenie
trudno beÎdzie uznacÂ, zÇe majaÎtek zwiaÎzku zawodowego jest majaÎtkiem spoøecznym; nalezÇy mu wtedy przyznacÂ charakter prywatny.
W konsekwencji wypada uznacÂ powyzÇszy podziaø za nietrafny.
W zaøozÇeniach niniejszego podziaøu podkresÂla sieÎ nasteÎpnie, zÇe
wøasnosÂcÂ panÂstwowa i wøasnosÂcÂ samorzaÎdu terytorialnego zostaøa
uregulowana odmiennie. Inaczej jest roÂwniezÇ regulowana wøasnosÂcÂ
organizacji spoøecznych. Zwraca sieÎ zatem uwageÎ na cecheÎ niepodzielnosÂci majaÎtku mieÎdzy czøonkoÂw w przypadku rozwiaÎzania organizacji, brak indywidualnych uprawnienÂ o charakterze majaÎtkowym
wobec organizacji i zakaz podziaøu dochodoÂw, ktoÂre przynosi wøasnosÂcÂ. Wspomina sieÎ tu takzÇe o ulgach podatkowych dla organizacji,
ktoÂre majaÎ wspieracÂ ich spoøecznaÎ dziaøalnosÂcÂ.
Zakøada sieÎ, zÇe wøasnosÂcÂ panÂstwowa winna bycÂ przeznaczona do
realizacji dwoÂch zadanÂ: wykonywania funkcji ustrojowych panÂstwa
(np. obronnosÂcÂ, bezpieczenÂstwo obywateli, szkolnictwo) oraz popie-
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rania roÂzÇnorodnej dziaøalnosÂci obywateli ± zaroÂwno gospodarczej,
jak i niegospodarczej. Wydaje sieÎ, zÇe przyjeÎte w rozwazÇanym podziale kryterium ma charakter podmiotowy. WøasnosÂcÂ panÂstwowa mozÇe
przysøugiwacÂ jedynie przedsieÎbiorstwu panÂstwowemu, jednoosobowej spoÂøce Skarbu PanÂstwa, panÂstwowym jednostkom organizacyjnym reprezentowanym przez Skarb PanÂstwa oraz Agencji WøasnosÂci
Rolnej Skarbu PanÂstwa. WøasnosÂcÂ panÂstwowa jest regulowana przez
kodeks cywilny. Odznacza sieÎ ona swoistaÎ specyfikaÎ. Powinna bycÂ
zarzaÎdzana zgodnie z zasadami prawidøowej gospodarki, nie ma tu
miejsca na swobodeÎ wøasÂciciela prywatnego. PanÂstwo jest szczegoÂlnym wøasÂcicielem, gdyzÇ dysponuje atrybutami wøadzy (imperium)
i uprawnieniami wøasÂcicielskimi (dominium). Ma to znaczenie zwøaszcza przy wykonywaniu wøasnosÂci. Ten rodzaj wøasnosÂci jest poddany specjalnemu zarzaÎdowi. NasteÎpnie twierdzi sieÎ, zÇe podmiotami
wøasnosÂci publicznej w sÂwietle obowiaÎzujaÎcych ustaw saÎ: gmina, powiat, wojewoÂdztwo oraz tworzone przez te podmioty ± w celu wykonywania ich zadanÂ publicznych ± osoby prawne. Gminy i powiaty
mogaÎ tworzycÂ ponadto zwiaÎzki mieÎdzygminne i mieÎdzypowiatowe.
Pod wzgleÎdem prawnym i ekonomicznym podmioty te roÂzÇniaÎ sieÎ od
siebie. JednakzÇe z uwagi na odmiennosÂcÂ celoÂw tychzÇe podmiotoÂw,
ktoÂre polegajaÎ na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkanÂcoÂw
gmin, powiatoÂw i wojewoÂdztw, mozÇna nalezÇnaÎ tym podmiotom wøasnosÂcÂ potraktowacÂ jako wøasnosÂcÂ samorzaÎdowaÎ.
W pisÂmiennictwie przedstawiono roÂwniezÇ innaÎ, interesujaÎcaÎ koncepcjeÎ zroÂzÇnicowania wøasnosÂci46. Wedøug niej podstawowe znaczenie ma podziaø na wøasnosÂcÂ publicznaÎ i prywatnaÎ. PoglaÎd ten byø
akceptowany w okresie mieÎdzywojennym47. Po II wojnie sÂwiatowej
zrezygnowano z niego, gøoÂwnie z powodu ideologii marksistowskiej,
ktoÂra staøa w sprzecznosÂci z owym podziaøem. PodkresÂla sieÎ, zÇe zÂle sieÎ
staøo, zÇe tylko pojeÎcie wøasnosÂci prywatnej zostaøo ujeÎte w Konstytucji, a pominieÎto zupeønie pojeÎcie wøasnosÂci publicznej. PrzyjeÎcie tego
okresÂlenia byøoby bardzo przydatne, gdyzÇ pozwoliøoby okresÂlicÂ
46

J. S z a c h u ø o w i c z, WøasnosÂcÂ publiczna. Powstanie, przeksztaøcanie, funkcje,
zarzaÎdzanie, Warszawa 2000, s. 10nn.
47
Zob. w tej kwestii: F. Z o l l [wspoÂøudziaø A. S z p u n a r ], Prawo cywilne w zarysie, t. II, Prawo rzeczowe, KrakoÂw 1947, s. 99nn.
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przedmiot tej wøasnosÂci, sposoÂb jej wykonywania i ochrony. Autor
omawianej koncepcji zdaje sieÎ wyroÂzÇniacÂ trzy kryteria, mogaÎce stanowicÂ podstaweÎ takiego podziaøu: podmiot wøasnosÂci, przedmiot
wøasnosÂci i funkcja wøasnosÂci. Ustalenie, czyim interesom søuzÇy dany
przedmiot wøasnosÂci, pozwala zakwalifikowacÂ go jako wøasnosÂcÂ publicznaÎ lub niepublicznaÎ48. Zasadnicze znaczenie ma wieÎc podziaø na
wøasnosÂcÂ publicznaÎ i prywatnaÎ. Za dopuszczalne uznaje sieÎ roÂwniezÇ
wyroÂzÇnienie wøasnosÂci spoøecznej. Podmiotem jej saÎ tzw. organizacje
spoøeczne, prowadzaÎce dziaøalnosÂcÂ dla dobra spoøecznosÂci kulturalnych, religijnych i zawodowych. Jest to zatem aktywnosÂcÂ zmierzajaÎca
do urzeczywistniania celoÂw wspoÂlnoty. Dziaøania saÎ nakierowane na
zaspokajanie potrzeb osoÂb w nich zrzeszonych49. Z wøasnosÂciaÎ prywatnaÎ mamy do czynienia wtedy, kiedy korzystanie z przedmiotu
wøasnosÂci i czerpanie z niego pozÇytkoÂw dokonuje sieÎ w oderwaniu
od interesu panÂstwowego i spoøecznego, a wøasÂciciel realizuje wyøaÎcznie swoje wøasne interesy. Podmiotem wøasnosÂci publicznej mogaÎ bycÂ
osoby prywatne (spoøeczne) i podmioty prawa publicznego (panÂstwo
lub jednostki samorzaÎdu terytorialnego). PodkresÂla sieÎ takzÇe, zÇe zakres przedmiotoÂw, ktoÂre mogaÎ stanowicÂ wøasnosÂcÂ publicznaÎ, jest
szerszy w poroÂwnaniu z zakresem przedmiotoÂw traktowanych jako
wøasnosÂcÂ prywatna. JezÇeli chodzi o wøasnosÂcÂ publicznaÎ, to wyroÂzÇnia
sieÎ: majaÎtek skarbowy, majaÎtek administracyjny i dobra publiczne.
CharakteryzujaÎc tresÂcÂ poszczegoÂlnych czeÎsÂci wøasnosÂci publicznej,
autor konkluduje: wøasnosÂcÂ publiczna fiskalna i administracyjna søuzÇaÎ posÂrednio interesom spoøecznym, a dobra publiczne przeznaczone
do uzÇytku powszechnego søuzÇaÎ bezposÂrednio interesom publicznym.
Przywoøane ponizÇej stanowisko roÂwniezÇ odnosi sieÎ do zagadnienia
Ç
zroÂznicowania wøasnosÂci50. Przede wszystkim postawiona zostaje
kwestia, czy zasadne jest dokonanie podziaøoÂw wøasnosÂci. Zaznaczono, zÇe zwøaszcza na tle przepisoÂw konstytucyjnych nalezÇy wyroÂzÇnicÂ
48
Autor przychyla sieÎ do stanowiska zaprezentowanego przez A. Stelmachowskiego (Zarys teorii, s. 187), ktoÂry kryterioÂw podziaøu upatruje w funkcji pozwalajaÎcej
ustalicÂ, do osiaÎgania jakich celoÂw dany majaÎtek jest przeznaczony.
49
W mojej ocenie takie wøasÂnie nakierowanie przesaÎdza o prywatnym charakterze tych stowarzyszenÂ, a wieÎc tezÇ o prywatnym charakterze ich majaÎtku.
50
T. D y b o w s k i, WøasnosÂcÂ w przepisach konstytucyjnych, s. 301nn.
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jednaÎ bezprzymiotnikowaÎ wøasnosÂcÂ. Postuluje sieÎ posøugiwanie jednolitym ujeÎciem wøasnosÂci. T. Dybowski krytycznie odnosi sieÎ tezÇ do
przedstawionego powyzÇej poglaÎdu, ktoÂry opiera sieÎ m.in. na wyroÂzÇnieniu wøasnosÂci panÂstwowej, komunalnej. WyøaÎczona jest tu dowolnosÂcÂ zarzaÎdzajaÎcego, wøasnosÂcÂ musi bycÂ wykorzystywana we wøasÂciwym celu, zÇe poddana jest okresÂlonemu nadzorowi i konieczne jest
przestrzeganie pewnych procedur51. Jak trafnie zaznacza autor omawianej koncepcji, istnienie tych cech nie zmienia istoty wøasnosÂci.
Sformalizowane procedury zarzaÎdzania wysteÎpujaÎ roÂwniezÇ w spoÂøkach
kapitaøowych, gdzie takzÇe wyøaÎczona jest dowolnosÂcÂ zarzaÎdzajaÎcego
i istniejaÎ procedury nadzoru. WøasnosÂcÂ jest wykonywana we wøasÂciwym celu. Nie ma jednak waÎtpliwosÂci, zÇe jest to wøasnosÂcÂ prywatna.
PodkresÂla sieÎ, zÇe takie jednolite pojeÎcie wøasnosÂci bez zwracania uwagi na jej podmiot (panÂstwowy, komunalny, spoÂødzielczy) jest potrzebne w gospodarce rynkowej. To zaøozÇenie umozÇliwia bowiem staøy
przepøyw tej wøasnosÂci. Nie oznacza to jednak, zÇe nie mogaÎ istniecÂ
takie przedsieÎbiorstwa, ktoÂre beÎdaÎc spoÂøkami Skarbu PanÂstwa, zostanaÎ wyøaÎczone z procesu prywatyzacji.
T. Dybowski zwraca uwageÎ na inny aspekt zroÂzÇnicowania wøasnosÂci, ktoÂry mozÇe zostacÂ zaakceptowany. RozwazÇania nalezÇy rozpoczaÎcÂ od przeanalizowania prawa wøasnosÂci art. 140 k.c. PodkresÂla sieÎ,
izÇ podmiot tego prawa rzeczowego o charakterze bezwzgleÎdnym ma
najpeøniejszy zakres uprawnienÂ wobec rzeczy. Uprawnienia te jednak doznajaÎ pewnych ograniczenÂ przez przepisy. BioraÎc pod uwageÎ
normy prawne nalezÇaÎce do roÂzÇnych gaøeÎzi prawa, ktoÂre w roÂzÇnych
przypadkach w roÂzÇny sposoÂb ograniczajaÎ korzystanie przez wøasÂciciela ze swojego prawa, mozÇna wyroÂzÇnicÂ wøasnosÂcÂ panÂstwowaÎ, komunalnaÎ, lokalowaÎ itp. Jak podkresÂla autor, tego typu ujeÎcie jest
tylko doktrynalnaÎ syntezaÎ norm prawnych, ktoÂre okresÂlajaÎ w roÂzÇny
sposoÂb granice wøasnosÂci. W takim ujeÎciu nadal mamy do czynienia
z takaÎ samaÎ we wszystkich przypadkach istotaÎ wøasnosÂci. Nie jest ona
ustrojowo roÂzÇna.
Autor opowiada sieÎ za poglaÎdem zakøadajaÎcym jednolite pojmowanie wøasnosÂci, zastanawiajaÎc sieÎ roÂwnoczesÂnie, czy nie jest pozÇaÎ51

J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe (2000), s. 54nn.
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dane wyroÂzÇnienie wøasnosÂci prywatnej i publicznej. PodkresÂla sieÎ, zÇe
tego typu zapisy istniejaÎ w konstytucjach innych panÂstw. ZwroÂcono
roÂwniezÇ uwageÎ, izÇ w wielu ustawach zwykøych wysteÎpuje okresÂlenie
¹publicznyº. Wskazuje to, zÇe ustawodawca przychyliø sieÎ do proponowanego podziaøu na wøasnosÂcÂ publicznaÎ i prywatnaÎ. Przywoøane zostaje tezÇ orzeczenie Trybunaøu Konstytucyjnego, ktoÂry stwierdziø, izÇ
mienie gminy jest rodzajem mienia publicznego. Podmiotem wøasnosÂci publicznej jest przede wszystkim panÂstwo lub samorzaÎd. Z doÂbr
beÎdaÎcych przedmiotem tej wøasnosÂci mogaÎ korzystacÂ wszyscy. Tego
typu wøasnosÂcÂ byøaby wyøaÎczona spod obrotu cywilnoprawnego i prywatyzacji. W pewnych sytuacjach dopuszczalny byøby przepøyw mieÎdzy wøasnosÂciaÎ publicznaÎ i prywatnaÎ. Autor uwazÇa jednak, zÇe wprowadzenie tego typu podziaøu do Konstytucji mogøoby utrudniacÂ i opoÂzÂniacÂ proces prywatyzacji. W przyszøosÂci nalezÇy postulowacÂ wydanie
ustawy okresÂlajaÎcej ogoÂlne zasady dotyczaÎce wøasnosÂci publicznej,
wyliczajaÎc niezamknieÎty katalog przedmiotoÂw wøasnosÂci publicznej.
Wedøug innego poglaÎdu nalezÇy wyroÂzÇnicÂ wøasnosÂcÂ prywatnaÎ i publicznaÎ52. Kryterium podziaøu stanowicÂ winna funkcja, ktoÂraÎ dany
majaÎtek speønia, a zwøaszcza to, czy søuzÇy interesom prywatnym,
czy publicznym. Podziaø taki jest zatem podziaøem przede wszystkim
funkcjonalnym, chocÂ element podmiotowy odgrywa tu roÂwniezÇ pewnaÎ roleÎ. WøasnosÂcÂ publiczna jest wykonywana przez takie podmioty,
ktoÂre zostaøy powoøane do realizacji zadanÂ publicznych. BeÎdzie to
wieÎc panÂstwo, samorzaÎd oraz czeÎsÂcÂ samorzaÎdu terytorialnego.
W sÂwietle tych uwag za wøasnosÂcÂ publicznaÎ mozÇna uznacÂ wøasnosÂcÂ
jednostek panÂstwowych, takich jak policja i wojsko. Natomiast wøasnosÂcÂ przedsieÎbiorstw panÂstwowych nie mozÇe bycÂ traktowana jako
publiczna. PrzedsieÎbiorstwo takie powinno bycÂ uznawane jak kazÇde
inne przedsieÎbiorstwo. MajaÎc zatem na uwadze zasadeÎ roÂwnego traktowania przedsieÎbiorcoÂw, autor postuluje uchylenie ustawy o przedsieÎbiorstwach panÂstwowych. Wszystkie zasÂ przedsieÎbiorstwa powinny dziaøacÂ jako spoÂøki Skarbu PanÂstwa. Ich majaÎtek søuzÇy interesom
panÂstwa, ktoÂre nie mozÇe bycÂ traktowane jako ogoÂø spoøeczenÂstwa.
Autor podkresÂla, zÇe powinna zostacÂ ograniczona ± w jakisÂ sposoÂb ±
52

A. S t e l m a c h o w s k i, Zarys teorii, s. 187nn.
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mozÇnosÂcÂ dysponowania wøasnosÂciaÎ publicznaÎ. WyrazÇone zostaje takzÇe przekonanie, zÇe mienie komunalne jest odmianaÎ wøasnosÂci publicznej. Kryterium podziaøu roÂwniezÇ w tym przypadku stanowi funkcja. JezÇeli zatem jednostka samorzaÎdu terytorialnego prowadzi na
bazie tego majaÎtku dziaøalnosÂcÂ mieszczaÎcaÎ sieÎ w sferze uzÇytecznosÂci
publicznej, to mamy do czynienia z wøasnosÂciaÎ publicznaÎ. Mienie
gminy (powiatu, wojewoÂdztwa) søuzÇaÎce innym celom gospodarczym
jest mieniem prywatnym. Swoje wywody autor konÂczy konkluzjaÎ, zÇe
wøasnosÂcÂ publiczna obejmuje czeÎsÂcÂ wøasnosÂci panÂstwowej søuzÇaÎcej
celom uzÇytecznosÂci publicznej oraz czeÎsÂcÂ wøasnosÂci komunalnej søuzÇaÎcej tym samym celom, jak tezÇ wøasnosÂcÂ osoÂb prawnych powoøanych
do realizacji zadanÂ uzÇytecznosÂci publicznej. Autor odnosi sieÎ negatywnie do poglaÎdoÂw tych autoroÂw, ktoÂrzy opowiadajaÎ sieÎ za wyroÂzÇnieniem wøasnosÂci osobistej i spoøecznej. Zaznacza, izÇ w ramach wøasnosÂci prywatnej mozÇna wyroÂzÇnicÂ dalsze jej rodzaje: wøasnosÂcÂ przemysøowo-handlowaÎ, rolniczaÎ, zasoboÂw mieszkalnych, lasoÂw i goÂrniczaÎ. Autor podkresÂla, izÇ wyroÂzÇnienie wøasnosÂci prywatnej i publicznej
nie pokrywa sieÎ z podziaøem na stosunki cywilnoprawne i administracyjnoprawne regulowane przez prawo publiczne.
NalezÇy sieÎ przychylicÂ do przedstawionej jako ostatniej koncepcji
zroÂzÇnicowania wøasnosÂci. Kryterium funkcji nadaje sieÎ do przeprowadzania tego typu podziaøoÂw. UjmujaÎc te rozwazÇania szerzej, wypada przychylnie odniesÂcÂ sieÎ do tych koncepcji, ktoÂre podkresÂlajaÎ
potrzebeÎ wyroÂzÇnienia wøasnosÂci publicznej i wøasnosÂci prywatnej.
Takie stanowisko reprezentowane jest roÂwniezÇ w pisÂmiennictwie
amerykanÂskim53. NalezÇy takzÇe zaznaczycÂ, zÇe podziaø wøasnosÂci na
publicznaÎ i prywatnaÎ jest akceptowany przez katolickaÎ naukeÎ spoøecznaÎ54.
53
J. D. D o n n e l l, A. J. B a r n e s, M. B. M e t z g e r, Law for business, Illinois
1983, s. 510. Autorzy stwierdzajaÎ, zÇe wøasnosÂcÂ jest klasyfikowana albo jako publiczna,
albo prywatna w zalezÇnosÂci od tego, kto jest jej wøasÂcicielem. JezÇeli rzaÎd lub jego
jednostki, to wøasnosÂcÂ jest publiczna. JezÇeli wøasÂcicielem jest osoba indywidualna,
grupa takich osoÂb, spoÂøki lub organizacje gospodarcze, to wøasnosÂcÂ jest prywatna.
54
Cz. S t r z e s z e w s k i, Katolicka nauka spoøeczna, Lublin 1994, s. 620. Autor
twierdzi, zÇe z punktu widzenia prawnego wøasnosÂcÂ mozÇna podzielicÂ na publicznaÎ
i prywatnaÎ.
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Trzeba zauwazÇycÂ, zÇe akceptacja przedstawionego wyzÇej poglaÎdu
nie rozwiaÎzuje wszystkich waÎtpliwosÂci. Rodzi sieÎ m.in. pytanie, jaki
charakter ma mienie KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. W pisÂmiennictwie brak jest w tej kwestii zgodnosÂci stanowisk. NajczeÎsÂciej
prezentowane jest stanowisko, zÇe jest to mienie spoøeczne lub publiczne55, chocÂ prezentowane saÎ poglaÎdy, izÇ jest to mienie prywatne56. Akceptacja tego stanowiska musi zostacÂ uzupeøniona twierdzeniem, zÇe jest to szczegoÂlny rodzaj wøasnosÂci prywatnej57. Speønia ona
bowiem inne funkcje i zadania w poroÂwnaniu z pozostaøymi typami
wøasnosÂci prywatnej. MajaÎtek ten w szczegoÂlnosÂci nie søuzÇy osiaÎganiu
zyskoÂw ani innych korzysÂci gospodarczych. Korzystanie z niego nie
jest zastrzezÇone jedynie dla osoÂb dysponujaÎcych uprawnieniami
wøasÂcicielskimi (np. osoby prawne zwiaÎzku wyznaniowego), lecz z reguøy otwarte dla szerokich grup spoøecznych. Jest i tak, zÇe przynalezÇnosÂcÂ do zwiaÎzku wyznaniowego nie jest warunkiem korzystania z danego majaÎtku (np. sakralne obiekty zabytkowe). MajaÎtek KosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych stanowi przede wszystkim bazeÎ materialnaÎ umozÇliwiajaÎcaÎ im osiaÎganie celoÂw, do ktoÂrych realizacji zostaøy
powoøane. Z drugiej strony nalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe decyzje o przeznaczeniu majaÎtku, dysponowaniu nim, podejmujaÎ wøasÂciwe osoby prawne
umiejscowione w strukturze zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Przedstawiona powyzÇej specyfika wøasnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jest dostrzegana w pisÂmiennictwie. Ona wøasÂnie stanowicÂ ma
przeszkodeÎ w kwalifikowaniu tego mienia jako prywatnego. OwaÎ
odmiennosÂcÂ dostrzega takzÇe ustawodawca, ktoÂry wydaje odreÎbne
ustawy regulujaÎce status prawny KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. PanÂstwo w celu uregulowania swoich stosunkoÂw z KosÂcioøami
mozÇe zawieracÂ takzÇe umowy mieÎdzynarodowe.

55

J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe (2000), s. 56; J. S z a c h u ø o w i c z, WøasnosÂcÂ
publiczna, s. 10-11; zob. takzÇe: E. G n i e w e k, Prawo rzeczowe, s. 40, 42; A. S t e l m a c h o w s k i, w: System prawa cywilnego. Prawo rzeczowe, red. T. Dybowski, t. 3,
Warszawa 2003, s. 161, 175.
56
S. R u d n i c k i, Komentarz do kodeksu cywilnego, s. 10.
57
Kategoria wøasnosÂci prywatnej ulegacÂ mozÇe dalszym podziaøom. Por. A.
S t e l m a c h o w s k i, Zarys teorii, s. 190nn.
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Kolejna refleksja jest nasteÎpujaÎca, czy zawsze kryterium podmiotowe ± przynalezÇnosÂcÂ majaÎtku do okresÂlonego KosÂcioøa lub zwiaÎzku
wyznaniowego ± przesaÎdza o jego charakterze. Problem jest szerszy.
Sprowadza sieÎ do nasteÎpujaÎcego pytania. Jaki charakter ma wøasnosÂcÂ, ktoÂrej podmiotem nie jest panÂstwo lub jednostka samorzaÎdowa, lecz prywatna osoba (takzÇe KosÂcioÂø lub zwiaÎzek wyznaniowy),
jezÇeli jest on wykorzystywany do dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego,
czyli dziaøalnosÂci spoøecznie uzÇytecznej w sferze zadanÂ publicznych
(art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i o wolontariacie). Przypomnijmy: do realizacji zadanÂ publicznych powoøane jest z zasady panÂstwo, majaÎtek przeznaczony do wypeøniania tej roli jest mieniem publicznym. Sprawa jest otwarta, czy
majaÎtek osoÂb prywatnych wykorzystywany w dziaøalnosÂci publicznej
jest prywatny, czy publiczny. Wydaje sieÎ jednak, zÇe jest to bardziej
spoÂr teoretyczny. Ustawodawca bowiem dostrzegø specyfikeÎ takiej
dziaøalnosÂci i przewidziaø dla niej odreÎbnaÎ regulacjeÎ, tym samym
wyøaÎczajaÎc jaÎ sposÂroÂd prywatnej dziaøalnosÂci gospodarczej.
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LESZEK CÂWIKèA

INGERENCJA CARA ROSYJSKIEGO PIOTRA I (1682-1725)
W SPRAWY WYZNANIOWE RZECZYPOSPOLITEJ

Jak trafnie stwierdziø prof. Grzegorz GoÂrski, wspoÂøautor najnowszego podreÎcznika do historii ustrojoÂw panÂstw, gøoÂwnaÎ i najwazÇniejszaÎ przyczynaÎ upadku Rzeczypospolitej w konÂcu XVIII w. nie byø ±
mimo niemal powszechnego twierdzenia1 ± rozkøad wewneÎtrzny kraju, ale ¹agresywnosÂcÂ bezwzgleÎdnych absolutyzmoÂwº, tj. rosyjskiego,
pruskiego i austriackiego2. Mimo zÇe Rosja, Prusy i Austria wspoÂlnie
podjeÎøy dziaøania, niewaÎtpliwie najwazÇniejszaÎ roleÎ odegraøa tutaj monarchia rosyjska. NalezÇy jednak pamieÎtacÂ, izÇ podjeÎte przez KatarzyneÎ II dziaøania, skutecznie zakonÂczone rozbiorami, byøy tylko zwienÂczeniem dziaøalnosÂci rozpoczeÎtej juzÇ o wiele wczesÂniej, a majaÎcej na
celu podporzaÎdkowanie sobie panÂstwa polsko-litewskiego. Najbardziej znaczaÎce zabiegi w tym kierunku podjaÎø car Piotr I.
Panowanie cara Piotra I (1682-1725), ktoÂry uzyskaø przydomek
Wielki, uwazÇane jest przez historykoÂw za przeøom w dziejach
1
W nauce polskiej takie stanowisko byøo reprezentowane szczegoÂlnie w okresie
PRL-u (zob. np.: J. A. G i e r o w s k i, Historia Polski 1764-1864, Warszawa 198610,
s. 101). Obecnie ma ono, niestety, nadal swoich zwolennikoÂw wsÂroÂd naukowcoÂw
ukrainÂskich. Zob. np.: W. K u l c z y cÂ k y j, B. T y s z c z y k, Istorija derzÇawy i prawa
Ukrajiny, Lwiw 2000, s. 104-106; B. J. T y s z c z y k, Istorija derzÇawy i prawa seredniowicznoji Polszczi (X st.-1795 r.), Lwiw 2003, s. 115; A. W. K o l b e n k o, Socialnoekonomiczni ta polityczni pryczyny i naslidky podiliw Polszczi w kinci XVIII st., w:
Polska ± RusÂ ± Ukraina ± jedenasÂcie wiekoÂw saÎsiedztwa, red. G. GoÂrski i L. CÂwikøa,
Lublin±LwoÂw 2002, s. 83-86.
2
G. G oÂ r s k i, S. S a l m o n o w i c z, Historia ustrojoÂw panÂstw, Warszawa 2001,
s. 355-356.
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Rosji3. Monarcha ten bowiem doprowadziø do rozbudowy poteÎgi
politycznej panÂstwa, przebudowaø ustroÂj gospodarczy i spoøeczny
oraz zreformowaø baÎdzÂ powoøaø do zÇycia nowy aparat panÂstwowy.
JednoczesÂnie prowadziø ekspansjeÎ poza terytorium wielkorosyjskim. Tym samym rozpoczaÎø sieÎ proces przeksztaøcania jednonarodowego panÂstwa moskiewskiego w wielonarodowe panÂstwo rosyjskie, a spoiwem cementujaÎcym rosnaÎce imperium carskie miaøo bycÂ
prawosøawie. StaÎd tezÇ Piotr I jako ¹sobiratel zemli russkojº uwazÇaø,
zÇe aby w przyszøosÂci Wielkie KsieÎstwo Litewskie, stanowiaÎce integralnaÎ czeÎsÂcÂ Rzeczypospolitej Obojga NarodoÂw, mogøo stacÂ sieÎ
czeÎsÂciaÎ imperium rosyjskiego, jego ludnosÂcÂ musi bycÂ prawosøawna.
Tymczasem juzÇ w pierwszej poøowie XVII w. na terytorium Rzeczypospolitej wyznanie prawosøawne znajdowaøo sieÎ w defensywie
wobec ofensywnego katolicyzmu4. Fakt ten postanowiø wykorzystacÂ
Piotr I. UzurpujaÎc sobie moralne prawo do obrony prawosøawia,
zaczaÎø oficjalnie zabiegacÂ o prawa dla ludnosÂci prawosøawnej. Przy
zawieraniu umoÂw politycznych z PolskaÎ konsekwentnie wprowadzaø
punkty dotyczaÎce wolnosÂci religijnej dla obywateli Rzeczypospolitej
¹wiary greckiejº.
Dziaøania Piotra I byøy kontynuacjaÎ polityki prowadzonej przez
jego poprzednikoÂw. Tak naprawdeÎ bowiem wykorzystanie przez
MoskweÎ prawosøawia w Rzeczypospolitej dla swych celoÂw politycznych zaczeÎøo stanowicÂ realnaÎ grozÂbeÎ juzÇ w momencie utworzenia
patriarchatu moskiewskiego w 1589 r. Z punktu widzenia Moskwy
realizacjeÎ jej planu w znacznym stopniu uøatwiøa sytuacja, jaka powstaøa w Rzeczypospolitej po zawarciu w 1596 r. unii brzeskiej. OtoÂzÇ
woÂwczas prawosøawie wyznawane od wiekoÂw przez znaczny odøam
ludnosÂci straciøo charakter prawnie uznawanego wyznania. Mogøo
ono odtaÎd istniecÂ jedynie via facti, bez wyrazÂnego zabezpieczenia
3

W. S t u d n i c k i, Historya ustroju panÂstwowego Rossyi, LwoÂw 1906, s. 136.
Liczba ludnosÂci prawosøawnej stale sieÎ zmniejszaøa, poniewazÇ nasteÎpowaø proces szybkiego przyjmowania sieÎ unii. Badania naukowe potwierdzajaÎ, zÇe w ciaÎgu stulecia od zawarcia unii w BrzesÂciu Litewskim prawie wszyscy Biaøorusini rozstali sieÎ
z prawosøawiem. U schyøku XVII w. azÇ trzy czwarte ludnosÂci Biaøorusi stanowili unici.
Zob. Z. K u r z o w a, SkaÎd jestesÂmy? Czyli o genezie PolakoÂw na Litwie, ¹Universitasº,
1(1992), s. 41.
4
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ustawowego, w ramach ogoÂlnikowej formuøy konfederacji warszawskiej z 1573 r., gøoszaÎcej zasadeÎ wolnosÂci religijnej. Taki stan rzeczy
zmusiø KosÂcioÂø prawosøawny do rozwinieÎcia energicznej dziaøalnosÂci
antyunijnej. GøoÂwnym terenem zabiegoÂw o uzyskanie legalizacji
prawnej staøy sieÎ sejmiki, gdzie szlachta ruska wysuwaøa roÂzÇne postulaty korzystne dla prawosøawia, oraz sejmy, ktoÂre zmuszone zostaøy do rozpatrywania sprawy ¹religii greckiejº. Nie obyøo sieÎ roÂwniezÇ bez procesoÂw saÎdowych. Jako sÂrodka do likwidacji unii nie wykluczano nawet walki zbrojnej, ale ± co wazÇniejsze ± w wypadku jej
niepowodzenia rozwazÇano mozÇliwosÂcÂ zwroÂcenia sieÎ do cara z prosÂbaÎ
o uznanie prawosøawnych obywateli Rzeczypospolitej za swych poddanych5.
Taka postawa prawosøawnych sprawiøa, zÇe Moskwa powazÇnie
zainteresowaøa sieÎ sprawami wyznaniowymi swego zachodniego saÎsiada. AkcjeÎ w znacznym stopniu inspirowaø oÂwczesny patriarcha
Nikon, ktoÂry dostrzegø mozÇliwosÂcÂ zapewnienia Moskwie przewagi
politycznej nad wschodnimi prowincjami Rzeczypospolitej poprzez
odpowiedni wpøyw na Cerkiew prawosøawnaÎ. RozpoczeÎøa sieÎ wieÎc
seria bardzo intensywnych kontaktoÂw dyplomatycznych. Wysøani
w 1653 r. do Polski trzej posøowie, tj. Borys Repnin, Bohdan Chitrowo i Aømaz Iwanowicz, zgodnie z otrzymanaÎ instrukcjaÎ mieli wspomniecÂ o skargach prawosøawnych ¹na ucisk, przesÂladowanie i zniewazÇanie [...] greckiej wiary i obracanie ich sÂwiaÎtynÂ na unieÎº6. W odpowiedzi na protesty bojaroÂw moskiewskich senatorowie polscy stwierdzili, zÇe postulat zniszczenia unii jest roÂwnoznaczny z zÇaÎdaniem, by
w panÂstwie polskim wyrzaÎdzono powazÇnaÎ krzywdeÎ wierze starozÇytnej greckiej, a poniewazÇ kroÂl zøozÇyø przysieÎgeÎ roÂwnego przestrzegania praw unitoÂw i prawosøawnych, nie mozÇna wieÎc speønicÂ ich postulatoÂw7. Z podobnymi roszczeniami przystaÎpili posøowie moskiewscy
do rokowanÂ pokojowych w 1656 r. Zgodnie z udzielonaÎ im w Moskwie instrukcjaÎ mieli szczegoÂlnie energicznie upomniecÂ sieÎ o sprawy
5

J. D z i eÎ g i e l e w s k i, O tolerancjeÎ dla zdominowanych, Warszawa 1986, s. 18.
N. B a n t y s z - K a m i e n s k i j, Istoriczeskoje izwiestije o woznikszej w Polsze
unii, Wilno 1864, s. 107 (tøum. z jeÎz. ros. L. CÂ.).
7
F. I. T i t o w, Russkaja prawosøawnaja cerkow' w pol'sko-litowskom gosudarstwie w XVII-XVIII ww., t. 1, 1654-1725, Kijew 19052, s. 54.
6
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prawosøawnych w Polsce, aby prawosøawni obywatele polscy otrzymali z powrotem wszystkie cerkwie zamienione na unickie, a prawosøawni
biskupi mogli swobodnie udawacÂ sieÎ po otrzymanie sÂwieÎcenÂ do patriarchy konstantynopolitanÂskiego8. W hramocie z 13 wrzesÂnia 1656 r.
car Aleksy Michajøowicz, ojciec Piotra I, domagaø sieÎ, by na Ukrainie
¹unii na przyszøosÂcÂ zupeønie nie byøoº, a prawosøawnym przyznano
takie same przywileje polityczne, jakie posiadali katolicy. Z jego polecenia posøowie w czasie pertraktacji pokojowych z Polakami 26 pazÂdziernika tegozÇ roku wnosili: ¹unia powinna bycÂ wszeÎdzie i w jak najkroÂtszym czasie wyteÎpiona bez zÇadnego powoøywania sieÎ na dyplomy
i przywileje, udzielane unitom przez kroÂloÂwº9. Identyczne zÇale, skargi
i zÇaÎdania posøowie moskiewscy zgøaszali w latach nasteÎpnych10.
W kwestie cerkiewne zostaøa roÂwniezÇ wplaÎtana sprawa kozacka.
Kozacy, poczaÎtkowo religijnie indyferentni, uznali, zÇe dogodnym elementem przetargowym w kontaktach z RzeczaÎpospolitaÎ beÎdzie uznanie ich takzÇe ± podobnie jak cara rosyjskiego ± za obronÂcoÂw prawosøawia. W zwiaÎzku z tym do swoich dotychczasowych postulatoÂw
spoøeczno-politycznych doøaÎczyli nowy, o charakterze religijnym.
Z punktu widzenia zagadnienÂ wyznaniowych bunty kozackie, ktoÂre
w znacznym stopniu nosiøy charakter buntoÂw chøopskich, zaczeÎøy
przybieracÂ charakter wojen religijnych o prawa Cerkwi prawosøawnej. PowstanÂcy zaczeÎli wzywacÂ ludnosÂcÂ do stawiania oporu ¹nieprzyjacioøom narodu naszego chrzesÂcijanÂskiego ruskiego i wiary naszej
starozÇytnej greckiejº. WsÂroÂd wysuwanych w trakcie powstanÂ postulatoÂw znalazø sieÎ punkt o ¹uspokojeniu starozÇytnej religii greckiejº.
Posøowie Chmielnickiego jako warunek pokoju wielokrotnie wysuwali zniesienie unii. Gdy speønienie zÇaÎdanÂ KozakoÂw odwlekaøo sieÎ
w czasie, utrwaliøo sieÎ wsÂroÂd nich przekonanie, zÇe ugoda z RzeczpospolitaÎ nie stanowi dostatecznej gwarancji swobody. ZaczeÎto wieÎc
szukacÂ pomocy i opieki u monarchy moskiewskiego. W czasie rokowanÂ w Perejasøawiu Chmielnicki postawiø Rzeczypospolitej w kwestii
religijnej warunki podobne do tych wczesÂniejszych, jednoczesÂnie
8
9
10

TamzÇe, s. 55.
TamzÇe, s. 56, 60 (tøum. z jeÎz. ros. L. CÂ.).
TamzÇe, s. 62-68.
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podkresÂlajaÎc, izÇ jedynym gwarantem wiary prawosøawnej i swoboÂd
kozackich mozÇe bycÂ tylko car moskiewski11. UgodeÎ perejasøawskaÎ
(18 stycznia 1654 r.) sfery cerkiewne, a zwøaszcza hierarchia, przyjeÎøy
z duzÇaÎ rezerwaÎ. Obawiano sieÎ utraty przez Cerkiew posiadanej
w Rzeczypospolitej niezalezÇnosÂci na rzecz patriarchatu moskiewskiego, mimo zÇe formalnie ugoda nie zawieraøa zÇadnych ustalenÂ co do
przynalezÇnosÂci metropolii kijowskiej12. Poza tym wsÂroÂd hierarchii
kijowskiej zÇywe byøy jeszcze tradycje Piotra Mohyøy ± jak pisze W.
Piotrowicz ± ¹wiernego syna Rzeczypospolitejº13. Metropolita kijowski Sylwester Kossow wraz z czeÎsÂciaÎ duchowienÂstwa odmoÂwiø zøozÇenia Moskwie przysieÎgi. WyrazÂnie antymoskiewskaÎ pozycjeÎ utrzymywali takzÇe ± mimo silnych naciskoÂw ± kolejni metropolici kijowscy azÇ
do 1685 r.14
PatrzaÎc z innego punktu widzenia, nalezÇy stwierdzicÂ, izÇ walka
prawosøawia z uniaÎ na poøudnie od Prypeci przybraøa cechy walki
politycznej o podøozÇu separatystycznym czy nawet narodowosÂciowym. Wraz z wybuchem wojny polsko-rosyjskiej i zajmowaniem ziem
Wielkiego KsieÎstwa Litewskiego przez MoskweÎ rozpoczaÎø sieÎ proces
przejmowania cerkwi unickich przez duchowienÂstwo prawosøawne.
Car Aleksy Michajøowicz przyjaÎø tytuø wielkiego ksieÎcia litewskiego
i wyraziø zgodeÎ na mianowanie nowych biskupoÂw prawosøawnych
przez patriarcheÎ moskiewskiego, a patriarcha Nikon przyjaÎø tytuø ¹patriarchy moskiewskiego Wielkiej, Maøej i Biaøej Rusiº, nie zwracajaÎc
uwagi, zÇe nowo anektowane terytoria nalezÇaÎ do jurysdykcji metropolitoÂw kijowskich. Zgodnie z wydanaÎ przez niego 13-punktowaÎ instrukcjaÎ zmuszono duchowienÂstwo unickie do przejsÂcia na prawosøawie
albo opuszczenia terenoÂw zajeÎtych przez wojska moskiewskie15.
11

J. K a c z m a r c z y k, Bohdan Chmielnicki, Wrocøaw 1988, s. 216.
W. P i o t r o w i c z, Unia i dyzunia kosÂcielna w Polsce, Wilno 1933, s. 93-95.
13
TamzÇe, s. 95.
14
W. M o k r y, Stosunek panÂstwowych i cerkiewnych wøadz moskiewskich do
ukrainÂskiej Cerkwi prawosøawnej i unickiej w wiekach XVII-XX, w: Unia brzeska:
geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodoÂw søowianÂskich, red. R. èuzÇny, F. Ziejka i A. KeÎpinÂski, KrakoÂw 1994, s. 84.
15
A. M i r o n o w i c z, Prawosøawie i unia za panowania Jana Kazimierza, Biaøystok 1996, s. 129-130.
12
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Dla omawianych zagadnienÂ bardzo wazÇne znaczenie miaøo tezÇ
porozumienie zawarte 3 listopada 1656 r. w NiemiezÇy. Instrukcje
otrzymane przez posøoÂw przybywajaÎcych w imieniu cara wskazujaÎ,
izÇ Rosja oficjalnie wysteÎpowaøa jako protektorka Cerkwi prawosøawnej. Car kategorycznie domagaø sieÎ zniesienia unii, zwrotu wszystkich
cerkwi zabranych wyznawcom prawosøawia oraz zapewnienia wolnosÂci sprawowania obrzeÎdoÂw i sakramentoÂw. Ponadto zÇaÎdaø, by
szlachta prawosøawna mogøa sprawowacÂ urzeÎdy, a mieszczanÂstwo
prawosøawne byøo dopuszczone do magistratu miejskiego16. Ostatecznie jednak spraweÎ likwidacji unii ± wobec sprzeciwu przedstawicieli KosÂcioøa katolickiego ± odøozÇono do nasteÎpnych rozmoÂw, a rozejm w ogoÂlnej formule potwierdziø prawa i przywileje KosÂcioøa
rzymskokatolickiego i prawosøawnego17.
O prawa prawosøawnych upomniaøa sieÎ Moskwa roÂwniezÇ w traktacie pokojowym zawartym z RzeczaÎpospolitaÎ 17 sierpnia 1678 r.
(a wieÎc jeszcze przed objeÎciem tronu przez Piotra), przedøuzÇajaÎcym
rozejm andruszowski z 1667 r. do 1693 r. Zapisano tam: ¹wszystkim
ludziom wiary greckiej, podøug terazÂniejszego przymiernego postanowienia, zÇadnego ucisÂnienia, do wiary rzymskiej i do uniej przymuszenia czynicÂ nie kazÇe i nie ma bycÂ: ale podøug dawnych praw, na wszystkim bezpieczenÂstwie z zazÇywaniem nabozÇenÂstwa swego zostawacÂ beÎdaÎ i o znanie sieÎ z wiaraÎ greckaÎ nikomu na øasce tego kroÂlewskiej
mosÂci szkodzicÂ nie maº18. Z kolei podczas rokowanÂ w Warszawie
w sprawie ligi antytureckiej w 1680 r. posøowie Iwan Pronczyszczew
i diak Emelian Ukraincew 8 czerwca wyrazili ubolewanie, zÇe wbrew
poczynionym zapewnieniom prawosøawni w Polsce nadal saÎ przymuszani do unii. OdpowiadajaÎc na zarzuty, strona polska podkresÂliøa, zÇe
car raczej powinien zajaÎcÂ sieÎ obronaÎ tych swoich wspoÂøwyznawcoÂw,
ktoÂrzy pod jarzmem TurkoÂw saÎ ¹przymuszaniº do islamu19.
W czerwcu 1685 r., juzÇ za panowania Piotra I, Moskwie udaøo sieÎ
uzyskacÂ zgodeÎ zÇyjaÎcego pod presjaÎ Turcji patriarchy konstantynopo16

TresÂcÂ instrukcji carskich dokøadnie omawia A. Mironowicz (tamzÇe, s. 135-137).
Sobranije gosudarstwiennych gramot i dogoworow, cz. 4, Moskwa 1822, s. 6.
18
Dopoønenija k Aktam Istoriczeskim Otnosiaszczimsia k Rossii, S. Pietierburg
1848, s. 497.
19
M. H a r a s i e w i c z, Annales Ecclesiae Ruthenae, Leopoli 1862, s. 466.
17
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litanÂskiego na przekazanie Cerkwi prawosøawnej w Rzeczypospolitej
pod kanonicznaÎ zalezÇnosÂcÂ patriarchy moskiewskiego20. Z jej polecenia zwoøany zostaø soboÂr w Kijowie, na ktoÂrym wybrano metropoliteÎ
wysÂwieÎconego przez patriarcheÎ moskiewskiego. Zostaø nim zwolennik Moskwy ksiaÎzÇeÎ Gedeon (Hedeon) SÂwiatopeøk CzetwertynÂski, biskup øucki21. DuchowienÂstwo kijowskie, ktoÂre nie wzieÎøo udziaøu w tym
¹moskiewskimº soborze, zwoøaøo swoÂj soboÂr, ostro protestujaÎc przeciwko narzuconemu im metropolicie, ale bezskutecznie22. Moskalofilska postawa biskupa CzetwertynÂskiego z jednej strony doprowadziøa do osøabienia prawosøawia ukrainÂskiego, poniewazÇ wsÂroÂd prawosøawnych z reguøy KozakoÂw, nastawionych dotaÎd antyunijnie, zaczeÎøy
narastacÂ sympatie prounijne, a trwajaÎce jeszcze przy prawosøawiu
diecezje wraz ze swymi wøadykami zaczeÎøy wkroÂtce przyjmowacÂ unieÎ.
Z drugiej zasÂ strony Moskwa zyskaøa wieÎksze mozÇliwosÂci wtraÎcania
sieÎ w sprawy opanowanej przez siebie Cerkwi prawosøawnej na ziemiach ukrainÂskich nalezÇaÎcych do Rzeczypospolitej23.
Potwierdziø to zawarty w maju 1686 r. traktat pokojowy, tzw.
wieczysty pokoÂj Grzymuøtowskiego, beÎdaÎcy usankcjonowaniem podziaøu Ukrainy mieÎdzy PolskeÎ i RosjeÎ, ktoÂry miaø roÂwniezÇ istotne
znaczenie dla sytuacji prawosøawia w Rzeczypospolitej24. ZapoczaÎtkowaø bowiem nowaÎ ereÎ we wzajemnych stosunkach Polski i Moskwy w zakresie wyznaniowym. Z tej perspektywy najwazÇniejsze znaczenie ma artykuø IX. Traktat uznawaø wolnosÂcÂ wyznania dla pra20
Archiw Jugo-Zapadnoj Rossii izdawajemyj Wremiennoju Kommisieju dla rozbora drewnich aktow wysoczajsze uczriezÇdiennoju pri Kijewskom Wojennom, Podolskom i Woøynskom Gienieraø-Gubiernatorje, cz. 1, t. 5, Kijew 1872, nr 38, s. 164-166. Na
ten temat zob.: F. I. T i t o w, Russkaja prawosøawnaja, s. 96-102; L. B i e nÂ k o w s k i,
Organizacja KosÂcioøa wschodniego w Polsce, w: KosÂcioÂø w Polsce, red. J. Køoczowski,
t. 2, KrakoÂw 1970, s. 825-856.
21
M. B e n d z a, Tendencje unijne wzgleÎdem Cerkwi prawosøawnej w Rzeczypospolitej w latach 1674-1686, Warszawa 1987, s. 190nn.
22
Archiw Jugo-Zapadnoj Rossii, cz. 1, t. 5, nr 12, s. 55-59.
23
W. M o k r y, Stosunek panÂstwowych i cerkiewnych wøadz, s. 84-85.
24
Paradoksalnie o uczynienie usteÎpstw w kwestiach wyznaniowych na rzecz Rosji zabiegaøo szczegoÂlnie papiestwo ± w imieÎ przystaÎpienia jej do Ligi SÂwieÎtej przeciwko Porcie OtomanÂskiej ± mimo zÇe roÂwnoczesÂnie silnie naciskaøo, by zlikwidowacÂ
KosÂcioÂø prawosøawny w Rzeczypospolitej.
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wosøawia w Rzeczypospolitej, a kroÂl zøozÇyø przyrzeczenie ¹nieprzymuszania do uniiº. Jedna z klauzul przyznaøa metropolicie kijowskiemu (podlegajaÎcemu patriarsze moskiewskiemu) prawo do
zwierzchnictwa nad CerkwiaÎ prawosøawnaÎ. Wprawdzie moÂwiøo sieÎ
tam o prawie swobodnego kontaktowania sieÎ prawosøawnych z terenu Rzeczypospolitej z metropolitaÎ kijowskim tylko w sprawach cerkiewnych, ale juzÇ wkroÂtce przestano zwracacÂ uwageÎ na to zastrzezÇenie, gdy od poczaÎtku XVIII w. Polska zostaøa uzalezÇniona od
wschodniego saÎsiada. Zgodnie z artykuøem IX traktatu Rosja otrzymywaøa tytuø prawny do opieki nad religiaÎ prawosøawnaÎ na Litwie
i w Koronie, co wkroÂtce staøo sieÎ nie sprawaÎ religijnaÎ, lecz wyøaÎcznie
politycznaÎ25. Zdaniem A. Mironowicza Polska, godzaÎc sieÎ na taki
zapis, chocÂ staø on w wyrazÂnej sprzecznosÂci z politykaÎ prounijnaÎ
wøadz, przede wszystkim braøa pod uwageÎ zobowiaÎzania Rosji odnosÂnie do zagwarantowania katolikom i unitom praw na swym terytorium. Poza tym zakøadano, zÇe unia znajdzie zwolennikoÂw w Mos25

Artykuø IX brzmi nasteÎpujaÎco: ¹TakzÇe umowilisÂmy y postanowilisÂmy, zÇe W.
Hosudar I. K. WieliczenÂstwo, cerkwiom BozÇym, y Episkopom èuckiemu, Halickiemu,
PrzemysÂlskiemu, Lwowskiemu, Biaøoruskiemu, y przy nich monastyrom, Archimandriom, WilenÂskiey, MinÂskiey, Poøockiey, OrszanÂskiey, y inszym IhumenÂstwom, Bractwom, w ktorych znaydowaøo sieÎ y teraz znayduje sieÎ zazÇywanie Bøahoczestywey
Graeco-Ruskiey religii y wszystkim tam mieszkaiaÎcym ludziom w Koronie Polskie y
w W. X. Lit. w teyzÇe wierze zostaiaÎcym, zÇadnego ucisÂnienia nie czyni, y czynicÂ nie kazÇe,
do wiary Rzymskiey y do Unii przymuszenia; y bydzÂ to nie ma, ale wedøug dawnych
praw, we wszelakich swobodach y wolnosÂciach cerkiewnych, beÎdzie zachowywaø.
A gdy y za terazÂnieyszym Kiiowa w stroneÎ Ich Car: Wlstwa odeysÂciem, Episkopom
wyzÇey pomienionym w Koronie Polskiey y w W. X. Lit. przebywaiaÎcym, podøug
duchownego ich obrzeÎdu y zwyczaju przyiaÎcÂ bøogosøawienÂstwo, albo posÂwieÎcenie od
Metropolity Kiiowskiego przyszøo; tedy to nikomu z nich na øasce I. K. Wlstwa ludziom
y religii Rzymskiey w PanÂstwach Ich Car: WeliczenÂstwa, zwøaszcza w terazÂnieyszych
odeszøych stronach od Wielkich Hdarow Ich Carsk: Welstwa w zÇadney wierze nie ma
bydzÂ bezprawie czynione, y do inszey wiary przymuszenie, y owszem beÎdaÎ miecÂ
wszelkaÎ wolnosÂcÂ, tey wiary trzymaiaÎc sieÎ, y w dobrach swoich zÇadney przeszkody y
uszczerbku nie ponoszaÎc na øasce Ich Car: Wlstwa, to im szkodzicÂ nie ma, y religii
swoiey wolne zazÇywanie w domach swoich miecÂ wolno, y ten naszego dohoworu
punkt, (przy inszych) I. K. Wstwa y Rzeczypospolitey na Seymie Walnym potwierdzicÂ,
y w SeymowaÎ konstytucyaÎ nadrukowacÂº. Zob. Volumina legum, wyd. I. Ohryzko, t. 6,
Petersburg 1860, s. 77.
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kwie, a KosÂcioÂø prawosøawny w swej zorganizowanej formie przestanie funkcjonowacÂ w Rzeczypospolitej26.
Rosja w celu ratyfikacji ¹pokoju wieczystegoº wysøaøa do Polski
posøoÂw. W mysÂl otrzymanej instrukcji powinni byli, prowadzaÎc pertraktacje ze stronaÎ polskaÎ, domagacÂ sieÎ ± zgodnie z artykuøem IX ±
zaprzestania wszelkich przesÂladowanÂ wiernych prawosøawnych i narodu ruskiego. Ponadto mieli zabiegacÂ o zwrot pierwotnym wøasÂcicielom zajeÎtych przez unitoÂw prawosøawnych monasteroÂw i cerkwi,
jak tezÇ upomniecÂ sieÎ o zapewnienie osobom duchownym swobodnego kontaktu z metropolitaÎ kijowskim27. Dnia 10 sierpnia 1686 r. posøowie donosili z Mohylewa, izÇ Polacy uwazÇajaÎ powyzÇszy traktat za
haniebny i wywierajaÎ presjeÎ na kroÂla, aby przed zwoøaniem sejmu nie
skøadaø pod nim podpisu. Informowali przy tym, zÇe wszelkimi sposobami utrudnia im sieÎ dosteÎp do kroÂla Jana III Sobieskiego28. Ostatecznie jednak posøowie spotkali sieÎ z wøadcaÎ polskim, ktoÂry 22 grudnia 1686 r. zaprzysiaÎgø traktat we Lwowie i zøozÇyø obietniceÎ jego
ratyfikacji przez najblizÇszy sejm29.
Tymczasem sejm nie ratyfikowaø traktatu. W tej sytuacji Piotr I,
by moÂc legalnie interweniowacÂ na rzecz prawosøawnych, coraz bardziej stanowczo domagaø sieÎ od kroÂla polskiego wywiaÎzania sieÎ ze
zøozÇonej obietnicy. Swe nalegania usprawiedliwiaø tym, izÇ musi zapobiec przymuszaniu do unii ¹prawosøawnych greko-ruskiej wiary przez
biskupoÂw, jezuitoÂw, dominikanoÂw i unitoÂwº. Jan III Sobieski po przeprowadzeniu dochodzenia stwierdziø, zÇe kancelaria kroÂlewska nie
otrzymaøa zÇadnych skarg na ten temat. JednoczesÂnie podkresÂlaø, zÇe
mogaÎ istniecÂ i istniejaÎ przypadki dobrowolnego przyjmowania unii.
Wskazywaø, zÇe prawosøawni majaÎ szereg praw i przywilejoÂw zatwierdzonych przez konstytucje sejmowe, wieÎc nowe postanowienia na ich
korzysÂcÂ saÎ zbeÎdne. Strona rosyjska byøa gøucha na te wyjasÂnienia
strony polskiej, z uporem powtarzajaÎc, zÇe w Polsce celem krzewienia
unii kosÂcielnej stosuje sieÎ przymus, gwaøt, podsteÎp i wyzyskiwanie
26
27
28
29

A. M i r o n o w i c z, Prawosøawie, s. 263.
F. I. T i t o w, Russkaja prawosøawnaja, s. 117.
TamzÇe, s. 118.
M. B e n d z a, Tendencje unijne, s. 203, 206.
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niesÂwiadomego ludu. Za zÇycia Jana III Sobieskiego nie zdoøano ratyfikowacÂ traktatu gøoÂwnie dlatego, izÇ kolejne sejmy byøy zrywane30.
Naciski ze strony cara ulegøy wzmocnieniu po objeÎciu tronu przez
Augusta II, obranego kroÂlem wbrew opozycji znacznej czeÎsÂci narodu, ale popartego grozÂbaÎ 40 tys. bagnetoÂw rosyjskich. W przeciwienÂstwie do kroÂla Jana III nowy monarcha byø neofitaÎ bez szczerego
przywiaÎzania do katolicyzmu, co mogøo uøatwicÂ Moskwie realizacjeÎ
planoÂw. Dnia 10 marca 1700 r. wysøano hramoteÎ do kroÂla Augusta,
podpisanaÎ przez Piotra I, w ktoÂrej car, powoøujaÎc sieÎ na artykuø IX
¹umoÂw wieczystego pokojuº, zawartego z ¹przesøawnej pamieÎciº Janem III prosi m.in., ¹by prawosøawnych chrzesÂcijan greko-ruskiej
wiary na unieÎ nie nawracacÂ i zmarøych ich wedøug starozÇytnego obyczaju grzebacÂ bez przeszkoÂdº31. Na bardziej zdecydowanaÎ interwencjeÎ panÂstwo moskiewskie na razie nie mogøo sobie pozwolicÂ, gdyzÇ
wobec nieratyfikowania przez polski sejm traktatu Grzymuøtowskiego miaøaby ona wyrazÂne cechy mieszania sieÎ w wewneÎtrzne sprawy
Polski, co byøoby sprzeczne z podstawowaÎ zasadaÎ prawa mieÎdzynarodowego, moÂwiaÎcaÎ o nieingerencji w wewneÎtrzne sprawy innych
panÂstw. Poza tym carowi zalezÇaøo na przymierzu z RzeczaÎpospolitaÎ
ze wzgleÎdu na toczonaÎ ze SzwecjaÎ wojneÎ (poÂønocnaÎ).
Sytuacja ulegøa zmianie po zawarciu przez Augusta II z Piotrem I
30 sierpnia 1704 r. traktatu narewskiego. Zgodnie z jego postanowieniami w 1705 r. Piotr I wkroczyø w granice Rzeczypospolitej jako
sprzymierzeniec Augusta II przeciwko Karolowi XII i pretendentowi
do tronu polskiego Stanisøawowi LeszczynÂskiemu. Wykorzystaø
woÂwczas nadarzajaÎcaÎ sieÎ okazjeÎ i rozpoczaÎø bezpardonowaÎ walkeÎ
z KosÂcioøem unickim. SzczegoÂlnym echem odbiøy sieÎ wydarzenia
w Poøocku. Opisaø je m.in. oÂwczesny rektor klasztoru bazylianÂskiego
w Witebsku ks. Oleszewski32. OtoÂzÇ 11 lipca 1705 r. w unickiej cerkwi
30

Zerwany zostaø sejm zwyczajny w Grodnie (27 I±5 III 1688 r.), nadzwyczajny
w Warszawie (17 XI 1688±1 IV 1689 r.), sejm zwyczajny w Grodnie (9 I±11 II 1693 r.),
nadzwyczajny w Warszawie (22 XII 1693 r.) oraz zwyczajny w Warszawie (12 I±24 III
1695 r.). PomysÂlnie zakonÂczyø sieÎ tylko sejm zwyczajny w Warszawie z 16 I±6 V 1690 r.,
ale na nim roÂwniezÇ nie doszøo do konstytucyjnej ratyfikacji traktatu Grzymuøtowskiego.
31
E. F. S z m u r ø o, Sbornik dokumientow, Dorpat 1903, s. 625.
32
Zob. Aneks, w: E. L i k o w s k i, Dzieje KosÂcioøa unickiego na Litwie i Rusi
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katedralnej sÂw. Zofii w obecnosÂci cara zamordowano 4 zakonnikoÂw,
a pozostaøych uwieÎziono. Zniszczono wneÎtrze sÂwiaÎtyni i zøupiono
cerkiewny skarbiec. Celem uniemozÇliwienia unitom odbywania
praktyk religijnych cerkiew zamieniono na magazyn wojskowy. Dla
usprawiedliwienia swego posteÎpowania car wydaø w Wilnie w dniu
11 (23) lipca memoriaø, w ktoÂrym stwierdziø, zÇe ¹duchowni uniccy
bezustannie majaÎ tajnaÎ korespondencyaÎ z nieprzyjacioømi Szwedami
i SapiezÇynÂcami i niebezpieczne zamiary wzgleÎdem wojsk carskiego
Wieliczestwa [...]º33. NasteÎpnie zaczeÎto przesÂladowacÂ metropoliteÎ
unickiego Leona ZaøeÎskiego, zmuszajaÎc go do ukrywania sieÎ, a nasteÎpnie wyjazdu za graniceÎ34.
Dla dalszego rozwoju wypadkoÂw zasadnicze znaczenie miaøo
rozgromienie w 1709 r. poteÎgi szwedzkiej pod PoøtawaÎ. Ostatecznie
Rosja staøa sieÎ poteÎgaÎ europejskaÎ i tym samym mogøa bardziej
ingerowacÂ na obszarze Rzeczypospolitej. August II, ktoÂry dzieÎki
Piotrowi I powroÂciø na tron, siøaÎ rzeczy byø caøkowicie uzalezÇniony
od cara, co zresztaÎ znalazøo odzwierciedlenie w nowym ukøadzie
sojuszniczym zawartym pomieÎdzy obydwoma wøadcami w Toruniu.
Ponadto Piotr I uzyskaø poparcie czeÎsÂci polskiej szlachty, obiecujaÎc
jej, zÇe beÎdzie czuwaø nad nienaruszalnosÂciaÎ wolnosÂci szlacheckich.
Szlachta bowiem czuøa sieÎ zagrozÇona podejmowanymi przez Augusta II proÂbami umocnienia pozycji monarchy w Rzeczypospolitej35.
CzujaÎc sieÎ coraz bardziej pewnie, car ponowiø skargi do kroÂla
polskiego na ¹niesøychane okrucienÂstwaº, jakich doznajaÎ wyznawcy
prawosøawia, jednoczesÂnie kierujaÎc swaÎ akcjeÎ przeciwko hierarchom
KosÂcioøa unickiego. Pod pretekstem spisku ze Szwedami zostaø porwany biskup øucki Dionizy ZÇabokrzycki, ktoÂry w 1702 r. przyjaÎø unieÎ.
WøadykeÎ wywieziono do Kijowa, a nasteÎpnie do Moskwy, gdzie byø
wieÎziony do sÂmierci, tj. do 1715 r., mimo zÇe o jego uwolnienie upow XVIII i XIX wieku, nr 2, Warszawa 19062, s. 268-279. Przebieg wydarzenÂ poøockich
dokøadnie analizuje A. Deruga (Piotr Wielki a unici i unia kosÂcielna 1700-1711, Wilno
1936, s. 94-120).
33
Cyt. za: E. L i k o w s k i, Dzieje KosÂcioøa unickiego, ks. 1, s. 21.
34
TamzÇe, s. 24.
35
J. A. G i e r o w s k i, Historia Polski 1505-1764, Warszawa 198610, s. 266-267.
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minaø sieÎ wczesÂniej sam August II i nuncjusz apostolski36. W tej sytuacji unici zwroÂcili sieÎ o pomoc do Klemensa XI. PapiezÇ ujaÎø sieÎ za
nimi w listach do kroÂla polskiego, w ktoÂrych wyliczaø liczne krzywdy,
jakich doznali unici i pytaø o ewentualne korzysÂci z przymierza z Piotrem I. KroÂl z powodu døugu wdzieÎcznosÂci wobec cara za pomoc
przeciwko Szwedom i Stanisøawowi LeszczynÂskiemu poprosiø jedynie
Piotra I o zgodeÎ na powoøanie komisji dla rozpatrzenia skarg unitoÂw.
TenzÇe w poøowie 1711 r. przychyliø sieÎ do prosÂby kroÂla, ale komisja
nic nie uczyniøa dla polepszenia sytuacji przesÂladowanych37.
W tym czasie Piotrowi I udaøo sieÎ zrealizowacÂ jeden z najwazÇniejszych punktoÂw swego planu. OtoÂzÇ sejm walny warszawski w 1710 r.
potwierdziø nieratyfikowany dotychczas traktat Grzymuøtowskiego,
ktoÂry w ten sposoÂb staø sieÎ obowiaÎzujaÎcym prawem38. Co prawda
do tekstu zostaøa wprowadzona klauzula o nienaruszalnosÂci stanu
posiadania KosÂcioøa katolickiego obu obrzaÎdkoÂw, ale dla cara nie
miaøo to wieÎkszego znaczenia. WazÇniejsze dla niego byøo to, izÇ teraz
moÂgø pozwolicÂ sobie na bardziej sÂmiaøe akcje w imieÎ obrony prawosøawia. Najpierw zostaø wysøany do Mohylewa carski komisarz w celu
rozpatrywania skarg na ucisk i przesÂladowania prawosøawnych39. NasteÎpnie ± mimo obowiaÎzywania przeciezÇ pokoju wieczystego ± rozpoczeÎøy sieÎ rabunki monasteroÂw unickich oraz doÂbr duchownych przez
sprzymierzone wojska rosyjskie40. KroÂl polski pozostawaø bezsilny
wobec tego typu zachowanÂ i jedynie wysyøaø do Piotra I listy ze skargami na poczynania wojsk rosyjskich wobec unitoÂw. W jednym z takich listoÂw prosiø, aby car ¹surowymi ukazami zabroniø czynienia
wszelkich agrawacji i przesÂladowanÂ tegozÇ duchowienÂstwa obrzaÎdku
greckiego, wyznajaÎcego jednaÎ naukeÎ ze SÂwieÎtym KosÂcioøem katolickim Rzymskimº41. Jednak car nie podjaÎø zÇadnych dziaøanÂ. Dopiero
36
E. L i k o w s k i, Dzieje KosÂcioøa unickiego, s. 25. Szerzej na ten temat zob.:
A. D e r u g a, Piotr Wielki, s. 175-221.
37
E. L i k o w s k i, Dzieje KosÂcioøa unickiego, s. 26.
38
Volumina legum, s. 73-77.
39
Komisarz faktycznie nie podjaÎø zÇadnych dziaøanÂ, poniewazÇ prawosøawni nie
mieli powodoÂw, by sieÎ skarzÇycÂ.
40
Efekty tej akcji przedstawia A. Deruga (Piotr Wielki, s. 236-242).
41
TamzÇe, s. 247.
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przegrana w wojnie z TurcjaÎ ± bitwa nad Prutem w 1711 r. ± zmusiøa
go do wycofania sieÎ z Rzeczypospolitej42. WkroÂtce, powoøujaÎc sieÎ na
traktat z 1686 r., wystaÎpiø z nowaÎ inicjatywaÎ, a mianowicie: podjaÎø
proÂbeÎ ustanowienia biskupa prawosøawnego, gdyzÇ jedyne biskupstwo
prawosøawne ± biaøoruskie z siedzibaÎ biskupa w Mohylewie ± nie byøo
woÂwczas obsadzone. Udaøo mu sieÎ to w 1720 r.43
PowyzÇsze dziaøania nie wynikaøy oczywisÂcie ± jak to juzÇ zaznaczono na wsteÎpie ± z ¹protektorskiej gorliwosÂciº, tym bardziej zÇe
w tym samym czasie nastaÎpiøo caøkowite zniszczenie ustroju soborowo-patriarchalnego Cerkwi rosyjskiej. Zlikwidowano bowiem godnosÂcÂ patriarchy i powoøano do zÇycia podlegøe carowi kolegium duchowne, zwane SÂwiaÎtobliwym Synodem44. Spowodowaøy je wieÎc
42

TamzÇe, s. 263.
KroÂl August II wydaø 28 listopada 1720 r. przywilej, ktoÂrym wskrzesiø biskupstwo mohylowskie i zapewniø dyzunitom uzÇywanie wszelkich swoboÂd. ¹August wtory
z BozÇej øaski kroÂl polski, wielki ksiaÎzÇe Litewski, Ruski, Pruski, ZÇmudzki, Mazowiecki,
Kijowski, WoøynÂski, etc. etc. Oznajmujemy tym niniejszym listem przywilejem naszym, izÇ gdy nasÂladujaÎc najjasniejszych antecessoroÂw naszych krolow polskich i wielkich ksiaÎzÇaÎt Litewskich, a najbardziej zachowujaÎc od nich diplomata dane, pacta conventa, constitucie i sancita sejmowe ab antiquo in Volumine Legum de immunitate
ecclesiarum ritus veteris graeci opisane in suo valore, robore et ststu i zwykøej naszej
kroÂlewskiej clemencji chcaÎc miecÂ nienaruszone prawa i ich wszystkie zwyczaje, ceremonje prerogatiwy secundum antiquum usum et praxim, duchownym i sÂwieckim ludziom nalezÇonce, tak generaliter wszystkim, jako i kazÇdemu in particulari, mianowicie:
episkopjaÎ Biaøo-RuskaÎ, MsÂcisøawskaÎ, OrszanÂskaÎ, MohilewskaÎ z dwiema kathedrami,
w MsÂcisøawie S. Trojcy, w Mohilewie S. Spasa, i wszystkiemi cerkwiami w caøym
ksieÎstwie Litewskim do niej przynalezÇaÎcemi, osobliwie zasÂ monasteri staropigialne
i partykularne wedøug funduszoÂw, praw i przywilejoÂw im nadanych: [...] za instancjaÎ
pp. rad naszych przy boku naszym rezydujaÎcych, approbujemy, ratyfikujemy et in
perpetuum za nienaruszone od nas i nastempcoÂw naszych i kazÇdego w panÂstwach
naszych zostajaÎcego miecÂ chcemy, oraz wszelkie ich prerogatywy, libertacye, ceremonie, konserwujemy. Dan w Warszawie, dnia dwudziestego osmego, miesiaÎca Listopada, roku PanÂskiego tysiaÎc siedemset dwudziestego, panowania naszego dwudziestego
czwartego roku. Augustus rexº. Zob. Archeograficzeskij sbornik dokumentow otnosjaszczichsja k istorii Siewiero-Zapadnoj Rusi, t. 11, Wilno 1867, nr 126, s. 62.
44
LikwidacjeÎ godnosÂci patriarchy przyspieszyøa postawa oÂwczesnego patriarchy
Adriana. PoniewazÇ wysteÎpowaø on przeciwko niektoÂrym reformom cara, majaÎcym
umocnicÂ centralizacjeÎ aparatu panÂstwowego i utrwalicÂ rzaÎdy absolutne, przeto po jego
sÂmierci car nie zgodziø sieÎ na wyboÂr nowego patriarchy i po kilkuletniej przerwie
43

84

LESZEK CÂWIKèA

wzgleÎdy polityczne. WoÂwczas rosyjskaÎ racjaÎ stanu byøo parcie na
zachoÂd i jednym z elementoÂw tego miaøy bycÂ apele do uczucÂ wspoÂlnosÂci wyznaniowej. NalezÇaøo wieÎc rozbicÂ ludnosÂcÂ ruskaÎ na zwalczajaÎce sieÎ obozy, przesÂladujaÎc swaÎ zbrojnaÎ reÎkaÎ unitoÂw i roÂwnoczesÂnie
ofiarujaÎc ± przy wszelkiej nadarzajaÎcej sieÎ po temu okazji ± pomoc,
opiekeÎ i protekcjeÎ prawosøawnym, pod hasøem wspoÂlnych uczucÂ wyznawcoÂw tej samej wiary.
W tym tezÇ czasie zrodziøa sieÎ mysÂl wspoÂøpracy mieÎdzy RosjaÎ
a Prusami w celu interwencji na rzecz dysydentoÂw zamieszkujaÎcych
RzeczpospolitaÎ Obojga NarodoÂw. JuzÇ w traktacie poczdamskim
z 17 lutego 1720 r. oba panÂstwa gwarantowaøy nienaruszalnosÂcÂ ustroju Rzeczypospolitej oraz jej swoboÂd i przywilejoÂw. NasteÎpnie w recesie tego traktatu z 30 wrzesÂnia 1730 r. zostaø zamieszczony dodatkowy artykuø, zapewniajaÎcy innowiercom opiekeÎ obu mocarstw. Artykuø ten byø powtarzany we wszystkich kolejnych traktatach sojuszniczych45.
W zwiaÎzku z tym w Rzeczypospolitej coraz powszechniej uwazÇano prawosøawie jako element odsÂrodkowy, odciaÎgajaÎcy ludnosÂcÂ ruskaÎ ku Moskwie, egzystujaÎcy zasÂ tylko dzieÎki ± mniej lub bardziej ±
dyskretnemu, ale staøemu poparciu wøadz panÂstwowych osÂciennego
mocarstwa. Unia natomiast byøa postrzegana jako czynnik spajajaÎcy
teÎ ludnosÂcÂ dosÂrodkowo z RzeczaÎpospolitaÎ. IstotnaÎ roleÎ odegraøo tu
hasøo ¹Polak ± katolikiemº, ktoÂre niekatolikoÂw odcinaøo od narodu.
Na co dzienÂ objawiaøo sieÎ to licznymi konfliktami wsÂroÂd spoøecznosÂci
lokalnej. Przykøadem mozÇe bycÂ rozpeÎdzenie w Bielsku 28 kwietnia
1729 r. uczestnikoÂw procesji pogrzebowej46.
Â wczesne nastroje religijne szlachty znalazøy wyraz w postanoO
wieniach sejmoÂw. W 1717 r. zabroniono dysydentom publicznego
w 1718 r. zlikwidowaø godnosÂcÂ patriarchy. Kompetencje patriarchy przejaÎø Synod,
ktoÂrego czøonkiem byø urzeÎdnik (oberprokurator) przekazujaÎcy biskupom woleÎ cara.
Zob. W. A. S e r c z y k, Piotr I Wielki, Wrocøaw 19903, s. 197-199; L. B a z y l o w,
Historia Rosji, Wrocøaw 19853, s. 192-193.
45
C. è u b i e nÂ s k a, Sprawa dysydencka 1764-1766, KrakoÂw±Warszawa 1911,
s. 4-6.
46
A. M i r o n o w i c z, Podlaskie osÂrodki i organizacje prawosøawne w XVI i XVII
wieku, Biaøystok 1991, s. 210.
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odprawiania nabozÇenÂstw i wznoszenia nowych sÂwiaÎtynÂ. W konstytucji sejmowej czytamy: ¹desydentom w wierze chrzesÂcijanÂskiej oproÂcz
dawnych zboroÂw, z wolnym w nich nabozÇenÂstwa swego odprawowaniem, ktoÂre przed uchwaøaÎ praw pomienionych zbudowane saÎ, nowych zboroÂw stawiacÂ nie godzi sieÎ, ale mieszkajaÎcym po miastach,
miasteczkach, i innych miejscach Korony i W. X. Lit. prywatnie
tylko po swoich gospodach albo domach, nabozÇenÂstwa swe uzÇywacÂ,
i to bez kazania i sÂpiewania nie pozwolonoº47. W 1733 r. osobom
wyznanÂ innych nizÇ katolickie, tj. prawosøawnym, protestantom oraz
czøonkom gmin zÇydowskich, odebrano bierne prawo wyborcze,
wprowadzajaÎc do ustawodawstwa panÂstwowego zasadeÎ wyøaÎcznego
prawa katolikoÂw do godnosÂci panÂstwowych. ZasadeÎ teÎ nasteÎpnie
potwierdziø August III w 1736 r.: ¹Dissidentibus [...] [tak w Koronie,
jako i w W. X. Lit.] in religione Christiana [...] aby tylko w Izbie
Poselskiej w Trybunaøach i na Komisjach activitatem, tudziezÇ zjazdoÂw swoich prywatnych seu conventicula prawami zakazanych,
i urzeÎdoÂw Koronnych, Litewskich, WojewoÂdzkich, ziemskich i grodzkich (salvis modernis possessoribus) nie mieli, ani zÇadnych protekcji
przez siebie i ministroÂw u postronnych potencyi nie szukali pod
ostrosÂciaÎ prawa de perduellibus postanowionegoº48. Innowiercom
zakazano zwoøywania zebranÂ, dochodzenia sprawiedliwosÂci w saÎdach. PodkresÂlono, zÇe prawosøawne duchowienÂstwo ¹nie powinno
otwarcie chodzicÂ ulicami ze sÂw. sakramentamiº, a chrztu, sÂluboÂw
i ostatnich namaszczenÂ ma prawo udzielacÂ jedynie za pozwoleniem
miejscowego ksieÎdza katolickiego i za wyznaczonaÎ przez niego opøataÎ. Prawosøawnym i innym chrzesÂcijanom niekatolikom zabroniono
publicznych pogrzeboÂw, zmuszajaÎc ich do grzebania zmarøych w nocy. Dzieci z maøzÇenÂstw mieszanych miaøy nalezÇecÂ do KosÂcioøa katolickiego. Nawet przyrodnie rodzenÂstwo ojczyma czy macochy zobowiaÎzane zostaøo do przyjeÎcia katolicyzmu49. W 1764 r. sejm przyjaÎø
ustaweÎ o karaniu sÂmierciaÎ wszystkich, ktoÂrzy odstaÎpiaÎ od katolicyzmu (unii).
47
48
49

Volumina legum, s. 124-125, art. IV.
TamzÇe, s. 286.
M. H a j d u k, Unia brzeska 1596, Biaøystok 1995, s. 83-84.
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Konstytucje z 1717, 1733 i 1736 r., ograniczajaÎc wolnosÂcÂ religijnaÎ
prawosøawnych i gwarantujaÎc tylko prawa KosÂcioøoÂw katolickiego
i unickiego, poprzez zamknieÎcie dosteÎpu do izby poselskiej i wazÇniejszych urzeÎdoÂw jeszcze bardziej zaostrzyøy sytuacjeÎ, stajaÎc sieÎ pretekstem do jeszcze czeÎstszych interwencji rosyjskich50. Biskup prawosøawny spoza granic Rzeczypospolitej Gerwazy Linczewski z Perejasøawia odbywaø wizytacjeÎ parafii prawosøawnych w granicach panÂstwa polskiego.
Akcja rosyjska nabraøa jeszcze wieÎkszego rozpeÎdu z chwilaÎ objeÎcia rzaÎdoÂw przez KatarzyneÎ II (1762). Caryca ogøosiøa sieÎ protektorkaÎ przesÂladowanego w Polsce prawosøawia. PowoøujaÎc sieÎ na traktat Grzymuøtowskiego, polecaøa ¹na te wszystkie krzywdy, tak stare,
jak nowe zanosicÂ skargi ustne i pisÂmienne i przy kazÇdej sposobnosÂci
domagacÂ sieÎ u kroÂla i w polskim i w litewskim ministerium, by sprawa
bez zwøoki naprawionaÎ zostaøaº51. W celu obrony interesoÂw dysydentoÂw wkroczyøy wojska rosyjskie52. Na interwencje kroÂla polskiego
w tej sprawie Moskwa odpowiadaøa wøasnymi skargami na przesÂladowanie KosÂcioøa ¹nie w unii beÎdaÎcegoº.
W taki oto sposoÂb Rzeczpospolita staneÎøa na drodze rosyjskich
interesoÂw panÂstwowych. Cerkiew prawosøawna zasÂ miaøa stacÂ sieÎ
jedynie narzeÎdziem ekspansjonistycznej polityki Rosji. Obrona prawosøawia miaøa legitymizowacÂ moskiewskie akcje, zmierzajaÎce do
zbudowania imperium, ktoÂrego czeÎsÂciaÎ skøadowaÎ miaøa stacÂ sieÎ
m.in. Ukraina i BiaøorusÂ53. Doskonale zdawaøa sobie z tego spraweÎ
strona polska i dlatego robiøa wszystko, by nie dopusÂcicÂ do wciaÎgnieÎcia traktatu Grzymuøtowskiego ± dajaÎcego gwarancje opieki nad prawosøawiem w panÂstwie polsko-litewskim rzaÎdowi rosyjskiemu i stajaÎ50
J. K ø o c z o w s k i, L. M uÈ l l e r o w a, J. S k a r b e k, Zarys dziejoÂw KosÂcioøa
katolickiego w Polsce, KrakoÂw 1986, s. 104-109.
51
Cyt. za: C. è u b i e nÂ s k a, Sprawa dysydencka, s. 10.
52
W. P i o t r o w i c z, Unia i dyzunia, s. 98-99.
53
Nie mozÇna wieÎc zgodzicÂ sieÎ ze stanowiskiem W. Kulczyckiego i B. Tyszczyka
(Istorija derzÇawy, s. 104), zdaniem ktoÂrych Rosja nie miaøa na celu podporzaÎdkowanie
sobie ziem Rzeczypospolitej, a w rozbiorach wzieÎøa udziaø jedynie dlatego, izÇ daÎzÇyøy do
nich Prusy i Austria, rzaÎd rosyjski zasÂ obawiaø sieÎ wzrostu ich poteÎgi, co niejako
zmusiøo go do podjeÎcia dziaøanÂ.
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cego sieÎ tym samym podstawaÎ do jego ingerencji w sprawy wyznaniowe saÎsiada ± do konstytucji sejmowych. Gdy ostatecznie musiaøa
sieÎ na to zgodzicÂ, jego artykuø IX faktycznie okazaø sieÎ skutecznaÎ
broniaÎ dla protektoroÂw polskich dyzunitoÂw. Rzeczpospolita byøa
bezsilna, gdy chodzi o nalezÇytaÎ obroneÎ interesoÂw swych obywateli
i prestizÇu panÂstwa. Car, nie liczaÎc sieÎ z podstawowymi zasadami
uznawanymi przez spoøecznosÂcÂ mieÎdzynarodowaÎ, podjaÎø dziaøania
w celu realizacji planoÂw budowy wielkorosyjskiego imperium.
Fakt ten nalezÇy szczegoÂlnie mocno podkresÂlicÂ, poniewazÇ nawet
we wspoÂøczesnej historiografii ukrainÂskiej, nie moÂwiaÎc juzÇ o historiografii radzieckiej, bezkrytycznie byøo ± i jest powtarzane ± twierdzenie, jakoby wøadza panÂstwowa Rzeczypospolitej przesÂladowaøa ludnosÂcÂ prawosøawnaÎ. Z tego wyciaÎga sieÎ wniosek, zÇe skoro wiara prawosøawna byøa fundamentem kultury narodoÂw ukrainÂskiego i biaøoruskiego, to niszczaÎc jaÎ, panÂstwo polskie niszczyøo te narody. Natomiast
ochronicÂ je przed zniszczeniem mogøo tylko panÂstwo prawosøawne,
a wieÎc Moskwa. Mit ten, w ktoÂrego prawdziwosÂcÂ wierzono przez
trzysta lat rosyjskiej okupacji, miaø uzasadniacÂ sens ¹zjednoczenia
sieÎº narodoÂw ukrainÂskiego i biaøoruskiego z narodem rosyjskim, a takzÇe uzasadniacÂ samaÎ okupacjeÎ. Miaø roÂwniezÇ wywoøacÂ døugotrwaøy
konflikt religijny mieÎdzy UkrainÂcami, Biaøorusinami i Polakami.
W tym konteksÂcie jako otwartaÎ mozÇna postawicÂ kwestieÎ, czy
z punktu widzenia interesoÂw ukrainÂskich oraz biaøoruskich nie nalezÇaøo dostrzec w wyznaniu greckokatolickim elementu sprzyjajaÎcego
stworzeniu wøasnej, narodowej religii, co zapewne w znacznym stopniu utrudniøoby stworzenie imperium rosyjskiego i jednoczesÂnie uøatwiøoby upomnienie sieÎ w pewnym momencie o wøasnaÎ panÂstwowosÂcÂ.
JezÇeli zasÂ chodzi o samaÎ Cerkiew prawosøawnaÎ, to trzeba stwierdzicÂ,
izÇ jej sytuacja w tym okresie staøa sieÎ bardzo trudna. Przede wszystkim
zaczeÎto jaÎ stopniowo rusyfikowacÂ. Dla zrusyfikowania jeÎzyka liturgii
wprowadzono na Ukrainie tzw. napiew, wøasÂciwy tradycji rosyjskiej,
oraz rosyjskaÎ wymoweÎ søoÂw cerkiewnosøowianÂskich54. MieÎdzy innymi
z tych powodoÂw zaczeÎøa ona tracicÂ zwiaÎzek ze spoøeczenÂstwem ukrainÂskim, a wieÎkszosÂcÂ ksieÎzÇy staøo sieÎ usøuzÇnymi urzeÎdnikami Moskwy.
54

Zob. W. M o k r y, Stosunek panÂstwowych i cerkiewnych wøadz, s. 87.
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W KIERUNKU JEDNOSÂCI POLITYCZNO-RELIGIJNEJ
WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII KOSÂCIOèA
Â èWYSPIE IBERYJSKIM OD III DO XV W.
Â STWA NA PO
I PAN

Niejednokrotnie, aby zrozumiecÂ otaczajaÎcy nas sÂwiat, zwracamy
sieÎ do przeszøosÂci, w ktoÂrej nasza terazÂniejszosÂcÂ jest zakorzeniona
i z ktoÂrej wyrasta. ZnajomosÂcÂ zÂroÂdeø i droÂg rozwoju rzeczywistosÂci,
w ktoÂrej zÇyjemy, pozwala nam nieraz wzniesÂcÂ sieÎ ponad pewne schematy i spojrzecÂ na niaÎ z wieÎkszym obiektywizmem. UmozÇliwia ponadto analizeÎ poszczegoÂlnych wydarzenÂ historycznych i towarzyszaÎcych im norm prawnych, nie tylko z dzisiejszego punktu widzenia, ale
takzÇe z perspektywy ludzi oÂwczesÂnie zÇyjaÎcych.
Poznanie zÂroÂdeø oraz procesu historycznego rozwoju analizowanej przez nas terazÂniejszosÂci wydaje sieÎ tym bardziej wskazane, jesÂli
owa terazÂniejszosÂcÂ jest obcaÎ nam rzeczywistosÂciaÎ, wyrosøaÎ i zakorzenionaÎ w innej, odlegøej nam pod wieloma wzgleÎdami kulturze. W takim wypadku znajomosÂcÂ podstawowych faktoÂw historycznych wydaje sieÎ jeszcze bardziej konieczna, gdyzÇ pozwala nam ± przynajmniej
do pewnego stopnia ± weryfikowacÂ, na podstawie posiadanej juzÇ
wiedzy, zasøyszane opinie.
NiewaÎtpliwie jednym z takich tematoÂw ± interesujaÎcych, chociazÇ
nieco odlegøych ± jest historia KosÂcioøa w Hiszpanii. RzeczywistosÂcÂ
KosÂcioøa oraz relacji pomieÎdzy nim a panÂstwem, widziana ¹z dalekaº, prowadziøa juzÇ nieraz do formuøowania roÂzÇnych opinii na temat
samej Hiszpanii i hiszpanÂskiego katolicyzmu, w niektoÂrych zasÂ wypadkach do zazÇartych sporoÂw historycznych i sÂwiatopoglaÎdowych.
Trudno sieÎ temu zresztaÎ dziwicÂ. PrzeciezÇ nawet wsÂroÂd wspoÂøczesnych nam mieszkanÂcoÂw PoÂøwyspu Iberyjskiego poglaÎdy na intere-
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sujaÎce nas tematy rojaÎ sieÎ od paradoksoÂw i trudnych do rozwikøania
dylematoÂw. Przede wszystkim zasÂ wymykajaÎ sieÎ jednoznacznym
ocenom.
Kraj ten ma bardzo bogataÎ historieÎ, ale mozÇe nie tak powszechnie
znanaÎ jak historie panÂstw pretendujaÎcych obecnie do roli mocarstw
politycznych czy gospodarczych. Na terenie dzisiejszej Hiszpanii laÎdowali swego czasu Grecy i KartaginÂczycy, podbijali jaÎ Rzymianie,
potem Wandalowie, Wizygoci, ludy arabskie... KazÇdy z nich pozostawiø po sobie jakisÂ sÂlad. W poÂzÂniejszej juzÇ Hiszpanii ± sÂredniowiecznej, zaobserwowacÂ mozÇemy jedyny w swoim rodzaju obraz. W pieÎciu
roÂzÇnych kroÂlestwach mieszkali wyznawcy wszystkich trzech gøoÂwnych religii, tj. chrzesÂcijanÂstwa, islamu i judaizmu, i posøugiwali sieÎ
szesÂcioma jeÎzykami, tj. kastylijskim, portugalskim, katalonÂskim, galicyjskim, baskijskim i arabskim. Hiszpania i KosÂcioÂø hiszpanÂski przeszøy przez wieki wiele przeobrazÇenÂ. Nic wieÎc dziwnego, zÇe ± jak juzÇ
wspomnielisÂmy ± opinie na temat kraju oraz zÇyjaÎcej w nim wspoÂlnoty
katolikoÂw saÎ dzisiaj bardzo roÂzÇne.
Celem niniejszego artykuøu nie jest szczegoÂøowa analiza relacji
panÂstwo±KosÂcioÂø w okresie od podboju PoÂøwyspu Iberyjskiego przez
Rzymian do panowania Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda II AragonÂskiego, a wieÎc do czasu, kiedy to Hiszpania doszøa do szczytu swojej
poteÎgi. Chodzi raczej o przyblizÇenie czytelnikowi niektoÂrych zagadnienÂ z historii Hiszpanii i rozwijajaÎcego sieÎ w niej KosÂcioøa, aby w rezultacie moÂc spojrzecÂ z innej, mozÇe juzÇ nie tak dalekiej perspektywy
na skomplikowane dzieje dwoÂch, wzajemnie sieÎ przenikajaÎcych
wspoÂlnot ± cywilnej i religijnej; wspoÂlnot zamieszkujaÎcych ten sam
kraj, zwany dzisiaj HiszpaniaÎ.

HISZPANIA RZYMSKA

Rzymianie, walczaÎc z KartaginÂczykami, pojawili sieÎ na terenie
dzisiejszej Hiszpanii w III w. przed Chrystusem. W 209 r. p.n.e. opanowali KartageneÎ (Cartago Nova), a trzy lata poÂzÂniej Kadyks (Ga-
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dir), rozszerzajaÎc nieustannie swoje posiadøosÂci na wschodzie i poøudniu PoÂøwyspu. W II w. przed Chrystusem zdobywali stopniowo ziemie w centrum i na zachodzie. Czasami napotykali na silny opoÂr
miejscowej ludnosÂci, np. podczas 10-letniego obleÎzÇenia Numancji1
w latach 143-133 p.n.e. KonÂcowy etap podboju PoÂøwyspu, rozgrywajaÎcy sieÎ na ziemiach Kantabrii i Asturii, przypadø na ostatnie lata I w.
p.n.e.2
Wraz z wcieleniem caøego PoÂøwyspu Iberyjskiego do Cesarstwa
Rzymskiego, zakonÂczonym ostatecznie za czasoÂw cesarza Augusta,
na terenach dzisiejszej Hiszpanii rozpoczaÎø sieÎ proces integracji z ekonomiaÎ i kulturaÎ sÂroÂdziemnomorskaÎ. Na bazie wspoÂlnego jeÎzyka øacinÂskiego, a takzÇe systemu politycznego i prawnego, opartego na
prawie rzymskim, sposobie organizacji miast i wolnosÂci obywatelskiej tworzyøy sieÎ fundamenty pierwszej kultury hiszpanÂskiej3. To
wøasÂnie od Rzymian, ktoÂrzy nadali terenom PoÂøwyspu Iberyjskiego
nazweÎ ¹Hispaniaº, pochodzi dzisiejsza nazwa tego kraju. Rzymianie
zapoczaÎtkowali w Hiszpanii budoweÎ szlakoÂw komunikacyjnych i rozpoczeÎli szereg prac o charakterze publicznym. Promowali oczywisÂcie
oficjalnaÎ religieÎ cesarstwa. Wraz z wojskiem i osadnikami przyniesÂli
jednak ze sobaÎ takzÇe i wiareÎ chrzesÂcijanÂskaÎ.
Chrystianizacja ludoÂw zamieszkujaÎcych terytorium PoÂøwyspu
Iberyjskiego ± w poroÂwnaniu z bardziej centralnie poøozÇonymi czeÎsÂciami cesarstwa ± rozpoczeÎøa sieÎ dosycÂ poÂzÂno, bo dopiero pod koniec
III w. Uznanie chrzesÂcijanÂstwa za religieÎ oficjalnaÎ cesarstwa w IV w.
zbiegøo sieÎ ze wzrastajaÎcaÎ wyrazÂnie liczbaÎ nawroÂcenÂ oraz procesem
powstawania organizacji wewneÎtrznej KosÂcioøa. W tym to wieku od1

Ruiny starozÇytnej Numancji znajdujaÎ sieÎ 8 km na poÂønoc od hiszpanÂskiego
miasta Soria. W wyniku udzielenia schronienia mieszkanÂcom Segedy, przesÂladowanym przez konsula Nobiliora w 153 r. p.n.e., miasto musiaøo stawicÂ opoÂr wojskom
Rzymu. PokoÂj, jaki uzyskano, panowaø tylko do 143 r. p.n.e. Przez nasteÎpne 10 lat
miasto byøo oblegane przez Rzymian. W 133 r. p.n.e. zostaøo zdobyte i zburzone.
ObronÂcy, ktoÂrzy nie zgineÎli w czasie walki lub nie umarli z gøodu, sami odebrali sobie
zÇycie. Cesarz August na zgliszczach Numancji zbudowaø nowe miasto.
2
T. M i ø k o w s k i, P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, Wrocøaw 2002, s. 25.
3
Zob. 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 de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, Madrid 1997, s. 31.
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byø sieÎ pierwszy synod KosÂcioøa hiszpanÂskiego w Elwirze (Illiberris)4,
ktoÂry zajaÎø sieÎ m.in. walkaÎ z panujaÎcymi jeszcze powszechnie na tym
terenie zwyczajami poganÂskimi, a takzÇe relacjami mieÎdzy wyznawcami judaizmu i religii chrzesÂcijanÂskiej5. WsÂroÂd episkopatu na pierwszy
plan zaczeÎøa wysuwacÂ sieÎ grupa biskupoÂw majaÎcych swoje siedziby
w wieÎkszych miastach PoÂøwyspu; biskupoÂw, ktoÂrzy oproÂcz funkcji
duszpasterskich sprawowali roÂwniezÇ pewne funkcje polityczne w søuzÇbie Imperium Rzymskiego.
O zÇywotnosÂci KosÂcioøa w Hiszpanii sÂwiadczy m.in. duzÇa liczba
biskupoÂw o bardzo zroÂzÇnicowanych poglaÎdach teologicznych6, ktoÂrzy odegrali znaczaÎcaÎ roleÎ w toczaÎcych sieÎ woÂwczas sporach trynitarnych. W drugiej poøowie IV w. w rzymskiej prowincji Galicja (Gallaecia) w ferworze dyskusji teologicznych pojawiøa sieÎ herezja pryscylianizmu7. SieÎgajaÎca swoimi korzeniami kazanÂ biskupa Pryscylia4

Z bogatej literatury na temat synodu w Elwirze zob.: Historia de la Iglesia en
EspanÄa, red. R. GarcõÂa Villoslada, t. 1, s. 81-119; J. V i v e s, Concilios visigoÂticos e
hispano-romanos, Barcelona±Madrid 1963, s. 1-15; J. F e r n aÂ n d e z A l o n s o, La cura
pastoral en la EspanÄa romano-visigoda, Roma 1955; V. C. d e C l e r c q, Ossius of
Cordova, Washington 1954, s. 85-147. Ze starszych wydanÂ zob.: J. S aÂ e n z d e A g u i r r e, Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae et novi orbis, t. 1, Roma 1753;
J. T e j a d a y R a m i r o, ColeccioÂn de caÂnones y de todos los concilios de la Iglesia en
EspanÄa y AmeÂrica, t. 2, Madrid 1850, s. 18-101; F. L a u c h e r t, Kanones der wichtigsten
altkirchlichen Concilien nebst den apostolischen Kanonen, Freiburg 1896, s. 13-26.
5
Na temat relacji panujaÎcych pomieÎdzy wyznawcami tych dwoÂch religii w tamtym
okresie na PoÂøwyspie Pirenejskim zob.: L. G a r c õÂ a I g l e s i a s, Los judõÂos en la EspanÄa antigua, Madrid 1978; H. B e i n a r t, Los comienzos del judaõÂsmo espanÄol, Buenos Aires 1973; Y. B e a r, A History of the Jews in Christian Spain, t. 1, Philadelphia
1966.
6
PiszaÎc o wspomnianych wyzÇej biskupach hiszpanÂskich, Henri-IreneÂe Marrou (Od
przesÂladowanÂ za Dioklecjana do sÂmierci Grzegorza Wielkiego (303-604), w: J. D a n i eÂ l o u, H. I. M a r r o u, Historia KosÂcioøa, t. 1, Od poczaÎtkoÂw do roku 600, Warszawa
1984, s. 224) stwierdza: ¹ReprezentujaÎ oni wszystkie kierunki teologiczne: od arianizujaÎcej lewicy z Potamiuszem, pierwszym biskupem Olisipo (Lizbona), do skrajnej
prawicy lucyferianÂskiej z Grzegorzem z Illiberris (Elwira), oryginalnym kaznodziejaÎº.
7
¹Herezja, oÂw uboczny produkt twoÂrczosÂci teologicznej, jest zawsze objawem
aktywnosÂci. DzisÂ trudno nam dokøadnie zdefiniowacÂ pryscylianizm (neognostycyzm?
iluminizm? nadmierny ascetyzm?) nie ma jednak zÇadnych waÎtpliwosÂci co do tego,
jakie miaø znaczenie, saÎdzaÎc po gwaøtownosÂci wywoøanych przezenÂ reakcjiº. TamzÇe,
s. 225.
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na8 doktryna negowaøa katolickie rozumienie troÂjjedynosÂci Boga.
Dostrzec w niej mozÇna byøo wyrazÂne wpøywy gnostyckie i manichejskie. Wywarøa wielki wpøyw szczegoÂlnie na szerokie rzesze prostego
ludu. OdcisneÎøa roÂwniezÇ swoje pieÎtno na znacznej czeÎsÂci oÂwczesnego
episkopatu hiszpanÂskiego9. PoteÎpiona zostaøa na synodach w Saragossie (Caesaraugusta) w 380 r. i w Bordeaux (Burdigala) w 384 r.
W 385 r. Pryscylian zostaø skazany na sÂmiercÂ przez samozwanÂczego
cesarza Maksyma i stracony w Trewirze (Treveri) jako pierwszy heretyk, ktoÂry zginaÎø z raÎk wøadzy sÂwieckiej10. W 386 r. na synodzie
w Saragossie poteÎpiono po raz kolejny tezy pryscylianizmu, w 400 r.
zasÂ w Toledo potwierdzono postanowienia poprzednich synodoÂw
i wypracowano wspoÂlnaÎ pøaszczyzneÎ doktrynalnaÎ tak dla czeÎsÂci episkopatu zajmujaÎcej pozycje ortodoksyjne, jak i dla czeÎsÂci biskupoÂw
beÎdaÎcych pod wpøywem nauki Pryscyliana11. Pomimo poteÎpienia jego nauki pryscylianizm przetrwaø na terenach Galicji jeszcze przez
kilka nasteÎpnych wiekoÂw.

Â W (418-711)
EPOKA WIZYGOTO

WyrazÂny kryzys, gneÎbiaÎcy cesarstwo w IV i V w., do pewnego
stopnia zmusiø wøadze imperium do zezwolenia na osiedlenie sieÎ niektoÂrych ludoÂw barbarzynÂskich na terytorium opanowanym przez
8

OproÂcz negowania doktryny o troÂjjedynosÂci Boga pryscylianizm zakøadaø, izÇ
sÂwiat zostaø stworzony przez szatana. WychodzaÎc z tego przekonania, poteÎpiaø maøzÇenÂstwo rozumiane jako rzecz ¹tego sÂwiataº i podkresÂlaø koniecznosÂcÂ bardzo surowych zasad moralnych, odmiennych od panujaÎcych w zepsutym imperium Rzymu.
Dostrzegaø roÂwniezÇ wpøyw gwiazd na losy czøowieka. ZyskujaÎc posøuch w szerokich
Â vila (Avela). WypeÎdzony
masach prostego ludu, w 380 r. wybrany zostaø na biskupa A
z PoÂøwyspu w 381 r. i oskarzÇony o magieÎ, zostaø sÂcieÎty w Trewirze cztery lata poÂzÂniej.
9
Zob. 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 de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 32.
10
Zob. H. I. M a r r o u, Od przesÂladowanÂ, s. 225.
11
Zob. 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 de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 32.
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Rzym, w zamian za pomoc w obronie granic przed napøywem kolejnych fal barbarzynÂcoÂw. W takiej wøasÂnie sytuacji znalezÂli sieÎ Wizygoci, ktoÂrym w 418 r. wøadze rzymskie pozwoliøy na osiedlenie sieÎ na
terytoriach Galii oraz PoÂøwyspu Iberyjskiego12. JednakzÇe juzÇ od 475 r.
Euryk, kroÂl WizygotoÂw, przestaø uznawacÂ zwierzchnictwo cesarza
i sam zaczaÎø rzaÎdzicÂ na zajmowanym przez siebie terytorium. Z czasem, w wyniku inwazji FrankoÂw, obszar na ktoÂrym Wizygoci sprawowali wøadzeÎ, skurczyø sieÎ do terytorium Hiszpanii i czeÎsÂci dzisiejszej poøudniowej Francji.
Na samym PoÂøwyspie Iberyjskim Wizygoci reprezentowali zdecydowanaÎ mniejszosÂcÂ wobec zamieszkujaÎcej go ludnosÂci romano-chrzesÂcijanÂskiej. Przez pewien okres obie spoøecznosÂci zÇyøy bardziej obok siebie nizÇ ze sobaÎ. Wizygoci zachowywali w swoich reÎkach wøadzeÎ politycznaÎ i militarnaÎ. RoÂzÇnili sieÎ ponadto wyznawanaÎ
przez siebie wiaraÎ ± arianizmem. OwaÎ odmiennosÂcÂ wiary, fides
gothica, zachowywali zresztaÎ nie tylko ze wzgleÎdoÂw teologicznych,
ale roÂwniezÇ jako element wyroÂzÇniajaÎcy ich sposÂroÂd otaczajaÎcej ich
ludnosÂci hiszpanÂskiej. LudnosÂcÂ romano-chrzesÂcijanÂska tymczasem
cieszyøa sieÎ peønaÎ wolnosÂciaÎ, posiadajaÎc wøasnaÎ organizacjeÎ kosÂcielnaÎ i wøadze cywilne, kierujaÎce sieÎ w swych poczynaniach prawem
rzymskim.
To zasadniczo pokojowe wspoÂøzÇycie mniejszosÂci pochodzenia germanÂskiego i romanÂskiej wieÎkszosÂci zostaøo przerwane za rzaÎdoÂw kroÂla Leowigilda, ktoÂry za cel postawiø sobie opanowanie i zjednoczenie
Hiszpanii. Po podbojach na poøudniu PoÂøwyspu Iberyjskiego (posiadøosÂci Bizancjum) oraz w Galicji (tereny opanowane wczesÂniej przez
barbarzynÂski lud SwewoÂw) kroÂlowi pozostaøa jeszcze unifikacja reli12
W 376 r. Wizygoci przekroczyli Dunaj i w 410 r. dotarli do Rzymu. Po
zdobyciu i splaÎdrowaniu miasta przeszli Alpy i zatrzymali sieÎ na poøudniu Galii.
W 415 r. zdobyli BarceloneÎ. JednakzÇe juzÇ w 416 r. wizygocki kroÂl Wallia zostaø
zmuszony do podpisania z Rzymianami paktu, zgodnie z ktoÂrym za prowiant zobowiaÎzywaø sieÎ do walki z zalewajaÎcymi cesarstwo barbarzynÂcami. Militarna interwencja WizygotoÂw przeciaÎgneÎøa sieÎ do 418 r., kiedy to Wallia podpisaø kolejny traktat
z Rzymem, na mocy ktoÂrego Wizygoci osiedlili sieÎ w Akwitanii (ze stolicaÎ w Tuluzie).
Zob. A. U b i e t o A r t e t a, IntroduccioÂn a la Historia de EspanÄa, Barcelona 1972,
s. 43-45.
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gijna kraju13, prowadzaÎca w dalszej perspektywie do fuzji dwoÂch spoøecznosÂci, germanÂskiej i romanÂskiej. Zamiar ten Leowigild pragnaÎø
osiaÎgnaÎcÂ przez konwersjeÎ romano-chrzesÂcijanÂskiej wieÎkszosÂci na arianizm, pozbawiajaÎc w ten sposoÂb fides gothica charakteru etnicznego.
Wizygoci, ktoÂrzy sami przeszli przeciezÇ na arianizm, w wieÎkszosÂci nie
byli fanatykami religijnymi. MozÇna wieÎc domniemywacÂ, zÇe monarcha,
kierujaÎc sieÎ sam w duzÇej mierze racjami politycznymi, nie spodziewaø
sieÎ wielkiego oporu ze strony katolikoÂw. Za wyborem arianizmu przemawiaøy zresztaÎ pewne racje polityczne. Byøa to religia kroÂla i warstwy
dominujaÎcej, natomiast Frankowie, Swewowie oraz Bizantyjczycy wyznawali katolicyzm14. Niespodziewanie opoÂr stawili nie tylko katolicy,
ale i grupy bardziej radykalnych arian. W tej sytuacji kroÂl zdecydowaø
sieÎ na zaostrzenie dziaøanÂ restrykcyjnych, czego przykøadem mozÇe bycÂ
wyrok sÂmierci wydany przez niego na syna Hermenegilda15, nawroÂconego wczesÂniej na katolicyzm.
Po sÂmierci Leowigilda na tron wstaÎpiø drugi syn kroÂla, Rekared.
Nowy wøadca, dosÂwiadczony niepowodzeniami polityki swego ojca,
zdawaø sieÎ rozumiecÂ, izÇ jednosÂci kroÂlestwa ± ¹obsesjaº wøadcoÂw Hiszpanii azÇ do czasoÂw Filipa II ± nigdy nie uda sieÎ osiaÎgnaÎcÂ na fundamencie arianizmu16. W 587 r. kroÂl przyjaÎø wiareÎ katolickaÎ, a zbuntowanaÎ czeÎsÂcÂ duchowienÂstwa arianÂskiego, na czele z GoswintaÎ (kroÂlowaÎ matkaÎ), postawiø przed trybunaøem. OskarzÇonych stracono, a GoswinteÎ osadzono w wieÎzieniu. Dwa lata poÂzÂniej Rekared, opanowaw13
Na temat wysiøkoÂw zmierzajaÎcych do zjednoczenia kroÂlestwa pod wzgleÎdem
religijnym zob.: R. Co l l i n s, Law, Culture and Regionalism in Early Medieval Spain,
London 1992, s. 1-12.
14
Zob. R. de la C i e r v a, Historia general de EspanÄa. La edad antigua: los
orõÂgenes, t. 2, Madrid 1980, s. 274-275.
15
L. A. GarcõÂa Moreno (Historia de la EspanÄa Visigoda, Madrid 1989, s. 129),
opisujaÎc te wydarzenia, dodaje jeszcze pewien szczegoÂø, ktoÂry rzuca nowe sÂwiatøo na
postacÂ Leowigilda i jego drugiego syna Rekareda, pierwszego katolickiego kroÂla Hiszpanii. Po støumieniu buntu, na czele ktoÂrego staø Hermenegild, ten ostatni zostaø
osadzony najpierw w wieÎzieniu w Walencji, a poÂzÂniej w Tarragonie, gdzie w 585 r.
zostaø zabity. Autor zauwazÇa jednak, izÇ wydanie wyroku sÂmierci przez kroÂla nie jest
udowodnione. Wyrok ten moÂgø wydacÂ takzÇe poÂzÂniejszy, pierwszy kroÂl katolicki Rekared.
16
Zob. J. D e s c o l a, Historia de EspanÄa, Barcelona 1963, s. 77.
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szy wewneÎtrzne niepokoje oraz pokonawszy FrankoÂw, ktoÂrzy za namowaÎ obozu arianÂskiego zaatakowali w tym czasie posiadøosÂci WizygotoÂw, zwoøaø wielki synod w Toledo. Pierwsza i najwazÇniejsza
sesja odbyøa sieÎ 8 maja 589 r. W trakcie tego posiedzenia ± po rzuceniu anatemy na Ariusza, ktoÂrego doktryna miaøa jeszcze nielicznych wyznawcoÂw wsÂroÂd zgromadzonych na synodzie ± kroÂl wyrecytowaø nicejskie wyznanie wiary. NasteÎpnie uczestnicy zgromadzenia
uczynili wyznanie wiary katolickiej i formalnie odrzucili doktryneÎ
arianÂskaÎ17. W ten sposoÂb ogøoszona zostaøa jednosÂcÂ kroÂlestwa w wierze katolickiej i rozwiaÎzanie KosÂcioøa arianÂskiego18. Nie wiadomo,
czy obecni na synodzie dostojnicy sÂwiadomi byli ogromnego znaczenia tego, co na ich oczach sieÎ dokonaøo19. Przymierze wøadzy sÂwieckiej z KosÂcioøem rzymskokatolickim wywieraøo bowiem odtaÎd przemozÇny wpøyw na caøaÎ historieÎ Hiszpanii. Od tego momentu losy duzÇej
czeÎsÂci PoÂøwyspu Pirenejskiego, a w czasach hiszpanÂskiej poteÎgi roÂwniezÇ i duzÇej czeÎsÂci sÂwiata, zwiaÎzane byøy ± na dobre i na zøe ± z losami
KosÂcioøa; od czasoÂw Rekareda, pierwszego katolickiego kroÂla, azÇ do
czasoÂw II Republiki HiszpanÂskiej.
OproÂcz unifikacji na pøaszczyzÂnie religijnej fakt ten miaø jednak
jeszcze inne, powazÇne znaczenie dla przyszøego funkcjonowania kroÂlestwa. PrzejsÂcie wøadcy na katolicyzm poszerzyøo bowiem zakres
jego wøadzy na obszary zarezerwowane do tej pory dla ludnosÂci autochtonicznej, takich jak administracja prowincjami czy organizacja
KosÂcioøa. MozÇna powiedziecÂ, izÇ z chwilaÎ nawroÂcenia sieÎ mniejszosÂci
arianÂskiej wieÎkszosÂcÂ hiszpanÂsko-romanÂska wyznania katolickiego
utraciøa pewnego rodzaju ¹autonomieÎº.
W warunkach konfrontacji sÂwiata germanÂskiego i romanÂskiego ±
oczywisÂcie do momentu przyjeÎcia katolicyzmu przez WizygotoÂw ±
17
Oryginalny tekst wyznania wiary biskupoÂw obecnych na synodzie w Toledo
oraz jego hiszpanÂskie tøumaczenie mozÇna odnalezÂcÂ w: J. V i v e s, Concilios visigoÂticos e
hispano-romanos, s. 117-121.
18
Zob. J. D e s c o l a, Historia de EspanÄa, s. 78.
19
Na temat znaczenia synodu w Toledo w historii Hiszpanii zob.: P. L i n e h a n,
Past and Present in Medieval Spain, Norfolk 1992, s. 1-14; F. J. S i m o n e t, El Concilio
III de Toledo, base de la nacionalidad y civilizacioÂn espanÄola, Madrid 1981; Concilio
III de Toledo. XIV Centenario. 589-1989, Madrid 1991.

W KIERUNKU JEDNOSÂCI POLITYCZNO-RELIGIJNEJ

97

wspoÂlnota KosÂcioøa katolickiego postrzegana byøa jako ostoja nie
tylko wiary, ale takzÇe romanÂskiej kultury, prawa. KosÂcioÂø bowiem
zawsze, a szczegoÂlnie w tamtych warunkach, byø przekazÂnikiem tak
wiary, jak i tradycji, w ktoÂrej sam wyroÂsø. Tymczasem w nowej sytuacji kultura hiszpanÂsko-wizygocka staøa sieÎ przede wszystkim kulturaÎ
katolickaÎ, przeniknieÎtaÎ elementami romanÂskimi. MysÂl prawna, podobnie jak i inne dziedziny zÇycia, przepojona zostaøa ideami prawa
rzymskiego i kanonicznego, co z kolei wpøyneÎøo ± za posÂrednictwem
synodoÂw w Toledo20 ± na ksztaøtowanie sieÎ prawa publicznego21.
Poprzez synody, na ktoÂrych zasiadali biskupi wybierani przez
wiernych, monarcha moÂgø dotrzecÂ do ludu, a sam lud miaø swoich
reprezentantoÂw przed monarchiaÎ. Posiadanie wøasnej reprezentacji
przed kroÂlem staøo sieÎ mozÇe mniej oczywiste w momencie, gdy wierni
utracili prawo wyboru biskupoÂw22. Mimo to wydaje sieÎ, izÇ w tamtych
20

Toledo zyskaøo na znaczeniu po zajeÎciu Hiszpanii przez WizygotoÂw i wyniesieniu miasta do rangi stolicy. Nie bez znaczenia dla miasta byøy takzÇe odbywajaÎce sieÎ
w nim liczne synody oraz rosnaÎcy prestizÇ biskupa Toledo, ktoÂry z sufragana prowincji
Kartageny zostaø wyniesiony do godnosÂci metropolity prowincji Tarragony. W konÂcu
kroÂl Gundemaro wydaø dekret, zgodnie z ktoÂrym Toledo staøo sieÎ stolicaÎ prowincji
kartaginÂskiej. Zob. J. F. R i v e r a R e c i o, Encumbramiento de la sede toledana durante la dominacioÂn visigoÂtica, ¹Hispania sacraº, 8(1955), s. 3-34. Zob. takzÇe:
D. M a n s i l l a, OrõÂgenes de la organizacioÂn metropolitana en la Iglesia espanÄola, ¹Hispania sacraº, 12(1959), s. 255-290. W konteksÂcie omawianej przez nas idei jednosÂci
polityczno-religijnej, rozumianej swego czasu jako idea jednosÂci narodowej, warto
przytoczycÂ fragment wspomnianego wyzÇej dekretu, wydanego na XII synodzie w Toledo: ¹ChociazÇ nasza troska o kroÂlestwo w zarzaÎdzaniu rzeczami ludzkim jest wszystkim wiadoma, to nasz majestat zabøysÂnie tym wieÎkszaÎ søawaÎ naszych cnoÂt, gdy zostanaÎ
sprawiedliwie uporzaÎdkowane wszystkie sprawy dotyczaÎce religii i rzeczy boskich.
W ten to sposoÂb nasza øaskawosÂcÂ przyczyni sieÎ nie tylko do trwaøosÂci naszego kroÂlestwa, ale i osiaÎgnie chwaøeÎ wiecznaÎ. [...] nie zezwalamy takzÇe, aby prowincja Kartageny
podzielona zostaøa pomieÎdzy jurysdykcje dwoÂch metropolitoÂw [...] poniewazÇ w ten
wøasÂnie sposoÂb rodzaÎ sieÎ roÂzÇne schizmy, co spowoduje osøabienie wiary i rozpad jednosÂciº (tøum. wøasne). J. V i v e s, Concilios visigoÂticos e hispano-romanos, s. 404.
21
W celu bardziej dogøeÎbnego studium prawodawstwa WizygotoÂw zob.: A. M i l l a r e s C a r l o, ContibucioÂn al ¹Corpusº de CoÂdices VisigoÂticos, Madrid 1931;
K. Z e u m e r, Historia de la LegislacioÂn Visigoda, Barcelona 1944; J. V i v e s, Concilios visigoÂticos e hispano-romanos.
22
ZwieÎzÂle i w dosteÎpny sposoÂb kwestieÎ prawa do wyboru biskupa wyjasÂnia A. K.
Ziegler w ksiaÎzÇce Church and State in Visigothic Spain (Washington 1930, s. 44-45):
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warunkach biskupi, pochodzaÎc ze wszystkich czeÎsÂci kroÂlestwa i majaÎcy rozeznanie w problemach trapiaÎcych ludnosÂcÂ PoÂøwyspu, stanowili
nadal grupeÎ mogaÎcaÎ w wystarczajaÎcy sposoÂb reprezentowacÂ spoøecznosÂcÂ PoÂøwyspu.
Celebracja synodoÂw narodowych w Toledo stanowiøa jeden z najbardziej charakterystycznych elementoÂw KosÂcioøa epoki WizygotoÂw23. Kolejne synody byøy bowiem zÇywaÎ wizytoÂwkaÎ wzajemnego
przenikania sieÎ wøadzy duchownej i kroÂlewskiej. Pierwszym zgromadzeniem, na ktoÂre przybyø caøy oÂwczesny episkopat, byø wspomniany
juzÇ wyzÇej III synod toledanÂski24, zainicjowany uroczystaÎ sesjaÎ 8 maja
589 r. pod przewodnictwem arcybiskupa Sewilli Leandro. Na nim to
wøasÂnie dokonaøa sieÎ konwersja kroÂla Rekareda na katolicyzm. Ponadto synod ten swoimi postanowieniami stworzyø fundamenty przyszøej struktury kroÂlestwa WizygotoÂw i panujaÎcego w nim porzaÎdku
prawnego. Czwarty synod, ktoÂremu przewodniczyø Izydor, arcybiskup
¹Before the conversion of the Arians and the close union of the Catholic Church and
the Visigothic State the Catholic bishops of Spain were chosen in the traditional way
by clergy and people and they were approved by the bishops of the province. Thereafter, however, the kings made Episcopal appointments. This tremendous power of
the king over the Church [...] appears to have been asserted almost from the time of
the Gothic conversion to Catholicism. The Arian kings enjoyed this prerogative in
their own sect; the same right was claimed or assumed by their Catholic successors. [...]
It is true that the Spanish Church did not at once concede the right of appointing
bishops to the kings. Without being specific as to abuses the Third Council of Toledo
(589) had insisted that no one should be raised to the episcopal dignity except in
accordance with the ancient canons. The Fourth Council of Toledo (633) declared
that no one should be made a bishop unless elected by all the people and clergy of the
civitas and approved by all the bishops of the province. Nevertheless, from the previous citations it is apparent that these rulings did not prevent the sovereigns from
making Episcopal appointments. There was no bitter struggle between the Church and
the kings concerning this matter, as there was in Burgundy and Merovingian Gaulº.
W tej samej kwestii, chociazÇ mozÇe bardziej z hiszpanÂskiego punktu widzenia, wypowiada sieÎ E. PeÂrez Pujol (Historia de las instituciones sociales de la EspanÄa goda, t. 3,
Valencia 1896, s. 106nn).
23
Zob. 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 de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 33.
24
Przed przejsÂciem WizygotoÂw na katolicyzm w Toledo odbyøy sieÎ dwa synody.
Pierwszy (okoøo 400 r.), jeszcze za czasoÂw panowania Rzymian na tym terenie, zajaÎø sieÎ
herezjaÎ pryscylianizmu. Drugi obradowaø w 527 r.
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Sewilli, zebraø sieÎ 5 grudnia 633 r. Zgromadzenie to przyczyniøo sieÎ do
wzmocnienia wøadzy kroÂlewskiej oraz do rozumienia synodoÂw toledanÂskich jako zgromadzenÂ o charakterze religijno-politycznym. Od
tego tezÇ zresztaÎ czasu synody zwane byøy czeÎsto wizygockimi synodami
powszechnymi (Concilios Generales VisigoÂticos). Czwarty synod uregulowaø takzÇe kwestieÎ dziedziczenia tronu w formie elekcji monarchy
poprzez gøosowanie wsÂroÂd szlachty i episkopatu.
Z innych synodoÂw na uwageÎ zasøuguje VIII synod, zwoøany
w 653 r. przez kroÂla WizygotoÂw Receswinta, potwierdzajaÎcy elekcyjny charakter sukcesji kroÂlewskiej. WazÇny byø takzÇe XII synod, ktoÂry
pod przewodnictwem Juliana z Toledo, poÂzÂniejszego sÂwieÎtego, zebraø sieÎ w styczniu 681 r. i zatwierdziø kazÇdorazowego biskupa Toledo
na prymasa KosÂcioøa hiszpanÂskiego. Siedemnasty z kolei synod, z listopada 694 r., na prosÂbeÎ kroÂla Egizy zaaprobowaø drastyczne sÂrodki
przeciwko ludnosÂci zÇydowskiej25.
Zwoøywane przez monarcheÎ synody toledanÂskie sankcjonowaøy
swoim autorytetem moralnym kroÂlewskie zarzaÎdzenia26. ZwieÎkszajaÎca sieÎ z biegiem czasu kontrola wøadzy sÂwieckiej nad zgromadzeniami synodalnymi w Toledo sprawiøa, izÇ kroÂl nie tylko zwoøywaø
synody, ale decydowaø roÂwniezÇ o poruszanych tematach, aprobowaø
dekrety i kanony synodalne oraz byø tym, na ktoÂrym spoczywaøo
wprowadzenie uchwaø w zÇycie. Dla samego zasÂ KosÂcioøa synody staøy
sieÎ zaczaÎtkiem i fundamentem konsolidacji KosÂcioøa narodowego
oraz jego centralizacji pod rzaÎdami wzmacniajaÎcego coraz bardziej
swojaÎ pozycjeÎ arcybiskupa Toledo27.
KosÂcioÂø i monarcha znalezÂli sieÎ wieÎc w zupeønie nowej dla siebie
sytuacji. MozÇna byøoby zaryzykowacÂ twierdzenie, izÇ wraz ze chrztem
i unifikacjaÎ wiary w historii Hiszpanii otworzyø sieÎ nowy etap posteÎpujaÎcej zalezÇnosÂci KosÂcioøa katolickiego od wøadzy sÂwieckiej, ale
25

Zob. Concilios de Toledo, w: Enciclopedia multimedia, Microsoft Encarta 1999

(CD).
26
Zob. L. G. d e V a l d e a V e l l a n o, El desarrollo del derecho en la penõÂnsula
IbeÂrica hasta alrededor del anÄo 1300, ¹Cuadernos de Historia Mundialº, 3(1956-1957),
s. 839.
27
Zob. 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 de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 33.
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i uprzywilejowanej pozycji tego pierwszego w stosunku do innych
wyznanÂ. IlustracjaÎ wspomnianego uzalezÇniania sieÎ struktury kosÂcielnej od monarchii niech beÎdzie m.in. fakt, izÇ z biegiem czasu kroÂl
wywieraø coraz wieÎkszy wpøyw na wspomnianaÎ juzÇ wyzÇej kwestieÎ
wyboru biskupoÂw28; do tego stopnia, izÇ w VII w. miaø prawo bezposÂredniego wskazania kandydata, redukujaÎc w praktyce wymoÂg zgody
biskupoÂw danej prowincji do czystej formalnosÂci. Miaø roÂwniezÇ swoÂj
udziaø w podejmowaniu decyzji dotyczaÎcych organizacji wewnaÎtrz
KosÂcioøa, jak i w kwestiach rytualnych oraz dyscyplinarnych.
Z drugiej strony dziaøalnosÂcÂ polityczno-administracyjna KosÂcioøa
nie ograniczaøa sieÎ tylko do synodoÂw i uchwalanych na nich kanonoÂw, ktoÂre na mocy zarzaÎdzenÂ monarchy stawaøy sieÎ czeÎsÂciaÎ prawodawstwa kroÂlewskiego. To wøasÂnie biskupi sprawowali liczne funkcje
publiczne, ktoÂre wyrazÂnie wychodziøy poza sfereÎ wiary i religii. Prawodawstwo cywilne, po czeÎsÂci oczywisÂcie pochodzenia rzymskiego,
nadawaøo bowiem biskupom prawo wykonywania pewnych funkcji
publicznych, takich jak czøonkostwo w tzw. Aula Regia29 oraz zasiadanie w trybunale rozpatrujaÎcym sprawy polityczne i oskarzÇenia
przeciw czøonkom niektoÂrych wyzÇszych warstw spoøecznych. OproÂcz
tych funkcji, sprawowanych przez biskupoÂw okazjonalnie, w sposoÂb
ciaÎgøy sprawowali oni nadzoÂr nad zwyczajnymi organami wøadzy saÎdowniczej: comites, iudices oraz nizÇszymi trybunaøami cywilnymi30.
MozÇna wieÎc powiedziecÂ, izÇ wspoÂlnota wiary, jednego prawa i administracji stanowiøy elementy nowej instytucji ± monarchii hiszpanÂsko-wizygockiej. Byøa to, jak juzÇ wyzÇej wspomniano, swoista monarchia, gdzie polityka, kultura i religia nie tylko sieÎ przenikaøy, ale
tworzyøy ± na pewno w zaøozÇeniach, a czeÎsto i w praktyce ± jednaÎ
caøosÂcÂ; monarchieÎ, w ktoÂrej wøadza sÂwiecka wespoÂø z KosÂcioøem staøy
28
W kwestii mianowania biskupoÂw zob.: A. E. d e M a nÄ a r i c u a, El nombramiento de los obispos en la EspanÄa visigoÂtica y musulmana, ¹Scriptorum Victorienseº,
13(1966), s. 87-114.
29
Na temat Aula Regia i innych zgromadzenÂ o charakterze politycznym zob.:
C. S aÂ n c h e z - A l b o r n o z, Estudios Visigodos, Roma 1971, s. 149-252.
30
G. M a r t i n e z, FuncioÂn de inspeccioÂn y vigilancia del episcopado sobre las
autoridades seculares en el perõÂodo visigodo-catoÂlico, ¹Revista espanÄola de derecho
canoÂnicoº, 15(1960), s. 579-589.
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na strazÇy jednosÂci narodu i uznawanych przez naroÂd wartosÂci materialno-duchowych.
W tym konteksÂcie mniej mozÇe dziwi stosunek monarchii i KosÂcioøa
do kwestii zÇydowskiej. PomijajaÎc tutaj, izÇ problem ten nie zamyka sieÎ
w oÂwczesnych granicach Hiszpanii, oczywiste jest, izÇ zagadnienie to na
PoÂøwyspie Iberyjskim nie miaøo charakteru wyøaÎcznie religijnego. Za
czasoÂw arianÂskich WizygotoÂw zÇydzi byli jednaÎ z grup wyznaniowych.
Nie stanowili wieÎc pod tym wzgleÎdem zÇadnego zagrozÇenia dla jednosÂci
kroÂlestwa. W tym tezÇ okresie wzrosÂli w liczbeÎ i wzbogacili sieÎ, co
poÂzÂniej staøo sieÎ przedmiotem zazdrosÂci ubogich warstw ludnosÂci. Sytuacja zmieniøa sieÎ jednak po przyjeÎciu przez monarcheÎ katolicyzmu.
Wykluczenie ich ze spoøecznosÂci politycznej ± bo przeciezÇ do religijnej
z powodu swej odmiennosÂci nie nalezÇeli ± i pozbawienie ich majaÎtku
jawiøo sieÎ w oczach wielu jako prosty sposoÂb na rozwiaÎzanie problemoÂw wewneÎtrznych i napeønienie nieraz przeciezÇ pustego skarbca31.
W ten to sposoÂb Rekared I wydaø najpierw zakaz posiadania
przez zÇydoÂw chrzesÂcijanÂskich niewolnikoÂw. Trzeci synod w Toledo
moÂwiø ponadto o zakazie zawierania zwiaÎzku maøzÇenÂskiego pomieÎdzy zÇydami i chrzesÂcijanami oraz powierzania tym pierwszym stanowisk publicznych32. Jeszcze bardziej restrykcyjne zarzaÎdzenia wydaø
kroÂl Sisebut, przez co przyjmuje sieÎ, izÇ to wøasÂnie od niego rozpoczaÎø
sieÎ døugotrwaøy proces przesÂladowanÂ zÇydoÂw w Hiszpanii. W 616 r.
Sisebut zarzaÎdziø wprost przejsÂcie ludnosÂci zÇydowskiej na katolicyzm
lub ± w razie pozostania przy swoim wyznaniu ± obowiaÎzek opuszczenia terytorium monarchii, poøaÎczony z konfiskataÎ doÂbr33. Te oraz
inne sankcje karne spowodowaøy w owym czasie nie tyle exodus
wspomnianej grupy spoøeczno-religijnej z Hiszpanii, ile raczej liczne
i pozorne tylko nawroÂcenia na katolicyzm34. Wywoøaøy ponadto na31

J. D e s c o l a, Historia de EspanÄa, s. 86.
Zob. J. V i v e s, Concilios visigoÂticos e hispano-romanos, s. 129.
33
M. A. B e l B r a v o, Sefarad. Los JudõÂos de EspanÄa, Madrid 1997, s. 95-98;
J. L. R o m e r o, San Isidoro de Sevilla. Su pensamiento histoÂrico-polõÂtico y sus relaciones con la historia visigoda, ¹Cuadernos de Historia de EspanÄaº, 8(1947), s. 30.
34
Na temat przymusowych nawroÂcenÂ ludnosÂci zÇydowskiej na katolicyzm w kroÂlestwie WizygotoÂw zob.: R. G o n z aÂ l e z S a l i n e r o, Las conversiones foryosas de los
judõÂos en el reino visigodo, Roma 2000.
32
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rastajaÎce poczucie krzywdy i bunt. Za panowania kroÂla Wamba (672-680) ludnosÂcÂ zÇydowska przyøaÎczyøa sieÎ do powstania przeciwko kroÂlowi pod wodzaÎ ksieÎcia Pawøa. Podejrzewano ich takzÇe o spisek z ludnosÂciaÎ pochodzenia hebrajskiego, zamieszkujaÎcaÎ poÂønocne tereny
Afryki, majaÎcy doprowadzicÂ do inwazji AraboÂw na PoÂøwysep Pirenejski35. Restrykcyjna postawa wobec zÇydoÂw przez døugi okres stanowiøa staøy element polityki hiszpanÂskich monarchoÂw36.
KosÂcioÂø w okresie wizygockim podaÎzÇaø niewaÎtpliwie w kierunku
KosÂcioøa o charakterze narodowym, kontrolowanym w duzÇej mierze
przez monarcheÎ. RoÂwnoczesÂnie zaobserwowacÂ mozÇna byøo stopniowe oddalanie sieÎ KosÂcioøa hiszpanÂskiego od Rzymu, poddanego
w tamtym czasie silnym wpøywom politycznym Bizancjum.
35

Wielu historykoÂw spiskiem tøumaczy m.in. postaweÎ wizygockiego kroÂla Egizy,
ktoÂry rozpoczynajaÎc panowanie, zamierzaø prawdopodobnie odejsÂcÂ od restrykcyjnej
polityki w stosunku do zÇydoÂw. Z poczaÎtku przywroÂciø im nawet pewne prawa, m.in.
posiadanie chrzesÂcijanÂskich niewolnikoÂw. W zamian zÇydzi zobowiaÎzali sieÎ przyjaÎcÂ
szczerze chrzesÂcijanÂstwo. Nie dotrzymali jednak umowy, pozostajaÎc ± najczeÎsÂciej potajemnie ± przy swoim kulcie. W tej sytuacji kroÂl poczuø sieÎ oszukany. Do tego doszøo
podejrzenie o spisek, co potwierdzajaÎ zeznania sÂwiadkoÂw. Dla peønosÂci obrazu nalezÇy
przyznacÂ, izÇ w pewien sposoÂb roÂwniezÇ i sam kroÂl przyczyniø sieÎ do nasilenia sieÎ niezadowolenia wsÂroÂd tej wøasÂnie mniejszosÂci religijnej. Wydaø bowiem zarzaÎdzenie
zgodnie z ktoÂrym wszyscy zÇydzi z chwilaÎ przyjeÎcia chrzesÂcijanÂstwa mieli bycÂ zwolnieni
od pøacenia specjalnego podatku. Niezapøacona przez nich suma miaøa bycÂ rozdzielana
systematycznie mieÎdzy tych zÇydoÂw, ktoÂrzy pozostali przy swojej wierze. Wszystko to
mogøo rzeczywisÂcie doprowadzicÂ do dziaøanÂ wymierzonych przeciwko oÂwczesnej wøadzy. ZÇydoÂw oskarzÇono o dziaøania przeciwko monarchii i narodowi WizygotoÂw. A. de
Castro w Historia de los JudõÂos en EspanÄa (CaÂdiz 1847, s. 32) pisze nawet o planowanym zamachu na zÇycie kroÂla i niektoÂrych magnatoÂw oraz praøatoÂw. Zgodnie z zarzaÎdzeniem IV synodu w Toledo w sprawach dotyczaÎcych zdrady stanu kroÂl nie moÂgø
wysteÎpowacÂ w roli jedynego seÎdziego. W tej sytuacji Egiza, nie wchodzaÎc osobisÂcie
w skøad trybunaøu, zleciø XVII synodowi w Toledo rozpatrzenie sprawy zÇydowskiej.
Sam jednak dostarczaø synodowi dowody winy podejrzanych o spisek, ci zasÂ, zeznajaÎc,
potwierdzili zarzuty. OskarzÇonych pozbawiono mienia i razem z zÇonami oraz dziecÂmi
wysiedlono do innych prowincji jako poddanych tych, ktoÂrym kroÂl zechciaø ich ofiarowacÂ. Status czøowieka wolnego mogli odzyskacÂ tylko poprzez nawroÂcenie sieÎ na
katolicyzm. Zob. M. A. B e l B r a v o, Sefarad, s. 101-106.
36
Zob. E. A. P e e r s, Spain. A Companion to Spanish Studies, London 1963.
Szerokie omoÂwienie problemu ludnosÂci zÇydowskiej w Hiszpanii z punktu widzenia
judaizmu w: Y. B a e r, A History of the Jews in Christian Spain; A. A. N e u m a n, The
Jews in Spain, New York 1969.
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Epoka WizygotoÂw skonÂczyøa sieÎ w VIII w. najazdem AraboÂw na
PoÂøwysep Iberyjski. W 711 r. gubernator Maghrebu w Afryce Zachodniej, Musa ibn Nusajra, angazÇujaÎc sieÎ w walki dynastyczne
w Hiszpanii, wysøaø na teren PoÂøwyspu wyzwolenÂca Tarika ibn Zijada
na czele armii berberyjskich zÇoønierzy. Ten zwycieÎzÇyø wojska Rodryga (Roderyka), ostatniego kroÂla wizygockiego, a nasteÎpnie bez wieÎkszego oporu opanowaø stoøeczne Toledo. Za Tarikiem na czele arabskiej armii podaÎzÇyø Musa i zdobyø SewilleÎ, MerideÎ i SaragosseÎ.
W trakcie niespodziewanie szybkiego podboju PoÂøwyspu Arabowie
doznali tylko jednej w konteksÂcie caøej ofensywy drobnej porazÇki.
W 718 r. w GoÂrach Kantabryjskich oparøa im sieÎ niewielka liczba
AsturoÂw. Arabowie nie zamierzali jednakzÇe penetrowacÂ dzikich
goÂr o zimnym i dzÇdzÇystym klimacie, co w przyszøosÂci musiaøo zaowocowacÂ utrataÎ ich posiadøosÂci na caøym PoÂøwyspie Pirenejskim.
Zaledwie cztery lata poÂzÂniej sytuacja ulegøa radykalnej zmianie.
W 722 r. pod Covadonga Asturowie pokonali wojska arabskie, co
daøo poczaÎtek goÂrskiemu kroÂlestwu Asturii i zwiastowaøo nadchodzaÎcaÎ rekonkwisteÎ. W niedøugim czasie kroÂlestwo Asturii, ktoÂrego wøadca uwazÇaø sieÎ za spadkobierceÎ i kontynuatora dynastii wizygockiej,
przeksztaøciøo sieÎ w kroÂlestwo LeoÂnu. Jego granice, chronione przez
liczne zamki obronne, oparte zostaøy na rzece Duero. Hrabstwa,
ktoÂre powstaøy wokoÂø owych castillos, zalezÇne poczaÎtkowo od kroÂla
Asturii, w XI w. stopniowo usamodzielniaøy sieÎ, stajaÎc sieÎ podstawaÎ
suwerennego kroÂlestwa Kastylii. Samodzielne grupy ludnosÂci hiszpanÂsko-wizygockiej przetrwaøy roÂwniezÇ w Pirenejach, co z biegiem
czasu doprowadziøo do powstania kroÂlestw Nawarry, Aragonii oraz
Katalonii.
Wydaje sieÎ oczywiste, izÇ w tych trudnych czasach mozÇliwosÂcÂ kontaktoÂw pomieÎdzy tamtejszym KosÂcioøem a Rzymem byøa bardzo
ograniczona. Fakt ten jednak miaø niewaÎtpliwy wpøyw na struktureÎ
organizacji kosÂcielnej w tamtym wøasÂnie okresie. Pomimo odmiennych warunkoÂw politycznych nadal zÇywa pozostaøa dawna tradycja,
zgodnie z ktoÂraÎ to osoba kroÂla odgrywaøa doniosøaÎ roleÎ w kwestiach
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organizacyjnych KosÂcioøa, takich jak wyboÂr biskupoÂw, tworzenie nowych diecezji czy interwencja w sprawach dyscyplinarnych KosÂcioøa37. MozÇliwosÂcÂ kroÂlewskiego oddziaøywania na sprawy KosÂcioøa byøa
wieÎc w tamtym czasie prawie nieograniczona.
SposobnosÂcÂ czeÎstego i na dodatek trwaøego kontaktu z KosÂcioøem
zewneÎtrznym pojawiøa sieÎ z zupeønie nieoczekiwanej strony. W IX w.
rozwinaÎø sieÎ mocno kult sÂw. Jakuba Apostoøa, ktoÂry zmieniø Santiago
de Compostela w drugi po Rzymie osÂrodek pielgrzymkowy sÂwiata
chrzesÂcijanÂskiego. Praktyka pielgrzymowania do tego miasta ± wedøug tradycji KosÂcioøa hiszpanÂskiego miejsca spoczynku Jakuba Apostoøa ± przyczyniøa sieÎ mocno do wzmocnienia wieÎzi mieÎdzy katolickimi kroÂlestwami Hiszpanii a resztaÎ sÂwiata chrzesÂcijanÂskiego. Daøa
ponadto tamtejszym chrzesÂcijanom nowy, niezwykle wazÇny symbol
jednosÂci religijno-narodowej38.
W arabskiej czeÎsÂci Hiszpanii, okresÂlanej czeÎsto jako Al-Andalus39, ludnosÂcÂ chrzesÂcijanÂska, zwana mozarabskaÎ40, mogøa praktykowacÂ swojaÎ wiareÎ, zachowujaÎc wøasnaÎ, odreÎbnaÎ organizacjeÎ kosÂcielnaÎ
z osÂrodkiem centralnym w Toledo. Tolerancja religijna ze strony
arabskiej nie rozciaÎgaøa sieÎ jednak na wszystkie aspekty zÇycia. CzøonkoÂw spoøecznosÂci hiszpanÂsko-wizygockiej mozÇna byøoby okresÂlicÂ
mianem politycznych wasaloÂw: ze wzgleÎdu na swoÂj status spoøeczny
mieli obowiaÎzek pøacenia specjalnego podatku i nie mogli sprawowacÂ
zÇadnych funkcji publicznych.

37

Zob. 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 de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 34.
38
Zob. A. L. M o l i n a, Alta Edad Media: predominio musulman, w: R. de la
C i e r v a, Historia general de EspanÄa, t. 3, Madrid 1980, s. 30-35.
39
Na temat Al-Andalus zob.: P. G u i c h a r d, Al-Andalus. 711-1492, Paris 2000;
M. M a r t õÂ n, IndivõÂduo y sociedad en Al-Andalus, Madrid 1992; J. V e r n e t, El Islam
en EspanÄa, Madrid 1993; S. M. I m m a m u d d i n, Muslim Spain. 711-1492 A.D.,
Leiden 1981; W. M. W a t t, A History of Islamic Spain, Edinburgh 1965. BogataÎ
bibliografieÎ na temat Al-Andalus znalezÂcÂ mozÇna w: R. G i l G r i m a u, F. R o l d aÂ n
C a s t r o, Corpus aproximativo de una bibliografõÂa espanÄola sobre Al-Andalus, Sevilla
1993.
40
W celu dogøeÎbnego studium historii ludnosÂci mozarabskiej w Hiszpanii zob.:
F. J. S i m o n e t, Historia de los mozaÂrabes de EspanÄa, t. 4, Madrid 1983.
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Z biegiem czasu, w wyniku posteÎpujaÎcej radykalizacji postaw
podzielonej wewneÎtrznie ludnosÂci arabskiej, wspoÂøistnienie obok
siebie ludnosÂci chrzesÂcijanÂskiej i muzuømanÂskiej stawaøo sieÎ coraz
trudniejsze. Proces ten, zapoczaÎtkowany za czasoÂw kalifa Abd arRahmaÂna III (912-961), przybraø na sile za panowania Almanzora
(981-1002) oraz jeszcze poÂzÂniej, gdy tereny te opanowali najpierw
berberyjscy Almorawidzi (koniec XI w.), a nasteÎpnie Almohadzi
(koniec XII w.)41. PrzybierajaÎcy na sile brak tolerancji byø przyczynaÎ, poczaÎwszy od X w., ciaÎgøej i licznej emigracji ludnosÂci mozarabskiej do znajdujaÎcych sieÎ na poÂønocy PoÂøwyspu kroÂlestw chrzesÂcijanÂskich.
Podobny los spotkaø takzÇe i ludnosÂcÂ zÇydowskaÎ zamieszkujaÎcaÎ Al-Andalus. Z poczaÎtku, podobnie jak chrzesÂcijanie, otrzymali status
tzw. dimmõÂ, tzn. ¹ludzi KiseÎgiº42. W praktyce oznaczaøo to zakaz
budowy nowych synagog oraz sprawowania funkcji publicznych.
LudnosÂcÂ pochodzenia hebrajskiego zobowiaÎzano takzÇe do noszenia
wyroÂzÇniajaÎcego jaÎ ubioru. NiewaÎtpliwie ograniczenia te byøy jednak
duzÇo øagodniejsze od rozporzaÎdzenÂ z czasoÂw kroÂlestwa WizygotoÂw.
Nic wieÎc dziwnego, zÇe zÇydzi, po dosÂwiadczeniach ostatniego stulecia,
przyjeÎli AraboÂw prawie jak wyzwolicieli i wspoÂøpracowali z nimi
w budowie nowego panÂstwa43, co w niedøugim czasie przyniosøo im
41

TamzÇe, s. 733-744, 759-770.
Uprzywilejowany status dimmõÂ przyznawany byø osobom, ktoÂre przebywajaÎc
ciaÎgle na terenach zajeÎtych przez muzuømanoÂw, wyznawaøy jednaÎ z religii wywodzaÎcych sieÎ z ksiaÎg objawionych. Zob. M. A. B e l B r a v o, Sefarad, s. 117-118.
43
Jak zauwazÇa L. GarcõÂa Iglesias (Los JudõÂos en la EspanÄa antigua, s. 199-202),
zÂroÂdøa arabskie i chrzesÂcijanÂskie wskazujaÎ wyrazÂnie na kolaboracjeÎ ludnosÂci zÇydowskiej z atakujaÎcymi PoÂøwysep Berberami, a poÂzÂniej Arabami. W czasie ataku na KordobeÎ przyczynili sieÎ do arabskiego zwycieÎstwa, przyøaÎczajaÎc sieÎ poÂzÂniej do zwycieÎskich
wojsk. Po upadku Sewilli w 712 r. dowoÂdca arabskiej armii Muza powierzyø opiekeÎ nad
miastem zÇydowskiemu garnizonowi. NiektoÂre kroniki arabskie moÂwiaÎ wprost o wielokrotnym obsadzaniu przez muzuømanoÂw zdobytych miast zÇydowskaÎ zaøogaÎ, co pozwalaøo Arabom zaangazÇowacÂ caøosÂcÂ swoich siø w toczaÎcej sieÎ walce. WieÎkszosÂcÂ wspoÂøczesnych autoroÂw, pisze dalej J. GarcõÂa Iglesias, cytujaÎc roÂwnoczesÂnie niektoÂrych, nie
osÂmiela sieÎ negowacÂ prawdziwosÂci informacji zawartych w arabskich i chrzesÂcijanÂskich
zÂroÂdøach w kwestii kolaboracji zÇydoÂw z arabskimi najezÂdzÂcami. Zob. takzÇe: komentarz
wsteÎpny do Cinco epõÂstopas de MaimoÂnides (Barcelona 1988, s. 14).
42
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wymierne korzysÂci ekonomiczne44. W tym to okresie wielu sposÂroÂd
¹nawroÂconychº wczesÂniej na chrzesÂcijanÂstwo zÇydoÂw powroÂciøo do
wiary ojcoÂw. Na tereny arabskiej Hiszpanii przybyøo tezÇ w tym okresie wiele osoÂb pochodzenia hebrajskiego. Niestety, wraz z upøywem
czasu narastajaÎca islamizacja Al-Andalus45 oraz wewneÎtrzne podziaøy w øonie ludnosÂci arabskiej spowodowaøy zanik tolerancji, zasteÎpowanej przez postawy bardziej radykalne. PamieÎtacÂ nalezÇy, izÇ niezalezÇnie od uwarunkowanej roÂzÇnymi okolicznosÂciami zmieniajaÎcej sieÎ
rzeczywistosÂci politycznej islamizacja stanowiøa jeden z fundamentoÂw
strategii arabskiej. Pod presjaÎ przesÂladowanÂ ponownie rozpoczaÎø sieÎ
wieÎc proces przymusowych nawroÂcenÂ, tym razem na islam46. Wraz
z inwazjaÎ AlmorawidoÂw i AlmohadoÂw, kolejno w XI i XII w., ziemia

44
M. J. V i g u e r a M o l õÂ n s, Sobre la historia de los JudõÂos en Al-Andalus, w:
JudõÂos entre Arabes y cristianos. Luces y sombras de una convivencia, ed. A. Saenz-Badillos, Cordoba 2000, s. 35.
45
W poøowie VIII w. muzuømanie stanowili zaledwie 10% ludnosÂci Al-Andalus,
w IX w. juzÇ 20%, w poøowie X w. ± prawie 50%, w poczaÎtkach XI w. ± 80%, a pod
koniec XII w. ± ponad 90% ludnosÂci kraju. Zob. R. W. B u l l i e t, Conversion to Islam
in the Medieval Period, Harvard 1979, s. 114-127.
46
W obliczu przesÂladowanÂ spoøecznosÂcÂ zÇydowska podzieliøa sieÎ na zwolennikoÂw
oraz przeciwnikoÂw przymusowego przyjeÎcia islamu. Pisze o tym m.in. rabin Majmonides w lisÂcie Sobre la conversioÂn forzosa: ¹Temu, kto nas pyta: zginaÎcÂ sÂmierciaÎ meÎczenÂskaÎ czy zøozÇycÂ wyznanie wiary [islamskie], odpowiadam: niech zøozÇy wyznanie
i zachowa zÇycie, niech nie pozostaje jednakzÇe na terenach owego wøadcy, ale niech
wroÂci do swego domu do czasu, kiedy beÎdzie moÂgø wyemigrowacÂ; i jesÂli musi uczynicÂ
cosÂ wøasnymi reÎkami, niech to czyni w ukryciu [uwaga ta odnosi sieÎ do skøadania kultu
przepisanego przez judaizm]. SÂwiat nie znaø bowiem przesÂladowanÂ tak przerazÇajaÎcych
jak obecne, w ktoÂrych nie ma ratunku, jesÂli nie zøozÇy sieÎ wyznania wiary. Nie zwracaj
uwagi na søowa naszych rabinoÂw, ktoÂrzy od dawien dawna radzili: lepiej zginaÎcÂ nizÇ
naruszycÂ prawo [...] dla wszystkich, ktoÂrzy proszaÎ mnie o radeÎ: uciekaj z tych miejsc
i udaj sieÎ tam, gdzie beÎdziesz moÂgø pozostacÂ przy swojej religiiº (tøum. wøasne z: Cinco
epõÂstolas de MaimoÂnides, Barcelona 1988, s. 71-72). W innym miejscu rabin tøumaczy,
izÇ ewentualne zøozÇenie wyznania wiary nalezÇy traktowacÂ jedynie jako formuøeÎ søownaÎ,
za ktoÂraÎ nie idaÎ zÇadne czyny (tamzÇe, s. 70). Jak zauwazÇa M. J. Viguera MolõÂns (Sobre la
historia de los JudõÂos en Al-Andalus, s. 43), taktykeÎ pozorowanego przyjeÎcia islamu
i praktykowania nadal, tyle zÇe w ukryciu, historia judaizmu odnotuje nie tylko za
czasoÂw AlmohadoÂw, ale i poÂzÂniej tak ze strony zÇydoÂw, jak i muzuømanoÂw, tyle zÇe
juzÇ na terenach zdobytych przez wøadcoÂw chrzesÂcijanÂskich.
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hiszpanÂska kolejny raz staøa sieÎ sÂwiadkiem zÇydowskiej emigracji, tym
razem na tereny monarchii chrzesÂcijanÂskich47.
Wiek XI rozpoczaÎø okres tzw. rekonkwisty. WczesÂniejsze walki
mieÎdzy chrzesÂcijanami a muzuømanami, ale takzÇe mieÎdzy samymi
chrzesÂcijanami oraz samymi muzuømanami, miaøy bardziej polityczno-ekonomiczny charakter i raczej zmierzaøy do zwieÎkszenia stanu posiadania kosztem innych podmiotoÂw wøadzy obecnych na PoÂøwyspie. Dopiero od XI w. do wspomnianych motywoÂw doszedø jeszcze ideaø szerzenia wiary chrzesÂcijanÂskiej. W ten sposoÂb, nie pomijajaÎc kroÂlestwa
Portugalii, istniejaÎce na PoÂøwyspie monarchie katolickie ± zjednoczone
przez religieÎ i powiaÎzania dynastyczne ± wystaÎpiøy razem przeciwko
wspoÂlnemu wrogowi ± muzuømanom. Po wygranej przez chrzesÂcijan
bitwie pod Navas de Tolosa w 1212 r. sprzymierzenÂcom wystarczyøo
trzydziesÂci lat, aby odzyskacÂ prawie w caøosÂci utracone terytoria. Na
PoÂøwyspie Pirenejskim w reÎkach AraboÂw pozostaø tylko emirat Grenady (Granada), ktoÂry nie stanowiaÎc w tym momencie praktycznie zÇadnego zagrozÇenia, przetrwaø jeszcze dwiesÂcie pieÎcÂdziesiaÎt lat.
W trakcie posteÎpujaÎcych zwycieÎstw, a co za tym idzie zdobyczy
terytorialnych, kroÂlowie fundowali klasztory, obdarowywali biskupoÂw licznymi posiadøosÂciami. W konsekwencji spowodowaøo to powieÎkszenie sieÎ majaÎtku kosÂcielnego oraz wejsÂcie wyzÇszej warstwy duchowienÂstwa w szeregi panoÂw feudalnych. Powstawanie duzÇych majaÎtkoÂw ziemskich w KosÂciele zaowocowaøo z kolei posteÎpujaÎcaÎ identyfikacjaÎ czeÎsÂci duchowienÂstwa z interesami szlachty. Nie miaøo to
rzecz jasna dobrego wpøywu na zÇycie wewnaÎtrz wspoÂlnoty KosÂcioøa.
Proces ten nie odbiegaø jednak zasadniczo od scenariusza, wedøug
ktoÂrego powstawaø i rozwijaø sieÎ system feudalny takzÇe i w innych
panÂstwach Europy.
Na starym kontynencie wiek XI to okres reformy KosÂcioøa powszechnego, ktoÂra ± zapoczaÎtkowana przez papiezÇa Grzegorza VII ±
za gøoÂwny cel stawiaøa sobie odnoweÎ moralnaÎ i organizacyjnaÎ w KosÂciele. Jej rezultaty w poszczegoÂlnych kroÂlestwach Hiszpanii byøy jednak, jak sieÎ wydaje, odmienne od spodziewanych. To prawda, izÇ
wyboÂr biskupoÂw oraz innych wysokich stanowisk w KosÂciele nalezÇaø
47

Zob. M. A. B e l B r a v o, Sefarad, s. 119.
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od tego momentu do kapituøy i musiaø bycÂ zatwierdzony przez metropolitoÂw. Wiadomo jednak, izÇ juzÇ za czasoÂw Alfonsa VII (1126-1157) monarchowie posiadali prawo do tzw. assensus, tj. zgody na
wybranego w trakcie elekcji kanonicznej kandydata; procedura, ktoÂra dla cesarstwa znajduje swoÂj odpowiednik w konkordacie z Wormacji (1122)48. W praktyce, wykorzystujaÎc podboje terenoÂw beÎdaÎcych w posiadaniu muzuømanoÂw, od XIII w. poszczegoÂlni kroÂlowie
nie tylko wyrazÇali zgodeÎ, ale wpøywali na wyboÂr biskupoÂw tworzaÎcych sieÎ nowych diecezji na odzyskanych terenach. Zaaprobowane
w konÂcu przez Rzym takie posteÎpowanie usprawiedliwiano czeÎsto
koniecznosÂciaÎ uporzaÎdkowania struktury organizacyjnej odradzajaÎcego sieÎ dopiero KosÂcioøa. Monarchowie prowadzili wieÎc politykeÎ
systematycznego powieÎkszania swoich wpøywoÂw na wyboÂr biskupoÂw
i to nie tylko na obszarach dawnego Al-Andalus, ale i w pozostaøych
diecezjach49.
Reforma gregorianÂska popierana byøa jednakzÇe przez monarchoÂw w dwoÂch innych kwestiach ± unifikacji liturgii oraz nawiaÎzania
sÂcisÂlejszych kontaktoÂw z Rzymem. Prowadzenie takiej wøasÂnie polityki miaøo oczywisÂcie konkretny cel: jeszcze wieÎksza unifikacja religijna oraz jednolite ukierunkowanie polityki zagranicznej. W konsekwencji za rzaÎdoÂw Alfonsa VI (1072-1109) przestaøa wøasÂciwie istniecÂ
wspoÂlnota KosÂcioøa mozarabskiego, posiadajaÎca wøasnaÎ liturgieÎ oraz
odmienne w pewnych kwestiach koncepcje teologiczne. Z powodzeniem reforma gregorianÂska wprowadzona zostaøa takzÇe w klasztorach
Kastylii i Leonu.
MniejszosÂci religijne ± zÇydowska i muzuømanÂska ± zamieszkujaÎce
w tym czasie kroÂlestwa chrzesÂcijanÂskie zobowiaÎzane byøy do pøacenia
specjalnego podatku. JednakzÇe, ogoÂlnie rzecz bioraÎc, byø to okres
tolerancji50. LudnosÂcÂ zÇydowska byøa nawet w pewien sposoÂb chro48

A. M a r t õÂ n e z B l a n c o, Derecho eclesiaÂstico del Estado, t. 1, Madrid 1994,
s. 251-254.
49
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 de la C a l e, Derecho eclesiaÂstico, s. 35.
50
Warunki do emigracji powstaøy juzÇ za czasoÂw Alfonsa VI, przychylnego zÇydom.
KroÂl zadbaø przede wszystkim o bezpieczenÂstwo ludnosÂci pochodzenia hebrajskiego,
czego przykøadem mozÇe bycÂ wysokosÂcÂ kary za zaboÂjstwo hebrajczyka, ktoÂra ± zgodnie
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niona przez wøadze cywilne, jako zÇe speøniaøa wazÇne z ekonomicznego
punktu widzenia funkcje w sektorze podatkowym; co razem z podatkiem, ktoÂry sama pøaciøa, stanowiøo podstaweÎ bogactwa korony51.
Ze wspomnianych mniejszosÂci religijnych rekrutowaøo sieÎ takzÇe wielu rzemiesÂlnikoÂw oraz kupcoÂw kontrolujaÎcych wieÎkszosÂcÂ handlu z zagranicaÎ. Z biegiem czasu wewnaÎtrz spoøecznosÂci hebrajskiej wyøoniøa
sieÎ grupa bardzo bogatych, cieszaÎcych sieÎ licznymi przywilejami zÇyz prawem z NaÂjera ± roÂwna byøa karze za to samo przesteÎpstwo dokonane na osobie
szlachcica i 2,5 wieÎksza od kary za zaboÂjstwo chøopa. Alfons VI potrzebowaø funduszy
na realizacjeÎ planoÂw zwiaÎzanych z rekonkwistaÎ. Potrzebowaø jednak takzÇe osoÂb z dosÂwiadczeniem w sprawach zarzaÎdzania i finansoÂw. ZÇydzi posiadali wszystkie te walory,
nie wspominajaÎc o majaÎtku, jaki mogli zainwestowacÂ w zakup posiadøosÂci ziemskich
oraz w rozwoÂj pozostaøych gaøeÎzi gospodarki. Dokumenty z tego czasu nie wspominajaÎ
na razie o zÇydowskiej lichwie ani o nieprzyjaznym stosunku ludnosÂci chrzesÂcijanÂskiej do
Â wczesne stosunki dobrze obrazuje sytuacja zaistludnosÂci pochodzenia hebrajskiego. O
niaøa podczas bitwy pod Sagrajas (1086 r.), w czasie ktoÂrej ludnosÂcÂ zÇydowska walczyøa
tak po stronie AlmorawidoÂw, jak i w szeregach wojsk kroÂla Alfonsa VI, wspieranych
ponadto przez AragonÂczykoÂw i rycerstwo francuskie. PodobnaÎ politykeÎ prowadzili takzÇe wøadcy Aragonii i Nawarry (zob. L. S u a r e z F e r n aÂ n d e z, JudõÂos espanÄoles en la
Edad Media, Madrid 1980, s. 62-65). Jeszcze bardziej sprzyjajaÎce warunki ludnosÂcÂ zÇydowska miaøa za Alfonsa VIII, ktoÂry 15 lutego 1174 r. uznaø roÂwnosÂcÂ trzech religii, i to
nie tylko w kwestiach zwiaÎzanych z wymianaÎ handlowaÎ, ale i na innych pøaszczyznach
zÇycia. Jeszcze poÂzÂniej, kiedy IV SoboÂr LateranÂski (1215) postanowiø, izÇ zÇydzi nie mogaÎ
zamieszkiwacÂ razem z ludnosÂciaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ oraz winni nosicÂ wyroÂzÇniajaÎce ich stroje,
kroÂlowie hiszpanÂscy Ferdynand III oraz Jakub I przez døugi czas nie stosowali sieÎ do
tych zarzaÎdzenÂ (zob. M. T e d e s c h i, PoleÂmica y convivencia de las tres religiones,
Madrid 1992, s. 30-31). Tak przychylne, jak na owe czasy, nastawienie wøadcoÂw hiszpanÂskich do zÇydoÂw dziwi o tyle, izÇ powszechnie znane byøo nieprzyjazne nastawienie do nich
duzÇej czeÎsÂci spoøeczenÂstwa, nie tyle zresztaÎ na PoÂøwyspie ± to pojawia sieÎ bowiem po raz
kolejny z upøywem czasu ± ile raczej poza HiszpaniaÎ. Poza wspomnianymi wyzÇej zarzaÎdzeniami IV Soboru LateranÂskiego wspomniecÂ mozÇna tutaj chociazÇby bulleÎ Grzegorza
VII, w ktoÂrej, przypominajaÎc postanowienia synodu rzymskiego z 1078 r., zabrania sieÎ
osobom wyznajaÎcym judaizm sprawowania stanowisk dajaÎcych wøadzeÎ jurysdykcyjnaÎ
nad chrzesÂcijanami. PrzychylnosÂcÂ ta staje sieÎ jednak bardziej zrozumiaøa, gdy przypomnimy sobie o ogromnych pozÇyczkach, jakie hiszpanÂscy monarchowie zaciaÎgali u bogatych przedstawicieli spoøecznosÂci zÇydowskiej oraz o niemozÇnosÂci spøaty døugoÂw. Sytuacja
ta jeszcze raz zdaje sieÎ potwierdzacÂ, izÇ przynajmniej niektoÂrzy z wøadcoÂw hiszpanÂskich
kwestieÎ religijnaÎ postrzegali przez pryzmat polityki.
51
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 de la C a l e, Derecho eclesiaÂstico, s. 36.
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doÂw, zajmujaÎca wysokie stanowiska na dworach katolickich monarchoÂw, szczegoÂlnie w dziedzinie finansoÂw52.
Byø to niewaÎtpliwie okres dobrej koniunktury dla ludnosÂci zÇydowskiej, ktoÂry przynioÂsø jej czasowe poczucie bezpieczenÂstwa.
Z drugiej jednak strony stosunkowo wysoki status majaÎtkowy, praktykowana przez nich lichwa53, wøasna, pieleÎgnowana przez lata kultura, jeÎzyk oraz odmienny sposoÂb zÇycia, czeÎsto zamknieÎty w ramach
wøasnej spoøecznosÂci54, powodowaøy narastajaÎcaÎ wobec nich nieufnosÂcÂ, a nawet i niecheÎcÂ, szczegoÂlnie biednych, katolickich mas spoøeczenÂstwa. Oczywiste jest, izÇ w rodzaÎcym sieÎ ponownie konflikcie nie
chodziøo tylko o kwestie religijne. Z pobiezÇnej nawet analizy wynika
wyrazÂnie, izÇ ludnosÂcÂ pochodzenia hebrajskiego stanowiøa mniejszosÂcÂ
nie tyle religijnaÎ, ile bardziej etnicznaÎ55, gdzie religia byøa tylko jednym z elementoÂw wyroÂzÇniajaÎcych teÎ grupeÎ od reszty spoøeczenÂstwa
PoÂøwyspu. I mozÇe w tym wøasÂnie tkwiøa przyczyna traktowania przez
monarchoÂw kwestii zÇydowskiej ± nie wyøaÎczajaÎc wyznawanej przez teÎ
grupeÎ religii ± w kategoriach politycznych.
52

J. B a l d e oÂ n B a r u q u e, El chivo expiatorio. JudõÂos, revueltas y vida cotidiana en la Edad Media, Valladolid 2000, s. 18; L. S u a r e z F e r n a n d e z, JudõÂos
espanÄoles en la Edad Media, s. 134-136.
53
Zob. M. T e d e s c h i, PoleÂmica y convivencia de las tres religiones, s. 30-36.
54
Postanowienia III Soboru LateranÂskiego (1179) zabraniaøy zÇydom mieszkacÂ
razem z chrzesÂcijanami. Zakaz ten ± przynajmniej w Hiszpanii ± nie zawsze byø jednak
przestrzegany. Istniaøy bowiem przypadki, kiedy to ± szczegoÂlnie w miastach ± ludnosÂcÂ
zÇydowska mieszaøa sieÎ z chrzesÂcijanÂskaÎ. Mimo to powstaøy dzielnice zÇydowskie, tzw.
juderõÂas. Na temat dzielnic zÇydowskich w wazÇniejszych miastach PoÂøwyspu pisze J. L.
Lacave (JuderõÂas y sinagogas espanÄolas, Madrid 1992). Na temat zwyczajoÂw i codziennego zÇycia zÇydoÂw w Hiszpanii w epoce sÂredniowiecza zob. praceÎ E. Cantera Montenegro Aspektos de la vida cotidiana de los judõÂos en la EspanÄa medieval (Madrid 1998).
55
Mario Tedeschi w ciekawej i ± wydaje sieÎ ± obiektywnej analizie poroÂwnawczej
(PoleÂmica y convivencia de las tres religiones, s. 23) trzech religii monoteistycznych,
wspoÂøistniejaÎcych ze sobaÎ na PoÂøwyspie Pirenejskim, zauwazÇa, izÇ zÇydzi ¹posiadali
wøasnaÎ tozÇsamosÂcÂ, odmiennaÎ koncepcjeÎ zÇycia i starozÇytnaÎ religieÎ ± chociazÇ monoteistycznaÎ, jak chrzesÂcijanÂska i muzuømanÂska ± co czyniøo z nich panÂstwo w panÂstwie.
W owym czasie nie do pomysÂlenia byøa koncepcja panÂstwa, ktoÂre nie daÎzÇyøoby do
samookresÂlenia sieÎ religijnego, ani religia, ktoÂra nie usiøowaøaby nawroÂcicÂ innowiercoÂw, tym bardziej jesÂli chodziøo o religieÎ tak wazÇnaÎ [...]. ZÇydzi nie byli wieÎc mniejszosÂciaÎ religijnaÎ, ale etnicznaÎ i stanowili swego rodzaju mikrospoøecznosÂcÂº.
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NiezalezÇnie jednak od sposobu podejsÂcia samych monarchoÂw do
tego problemu tak wieloraka odmiennosÂcÂ zaowocowaøa z czasem ±
mniej lub bardziej silnymi ± atakami na siedziby ludnosÂci zÇydowskiej.
WrogosÂcÂ ta zaczeÎøa przybieracÂ na sile od XIII w. i wzmagaøa sieÎ
szczegoÂlnie w okresach søabosÂci monarchii. Niestety, XIV w. przynioÂsø jeszcze wieÎksze nasilenie tych tendencji. Byøo to przyczynaÎ kolejnej, licznej emigracji zÇydowskiej z terenoÂw chrzesÂcijanÂskich w kierunku poÂønocnej Afryki i nieco blizÇszej Grenady, a wieÎc na obszary,
z ktoÂrych przeciezÇ nie tak dawno uciekali przed przesÂladowaniami ze
strony islamskich AlmorawidoÂw, a poÂzÂniej AlmohadoÂw56.

IZABELA KASTYLIJSKA I FERDYNAND ARAGONÂSKI
(REYES CATOÂLICOS)

W sercu kontynentu gøoÂwnymi aktorami sceny politycznej XIII
i XIV w. pozostaøo cesarstwo, papiestwo i kroÂlestwo Francji. Po
okresie bezkroÂlewia w latach 1256-1273 cesarze zaabsorbowani palaÎcymi sprawami wewnaÎtrzniemieckimi pozostawili na jakisÂ czas poza
obszarem swojego zainteresowania panÂstwa PoÂøwyspu Iberyjskiego.
Stolica Apostolska zajeÎta niepokojami za panowania papiezÇa Celestyna V, a poÂzÂniej Bonifacego VIII, roÂwniezÇ w mniejszym stopniu
interesowaøa sieÎ sprawami zewneÎtrznymi. JedenasÂcie lat po sÂmierci
Bonifacego VIII papiezÇem zostaø Klemens V, Francuz z pochodzenia,
biskup Bordeaux. Nie udaø sieÎ do Rzymu, ale pozostaø we Francji i po
kilku latach osiadø w Awinionie (1309), gdzie azÇ do 1377 r. rezydowacÂ
mieli kolejni papiezÇe ± Francuzi. Najgorsze jednak dopiero miaøo
nadejsÂcÂ. Po okresie awinionÂskim zachodnie chrzesÂcijanÂstwo zmuszone byøo przejsÂcÂ jeden z najtrudniejszych w historii papiestwa kryzys,
tzw. wielkaÎ schizmeÎ zachodniaÎ (1378-1417). W tym to okresie wøadzeÎ
w KosÂciele sprawowaøo dwoÂch, a od 1409 r. trzech papiezÇy57.
56
57

M. A. B e l B r a v o, Sefarad, s. 116-121.
Zob. D. O l s z e w s k i, Dzieje chrzesÂcijanÂstwa w zarysie, KrakoÂw 1996, s. 185.
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Wojna stuletnia mieÎdzy FrancjaÎ i AngliaÎ (1337-1453) przyniosøa
ogromne zniszczenia. TowarzyszaÎce dziaøaniom wojennym gøoÂd i epidemie dziesiaÎtkowaøy ludnosÂcÂ Europy SÂrodkowej i Zachodniej58.
Wyniszczone wojnaÎ stuletniaÎ kroÂlestwo Francji odzyskaøo swojaÎ
dawnaÎ poteÎgeÎ dopiero w poøowie XV w.
W 1410 r. w centralnej czeÎsÂci Europy byøo trzech cesarzy, dwoÂch
papiezÇy i dwoÂch kroÂloÂw Francji59. Chaos, jaki zapanowaø w tej czeÎsÂci
kontynentu, sprawiø, izÇ na obrzezÇach granic dotychczasowych mocarstw zaczeÎøy rodzicÂ sieÎ i rozwijacÂ nowe, poteÎzÇne kroÂlestwa. Wtedy
to wøasÂnie aktorami pierwszego planu sceny politycznej zostaøy: na
wschodzie ± Polska i Litwa, na zachodzie ± korona Kastylii60 i korona
Aragonii61.
MaøzÇenÂstwo Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda V AragonÂskiego
w 1469 r. oraz wygrana przez IzabeleÎ wojna o sukcesjeÎ na tronie
Kastylii ze zwolennikami jej krewnej Janiny la Beltraneja doprowa58

W samych Niemczech lata 1326-1400 to czas wybuchajaÎcych jedna za drugaÎ 32
epidemii. W nasteÎpnym stuleciu epidemie trwaøy nieprzerwanie przez 40 lat. NajgrozÂniejsza w skutkach byøa tzw. czarna zaraza, ktoÂra w latach 1348-1349 w takich krajach, jak
Wøochy, Francja, Anglia spowodowaøa sÂmiercÂ prawie 1/3 ludnosÂci. Zob. tamzÇe, s. 187.
59
Zob. N. D a v i e s, Europa. Rozprawa historyka z historiaÎ, KrakoÂw 1999, s. 432.
60 Â
Owczesne kroÂlestwo Kastylii rozciaÎgaøo sieÎ od poÂønocnego do poøudniowego
brzegu PoÂøwyspu Pirenejskiego i obejmowaøo wieÎkszaÎ czeÎsÂcÂ dzisiejszej Hiszpanii. Od
poøowy XIII w. borykaøo sieÎ z wewneÎtrznymi problemami, takimi jak spory o sukcesjeÎ,
rozøamy wsÂroÂd szlachty, kaprysy KortezoÂw oraz hermendades, czyli bractw tworzaÎcych
sieÎ w poszczegoÂlnych miastach monarchii.
61
Korona Aragonii nie ograniczaøa sieÎ do terytorium dzisiejszego hiszpanÂskiego
regionu Aragonia ze stolicaÎ w Saragossie. W jej skøad wchodziøy takzÇe ziemie dzisiejszej Katalonii, Walencji (od 1245), Majorki i Minorki (od 1349), Sycylii (od 1282),
Sardynii (od 1326), obejmujaÎce caøe dzisiejsze poøudniowe Wøochy kroÂlestwo Neapolu
(od 1443), a takzÇe ksieÎstwa Aten i Neopatrii (od 1379). W XV w. w granicach Aragonii
znajdowaøo sieÎ nie tylko najwieÎksze miasto Iberii (Barcelona), ale i najwieÎksze miasto
oÂwczesnej Europy (Neapol). DzieÎki dominacji Aragonii w tamtej czeÎsÂci Morza SÂroÂdziemnomorskiego powstaøa ciekawa, terytorialna struktura organizacyjna, obejmujaÎca BarceloneÎ, Palermo, Neapol i nawet ± przez pewien okres ± Ateny. UzÇywano tam
jeÎzyka katalonÂskiego, a szlachta cieszyøa sieÎ z dobrodziejstw liberalnych rzaÎdoÂw.
W 1287 r. szlachcie na mocy przywileju unii przyznano prawo do zbrojnego wysteÎpowania przeciwko monarsze, ktoÂry pogwaøciøby jej prawa. Podobne, chociazÇ nie takie
same przywileje miaøa w Europie jedynie szlachta polska. Zob. N. D a v i e s, Europa, s.
429-430.
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dziøy do unii politycznej dwoÂch najpoteÎzÇniejszych kroÂlestw PoÂøwyspu
Pirenejskiego: Kastylii i Aragonii. NiezalezÇne pozostaøy tylko trzy
kroÂlestwa: Nawarry, Portugalii oraz Grenady. Czasy Izabeli (1474-1504) i Ferdynanda (1469-1516) zawazÇyøy na losach Hiszpanii do
tego stopnia, izÇ ± jak pisze DomõÂnguez Ortiz62 ± dzieje narodu hiszpanÂskiego mozÇna podzielicÂ na te sprzed i te po okresie panowania
wspomnianych monarchoÂw. W tym to wøasÂnie czasie Hiszpania doszøa do szczytu swojej poteÎgi. Za rzaÎdoÂw Izabeli chrzesÂcijanÂskie kroÂlestwa Hiszpanii po wygranej wojnie z emiratem Grenady w latach
1481-1492 wyparøy ostatecznie siøy arabskie z terenu PoÂøwyspu.
W 1492 r. doszøo do wypeÎdzenia zÇydoÂw z Hiszpanii. RoÂwniezÇ
w 1492 r. Krzysztof Kolumb odkryø AmerykeÎ, otwierajaÎc przed HiszpaniaÎ nieznane ± jak dotaÎd ± mozÇliwosÂci dalszego rozwoju, rok poÂzÂniej zasÂ (1493) papiezÇ Aleksander VI wydaø bulleÎ demarkacyjnaÎ,
dzielaÎcaÎ odkryte laÎdy mieÎdzy HiszpanieÎ i PortugalieÎ.
Oboje maøzÇonkowie, Izabela Kastylijska i Ferdynand AragonÂski,
przed zawarciem maøzÇenÂstwa borykali sieÎ z podobnymi pod pewnym
wzgleÎdem problemami. Spokrewnieni ze sobaÎ, wyrosÂli w atmosferze
nieustajaÎcych roszczenÂ dynastycznych, dworskich intryg, sporoÂw
z niezadowolonaÎ szlachtaÎ. Trudno sieÎ wieÎc dziwicÂ, zÇe wspoÂlnaÎ politykeÎ dwoÂch niezalezÇnych koron ± Kastylii i Aragonii ± charakteryzowaøo przede wszystkim silne daÎzÇenie do wzmocnienia monarchii
w stosunku do innych podmiotoÂw wøadzy. Polityka ta nakierowana
byøa na zdobycie kontroli nad miastami oraz Kortezami, na ograniczenie niezdyscyplinowania wyzÇszych warstw szlachty oraz na specyficznych relacjach z KosÂcioøem katolickim63.
PrzechodzaÎc do kwestii beÎdaÎcych bezposÂrednio przedmiotem naszego zainteresowania, trzeba podkresÂlicÂ jednaÎ, istotnaÎ rzecz. Epoka
Izabeli Kastylijskiej byøa okresem, w ktoÂrym motywy polityczne i religijne ¹zrosøy sieÎº do tego stopnia, izÇ trudno je byøo odroÂzÇnicÂ. NalezÇy
pamieÎtacÂ, zÇe idea nowozÇytnego panÂstwa narodowego oraz samego
62

Zob. A. D o m õÂ n g u e z O r t i z, El antiguo reÂgimen: los Reyes catoÂlicos y los
Austrias, w: Historia de EspanÄa, ed. M. Artola, t. 3, Madrid 1988, s. 11.
63
Zob. 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 de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 36.
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narodu, posiadajaÎcego swoje korzenie we wspoÂlnym jeÎzyku, religii,
kulturze oraz wspoÂlnocie interesoÂw, pojawiøa sieÎ dopiero okoøo
XVIII w. Przez døugi okres epoki zwanej sÂredniowieczem struktura
spoøeczna zbudowana byøa na bazie hierarchicznie poukøadanych,
personalnych kompromisoÂw i feudalnych zalezÇnosÂci. W okresie jednak, o ktoÂrym moÂwimy ± przynajmniej na terytorium Hiszpanii ±
struktura ta powoli odchodziøa w cienÂ. DaÎzÇenie do zjednoczenia oraz
do intensyfikacji wøasnych wpøywoÂw i posiadanej przez monarchoÂw
wøadzy pociaÎgaøo za sobaÎ wymoÂg wieÎkszej nizÇ dotaÎd spoÂjnosÂci i jednolitosÂci spoøecznej poddanych. W tym konteksÂcie wiara jawiøa sieÎ
nie tyle jako sprawa prywatna poszczegoÂlnych osoÂb, ile raczej jako
fundamentalny element jednoczaÎcy kazÇdego wierzaÎcego ze spoøecznosÂciaÎ zamieszkujaÎcaÎ PoÂøwysep Iberyjski; spoøecznosÂciaÎ beÎdaÎcaÎ mieszankaÎ roÂzÇnych narodoÂw, jeÎzykoÂw i kultur, ale w wieÎkszosÂci wyznajaÎcaÎ wiareÎ chrzesÂcijanÂskaÎ64. Trudno sieÎ wieÎc dziwicÂ, izÇ w tamtym
czasie kwestie religijne nie byøy monarchom obojeÎtne.
MajaÎc to wszystko na wzgleÎdzie, omawiany przez nas okres mozÇna byøoby kroÂtko scharakteryzowacÂ ± poczaÎtkowy etap monarchii
wyznaniowej. Specyfika hiszpanÂskiej ¹wersjiº takiej monarchii polegaøa na szeroko rozumianym interwencjonizmie religijnym, interwencjonizmie dokonujaÎcym sieÎ za przyzwoleniem papieskim65.
Polityce wzmacniania wøadzy kroÂlewskiej towarzyszyøa idea budowania jednosÂci narodu i tzw. limpieza de sangre, czyli idea czystosÂci
krwi. W tym tezÇ konteksÂcie nalezÇy postrzegacÂ i analizowacÂ wiele
poczynanÂ wøadcoÂw hiszpanÂskich tamtej epoki, m.in. politykeÎ wprowadzania jednosÂci religijnej wsÂroÂd mieszkanÂcoÂw monarchii. Polityka
ta zaciaÎzÇyøa zresztaÎ w okresie poÂzÂniejszym na przyjeÎtym modelu relacji panÂstwo±KosÂcioÂø, a takzÇe na ksztaøcie spoøeczenÂstwa epoki
baroku66.
Monarchowie nie mogli nie wspieracÂ KosÂcioøa postrzeganego jako instytucja stanowiaÎca fundament jednosÂci i samoidentyfikacji kroÂ64

Zob. tamzÇe, s. 38.
Zob. A. M a r t õÂ n e z B l a n c o, Derecho eclesiaÂstico del Estado, s. 261.
66
Zob. 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 de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 38.
65
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lestwa, jednoczesÂnie jednak ± na tyle, na ile byøo to mozÇliwe ± starali
sieÎ kontrolowacÂ KosÂcioÂø i wykorzystywacÂ go na uzÇytek wøasnej polityki67. Punktem newralgicznym w tej grze okazaøa sieÎ kwestia wyboru biskupoÂw oraz obsadzania innych wysokich stanowisk kosÂcielnych. Z tego tezÇ powodu doszøo do døugiej batalii dyplomatycznej
pomieÎdzy monarchami hiszpanÂskimi a StolicaÎ ApostolskaÎ.
Od poøowy XV w. prawo wyboru biskupoÂw ± wczesÂniej zarezerwowane dla kapituøy katedralnej ± znajdowaøo sieÎ w gestii papiezÇa. W konteksÂcie wspomnianej wczesÂniej polityki wzmacniania
instytucji monarchii zrozumiaøe jest, dlaczego kroÂlowie hiszpanÂscy
sprzeciwiali sieÎ powierzaniu godnosÂci biskupich osobom z kreÎgoÂw
zwiaÎzanych z Rzymem, nie dziaøajaÎcych przeto w politycznym i ekonomicznym interesie Hiszpanii. Rzym uznawany byø na terenie
Kastylii i Aragonii jako stolica wøadzy duchowej. Postrzegany byø
jednak roÂwnoczesÂnie jako zewneÎtrzna siøa polityczna. Monarchowie hiszpanÂscy nie potrafili wieÎc pogodzicÂ sieÎ z tym, zÇe na bogatych
i poteÎzÇnych stolicach biskupich68 zasiadali nie-Hiszpanie, osoby, na
wyboÂr ktoÂrych wpøyw miaøa obca z politycznego punktu widzenia
poteÎga.
W wyniku døugotrwaøego procesu negocjacji ze StolicaÎ ApostolskaÎ kroÂlowie hiszpanÂscy zdobywali coraz wieÎkszy wpøyw na personalnaÎ obsadeÎ stolic biskupich. MocaÎ bulli Inocentego VIII Orthodoxiae fidei z 1486 r. monarcha otrzymaø prawo prezentacji kandydatoÂw
na biskupoÂw, ktoÂrzy mieli bycÂ poÂzÂniej zaakceptowani przez StoliceÎ
ApostolskaÎ. Prawo to odnosiøo sieÎ do terenoÂw Grenady, Wysp Kanaryjskich i Puerto Real. Za rzaÎdoÂw Karola I prawo prezentacji
przysøugujaÎce kroÂlowi oraz jego nasteÎpcom rozszerzono na teren
caøej Hiszpanii zgodnie z bullaÎ papiezÇa Hadriana VI z 1523 r.69 Przywileje udzielone hiszpanÂskim monarchom gwarantowaøy akceptacjeÎ
wysunieÎtych kandydatoÂw i ich kanoniczne ustanowienie. Od czasoÂw
67

Zob. tamzÇe, s. 36.
W tym okresie diecezja Toledo, zajmujaÎca prawie poøoweÎ terytorium kroÂlestwa Kastylii, byøa drugaÎ po Rzymie najbogatszaÎ diecezjaÎ oÂwczesnego sÂwiata chrzesÂcijanÂskiego. Zob. tamzÇe.
69
Zob. Q. A l d e a, Patronato real de EspanÄa, w: Diccionario de historia eclesiaÂstica de EspanÄa, dir. Q. Aldea, T. MatõÂn, J. Vives, t. 3, Madrid 1973, s. 1945-1947.
68
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Izabeli i Ferdynanda, z pewnymi wyjaÎtkami za panowania Karola V,
kandydaci musieli pochodzicÂ z Kastylii lub Aragonii, prowadzicÂ godne zÇycie, wywodzicÂ sieÎ ± jesÂli to mozÇliwe ± z klasy sÂredniej oraz
posiadacÂ umiejeÎtnosÂcÂ pisania i czytania70.
W konteksÂcie monarchistycznych daÎzÇenÂ do wzmocnienia wøadzy
kroÂlewskiej i zaprowadzenia jednosÂci polityczno-kulturowo-religijnej
nalezÇy rozpatrywacÂ takzÇe gøosÂnaÎ do dzisÂ kwestieÎ zÇydowskaÎ oraz samo
zagadnienie wygnania ludnosÂci zÇydowskiej z PoÂøwyspu Iberyjskiego71. Od 1480 r. podejmowane byøy decyzje ograniczajaÎce mozÇliwosÂci
wzajemnego kontaktu pomieÎdzy wyznawcami chrzesÂcijanÂstwa i judaizmu. Wprowadzono zakaz obejmowania pewnych urzeÎdoÂw przez
osoby pochodzenia hebrajskiego, a takzÇe starano sieÎ uniemozÇliwicÂ
osiedlanie sieÎ tych osoÂb wsÂroÂd rdzennej ludnosÂci wyznania katolickiego, tworzaÎc specjalne osiedla zÇydowskie. Decyzja o wysiedleniu
zapadøa najpierw dla terenu Andaluzji, a trzy lata poÂzÂniej, dekretem
z 31 marca 1492 r., dla terytorium caøego kroÂlestwa72. PozostacÂ mogli
tylko nawroÂceni na katolicyzm, tzw. conversos. Caøej reszcie dano
cztery miesieÎce na opuszczenie terytorium obu koron wraz z mieniem73. W tym czasie znacznie wzrosøa liczba conversos, z ktoÂrych
wielu w ukryciu nadal wyznawaøo judaizm.
LudnosÂcÂ muzuømanÂska zamieszkiwaøa gøoÂwnie terytorium dawnego emiratu Grenady. DuzÇe jej skupiska istniaøy takzÇe w Aragonii
i Walencji. Nie stanowiøa ona jednak duzÇego zagrozÇenia dla centralizujaÎcej sieÎ wøadzy kroÂlewskiej. Po podpisanym akcie kapitulacji
w Santa Fe muzuømanie nie posiadali juzÇ wøasÂciwie wpøywu na toczaÎce sieÎ na PoÂøwyspie zÇycie religijne i kulturalne. W ramach programu unifikacji religijnej spoøeczenÂstwa roÂwniezÇ i oni poddani zostali
70
Zob. 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 de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 37.
71
W 1290 r. zÇydzi zostali wypeÎdzeni z Anglii, a w 1306 r. z Francji.
72
Trzyletnie opoÂzÂnienie w stosunku do Andaluzji tøumaczy sieÎ tym, zÇe kroÂlowie
przed podjeÎciem tak radykalnych krokoÂw wzgleÎdem ludnosÂci zÇydowskiej chcieli zakonÂczycÂ wojneÎ przeciwko Grenadzie.
73
CiekawostkaÎ jest fakt, izÇ wielu sposÂroÂd tych, ktoÂrzy zdecydowali sieÎ na emigracjeÎ, udaøo sieÎ m.in. do Smyrny i Stambuøu, skaÎd suøtan wysøaø po nich swoje okreÎty.
Zob. N. D a v i e s, Europa, s. 492.
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mniejszym lub wieÎkszym naciskom. W wyniku fiaska perswazji kroÂlowie zdecydowali sieÎ na bardziej drastyczne kroki. Na mocy dekretu
z 1502 r. muzuømanie rezydujaÎcy na terenach nalezÇaÎcych do korony
aragonÂskiej zmuszeni zostali do jej opuszczenia lub ochrzczenia sieÎ
w wierze katolickiej. W 1525 r. podobny los spotkaø ludnosÂcÂ muzuømanÂskaÎ z terenu Kastylii. OproÂcz roÂzÇnosÂci religii i oczywistych trudnosÂci z integracjaÎ jako powoÂd wygnania w wypadku ludnosÂci muzuømanÂskiej podawano takzÇe waÎtpliwaÎ lojalnosÂcÂ politycznaÎ i mozÇliwe
powiaÎzania z wrogimi w tym czasie panÂstwami islamskimi. W wyniku
prowadzonej polityki wielu muzuømanoÂw wyemigrowaøo do poÂønocnej Afryki. Ci, ktoÂrzy pozostali, stworzyli grupeÎ waÎtpliwych neofitoÂw,
zwanych moriscos. W duzÇej liczbie pozostali takzÇe muzuømanÂscy
chøopi, zamieszkujaÎcy ziemie Aragonii, tzw. mudejares. Ci ostatni,
beÎdaÎc zÂroÂdøem znacznych korzysÂci materialnych pøynaÎcych z uprawianej przez nich roli, byli chronieni przez szlachteÎ, gøoÂwnego posiadacza ziemi74.
Pojawienie sieÎ tzw. conversos oraz moriscos zbiegøo sieÎ w czasie
z awansem spoøecznym hiszpanÂskiej szlachty. Polegaø on przede
wszystkim na wzrosÂcie zamozÇnosÂci szlachty ± rycerstwa i arystokracji,
a co za tym idzie na wzmocnieniu pozycji tej klasy spoøecznej wewnaÎtrz samej monarchii.
W tym samym czasie, tj. od poøowy XV w., coraz wieÎkszego
znaczenia nabieraøa takzÇe, wspomniana juzÇ tutaj, idea ¹czystosÂci
krwiº (limpieza de sangre). NawiaÎzywaøa ona do ideaøoÂw germanÂskich WizygotoÂw, majaÎcych stanowicÂ fundament rosnaÎcego w poteÎgeÎ
kroÂlestwa. Byøa to idea tzw. dawnych chrzesÂcijan i osadnikoÂw, sugerujaÎca pewnego rodzaju wyzÇszosÂcÂ tychzÇe nad ¹napøywowaÎº ludnosÂciaÎ
zÇydowskaÎ i muzuømanÂskaÎ. W ten to sposoÂb wrogosÂcÂ do wspomnianych dwoÂch grup ludnosÂci, budowana na przesøankach spoøecznych
i pseudoreligijnych, zupeønie zmieniøa swoÂj charakter. Powstaøa nieznana w sÂredniowieczu wrogosÂcÂ na podøozÇu etnicznym, powodowana
74

Mudejares pozostali w Hiszpanii azÇ do 1609 r., kiedy to ± za rzaÎdoÂw Filipa III ±
nastaÎpiøo caøkowite wygnanie ludnosÂci muzuømanÂskiej. Fakt ten spowodowaø wielkie
straty w oÂwczesnej gospodarce. Zob. 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
de la C a l e, Derecho eclesiaÂstico, s. 38-39.
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pobudkami ± powiedzielibysÂmy dzisiaj ± ¹rasowymiº, gdzie roÂzÇnosÂcÂ
religii stanowiøa jeden z elementoÂw odmiennosÂci etnicznej75.
Od poczaÎtku XV w. uniwersytety, a takzÇe niektoÂre inne instytucje
zaczeÎøy wymagacÂ od pracownikoÂw potwierdzenia czystosÂci krwi, pozbawiajaÎc w ten sposoÂb osoby pochodzenia zÇydowskiego lub arabskiego mozÇliwosÂci pracy. W 1484 r. inkwizycja uznaøa, zÇe potomkowie
osoÂb skazanych za kultywowanie judaizmu lub islamu nie mogaÎ sprawowacÂ funkcji publicznych76. NiezalezÇnie od tych zabiegoÂw to wøasÂnie
w XV w. pokazÂnaÎ czeÎsÂcÂ stanowisk w KosÂciele i w panÂstwie posiadøa
grupa conversos ± rody GuzmanoÂw, MendozoÂw i EnriquezoÂw77.
W caøym tym konteksÂcie historycznym nalezÇaøoby takzÇe wspomniecÂ o jednej z trudniejszych kwestii, a mianowicie inkwizycji hiszpanÂskiej78. PomijajaÎc trybunaøy, ktoÂre pojawiøy sieÎ wczesÂniej w kroÂlestwie Aragonii79, przyjmuje sieÎ, izÇ fenomen hiszpanÂskiej wersji inkwizycji rozpoczaÎø swoje istnienie za czasoÂw kroÂlewskiej pary Ferdynanda i Izabeli. Ferdynand zabiegaø u papiezÇa o zgodeÎ na utworzenie
inkwizycji przede wszystkim w celu wykrycia faøszywych conversos,
ktoÂrzy formalnie przyjeÎli chrzest w wierze katolickiej, ale w ukryciu
pozostawali nadal przy judaizmie. BullaÎ z 1 listopada 1478 r. Sykstus
IV wyraziø zgodeÎ na kroÂlewskie sugestie, nadajaÎc roÂwnoczesÂnie monarchom hiszpanÂskim prawo nominacji inkwizytoroÂw i tworzenia trybunaøoÂw. W ten sposoÂb inkwizycja hiszpanÂska staøa sieÎ instytucjaÎ
panÂstwowo-kosÂcielnaÎ, w ramach ktoÂrej inkwizytorzy, czerpiaÎcy swoÂj
autorytet od papiezÇa, wypeøniali swoje zadania pod skrzydøami i zgodnie z wolaÎ wøadcoÂw sÂwieckich80. W 1483 r. Ferdynand i Izabela po75

Zob. G. R y sÂ, Inkwizycja, KrakoÂw 2001, s. 82; zob. takzÇe: N. D a v i e s, Europa,
s. 492; 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 de la C a l e, Derecho eclesiaÂstico, s. 38-39.
76
T. M i ø k o w s k i, P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, s. 125.
77
Zob. N. D a v i e s, Europa, s. 430.
78 Â
Swiadomie pominaÎøem w artykule zagadnienie inkwizycji w ogoÂle i zajaÎøem sieÎ
wyøaÎcznie kroÂtkim omoÂwieniem tej instytucji na terenie PoÂøwyspu Iberyjskiego.
79
W kroÂlestwie Aragonii jeszcze przed bullaÎ Sykstusa IV istniaøy trybunaøy inkwizycyjne. Ich dziaøalnosÂcÂ ± w poroÂwnaniu z liczbaÎ procesoÂw przeprowadzanych
przez inkwizycjeÎ w okresie po 1478 r. ± byøa jednak znikoma i nie dotyczyøa faøszywych
nawroÂcenÂ.
80
Zob. R. F i s c h e r - W o l l p e r t, Leksykon papiezÇy, KrakoÂw 1990, s. 265-266.
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woøali do zÇycia RadeÎ NajwyzÇszej i Generalnej Inkwizycji (Consejo de
la Suprema y General InquisicioÂn), co przeksztaøciøo ostatecznie inkwizycjeÎ w instytucjeÎ kroÂlewskaÎ. Rada ta byøa jednym z ministerstw
kroÂlestwa obok rady panÂstwa, finansoÂw, Kastylii i rady Aragonii.
Conversos stanowili gøoÂwny przedmiot zainteresowania inkwizycji
w Hiszpanii szczegoÂlnie w dwoÂch okresach: od 1481 do 1530 oraz
od 1650 do 172081. Kiedy w 1492 r., w obawie o wøasne zÇycie, wielu
muzuømanoÂw przeszøo na chrzesÂcijanÂstwo, poczynania inkwizycji dotkneÎøy takzÇe ich. Od 1542 r. instytucjeÎ teÎ wykorzystywano roÂwniezÇ do
zwalczania protestantoÂw82.

ZAMIAST ZAKONÂCZENIA

Kultura sÂredniowiecznej Hiszpanii stanowi obraz jedyny w swoim
rodzaju. W ciekawej mozaice ludzi, jeÎzykoÂw i religii spotykamy takie
postacie, jak Samuel Halevi, gøoÂwny poborca podatkoÂw hiszpanÂskiego kroÂla Piotra Okrutnego, mecenas sztuki. Mimo wysokiego stanowiska zostaø zameÎczony na rozkaz kroÂla w 1361 r. Neofita Pablo de
Santa MarõÂa (wczesÂniej Salomon Halevi, zm. okoøo 1435 r.) najpierw
byø dyplomataÎ, potem biskupem Burgos. Z dzisiejszego punktu widzenia niezrozumiaøe mozÇe wydawacÂ sieÎ, izÇ mimo swego pochodzenia daø sieÎ poznacÂ jako antysemita83. InnaÎ zagadkowaÎ postaciaÎ byø
franciszkanin Francisco JimeÂnez de Cisneros, najpierw spowiednik
kroÂlowej, poÂzÂniej arcybiskup Toledo (1495), a w konÂcu regent Kastylii. DzieÎki posiadanej wøadzy przeprowadziø szereg reform, najpierw wsÂroÂd kleru zakonnego, poÂzÂniej takzÇe diecezjalnego. ZasøynaÎø
z pobozÇnosÂci i otwarcia na nowe praÎdy w KosÂciele (Erazm z Rotterdamu, Savonarola, sÂw. Katarzyna ze Sieny). Patronowaø budowie
nowego uniwersytetu w AlcalaÂ de Henares, na ktoÂrym kierowaø
81
82
83

Zob. G. R y sÂ, Inkwizycja, s. 84-85.
Zob. R. F i s c h e r - W o l l p e r t, Leksykon papiezÇy, s. 266.
Zob. N. D a v i e s, Europa, s. 430.
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m.in. pracami nad wydaniem Biblii w czterech jeÎzykach (Biblia PolõÂglota Complutense). JednoczesÂnie ten sam czøowiek byø zwolennikiem bardzo rygorystycznej polityki wobec zÇydoÂw i moryskoÂw (nawroÂcenie lub wygnanie). Finansowaø takzÇe i dowodziø osobisÂcie krucjatami w Afryce PoÂønocnej84.
ZagøeÎbiajaÎc sieÎ coraz bardziej w labirynt wydarzenÂ i osoÂb, trudno
nieraz odwazÇycÂ sieÎ na wyciaÎganie jednoznacznych wnioskoÂw czy
stwierdzenÂ, wysuwanych zawsze z perspektywy odmiennej kultury
i innego czasu. Z dosÂwiadczenia wiemy, izÇ zroÂzÇnicowana rzeczywistosÂcÂ ± z jakaÎ w tym wypadku niewaÎtpliwie mamy do czynienia ±
wymyka sieÎ nieraz systematyzujaÎcym, ale i w pewien sposoÂb uogoÂlniajaÎcym tezom. ZresztaÎ w wypadku tak bogatej roÂzÇnorodnosÂci cywilizacyjnej prawie zawsze znajdaÎ sieÎ argumenty na poparcie tezy
przeciwnej. Wydaje sieÎ wieÎc, izÇ w tym momencie musi wystarczycÂ
nam nasteÎpujaÎce stwierdzenie: podobnie jak w hiszpanÂskiej architekturze ± peønej wspoÂøistniejaÎcych obok siebie elementoÂw stylu romanÂskiego, gotyckiego i orientalnej ornamentyki ± tak i w historycznym
procesie jednoczenia sieÎ kraju zwanego dzisiaj HiszpaniaÎ peøno jest
wspoÂøistniejaÎcych, chocÂ nieraz tak roÂzÇnych od siebie, na pierwszy rzut
oka niepasujaÎcych do siebie elementoÂw; elementoÂw, ktoÂre mimo
wszystko stanowiaÎ jednaÎ caøosÂcÂ.
84

T. M i ø k o w s k i, P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, s. 122.
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AWANS ZAWODOWY KATECHETY
POSTEÎPOWANIE KWALIFIKACYJNE
Â NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
NA STOPIEN

Od 6 kwietnia 2000 r. obowiaÎzuje w szkole nowy system awansu
zawodowego zwiaÎzany z czterema etapami pracy nauczycielskiej.
RozpoczynajaÎc praceÎ w szkole, katecheta staje sieÎ nauczycielem stazÇystaÎ, potem kontraktowym, mianowanym i wreszcie mozÇe uzyskacÂ
stopienÂ nauczyciela dyplomowanego.
Zasady awansu i caøaÎ procedureÎ opisuje Karta Nauczyciela1, a wymagania, jakim muszaÎ sprostacÂ nauczyciele ubiegajaÎcy sieÎ o kolejny
stopienÂ, zawarte saÎ w rozporzaÎdzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli2. StosujaÎc sieÎ do zalecenia Dyrektorium
katechetycznego KosÂcioøa katolickiego w Polsce3, z nowych sÂciezÇek
awansu korzystajaÎ katecheci jako peønoprawni nauczyciele4. Zagad1

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ± Karta Nauczyciela (ze zm.; tekst jednolity
wedøug: Dz. U. z 1997 r., Nr 56, poz. 357; z 1998 r., Nr 106, poz. 668 i 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).
2
Dz. U. Nr 7, poz. 825, z poÂzÂn. zm. (dalej: R).
3
Por. Dyrektorium katechetyczne KosÂcioøa katolickiego w Polsce, KrakoÂw 2001,
nr 152, 158.
4
Dokumenty nie precyzujaÎ dodatkowych warunkoÂw oraz wymaganÂ wynikajaÎcych ze specyfiki nauczanego przedmiotu, jakie powinni speøniacÂ nauczyciele religii.
Nie ma wieÎc odreÎbnych kryterioÂw dotyczaÎcych aktywnosÂci intelektualnej i pastoralnej
katechetoÂw, a takzÇe zasad oficjalnego potwierdzania ich osiaÎgnieÎcÂ i postaw oraz kom-
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nienie to nalezÇy do wazÇnych spraw zwiaÎzanych z organizacjaÎ nauczania religii w zreformowanej szkole.
W niniejszym artykule przedstawi sieÎ procedureÎ posteÎpowania
kwalifikacyjnego na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego, uwagi
praktyczne dotyczaÎce kompletowania teczki i zawartosÂci dokumentacji katechetycznej5 oraz proÂbeÎ oceny tego dosÂwiadczenia.

UWAGI WSTEÎPNE

KazÇdy stopienÂ awansu wymaga od katechety konstrukcji planu
wøasnego rozwoju zawodowego, w ktoÂrym nalezÇy ujaÎcÂ roÂzÇne obszary
formacji (doktrynalnej, humanistycznej, metodologicznej i duchowej)6, podejmowane zadania ± uwzgleÎdniajaÎce powinnosÂci i wymagania z rozporzaÎdzenia o awansie, formy ich realizacji, okresÂlony
czas i sposoÂb udokumentowania. Przede wszystkim ma oddawacÂ
obraz systematycznej pracy na roÂzÇnych pøaszczyznach zÇycia szkolnego i parafialnego, gdyzÇ w pracy nauczyciela religii elementy te sieÎ
uzupeøniajaÎ7. ¹W warunkach polskich, bioraÎc pod uwageÎ historyczne
petencji merytorycznych, metodycznych i pedagogiczno-formacyjnych. W przypadku
katechetoÂw obowiaÎzujaÎ te same przepisy osÂwiatowe co nauczycieli innych przedmiotoÂw.
5
Szerzej na ten temat: Awans zawodowy nauczyciela religii, red. J. Szpet,
D. Jackowiak, PoznanÂ 2001; L. D e m b s k i, Co po stazÇu?, ¹Katechetaº, 45(2001),
nr 6, s. 50-52; L. D e m b s k i, Nauczycielu dobry... nauczycielu dyplomowany..., czyli
o drodze na szczyty, ¹Katechetaº, 45(2001), nr 9, s. 63-65; A. M a j, Awans zawodowy
katechetoÂw ± uwagi praktyczne, ¹Zeszyty Formacji KatechetoÂwº, 2(2002), nr 3, s. 80-82; J. P i e l a c h o w s k i, RozwoÂj i awans zawodowy nauczyciela, PoznanÂ 2001, s. 5359; H. S t a c h a nÂ c z y k, A. D r z e w i nÂ s k a, Dokumentacja na stopienÂ awansu zawodowego w nowej wersji. CzeÎsÂcÂ II dla nauczycieli mianowanych, Katowice 2002, s. 40;
Stopnie awansu zawodowego nauczyciela, Lublin 2000; K. W a s i l u k, A. Z i e l i nÂ s k a,
B. S o c z y nÂ s k i, Awans zawodowy nauczycieli, GdanÂsk 2000; E. W i e c z o r e k,
Wniosek i dokumentacja awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, w:
Nowa szkoøa. Prawo i organizacja D 2.8, red. E. Wieczorek, Warszawa 2001, s. 14-31.
6
Dyrektorium ogoÂlne o katechizacji, PoznanÂ, nr 233-252 (dalej DOK).
7
Por. Dyrektorium katechetyczne, nr 82.
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uwarunkowania oraz utwierdzonaÎ przez ostatnie dziesieÎciolecia tradycjeÎ katechetycznaÎ, nalezÇy szkolne nauczanie religii traktowacÂ jako
czeÎsÂcÂ katechezy, tj. jako specyficznaÎ formeÎ katechezy [...]. Szkolne
nauczanie religii winno zatem wypeøniacÂ zaroÂwno zadania postawione przez KosÂcioÂø, jak i wybrane cele, wyznaczone przez szkoøeÎº8.
Ponadto, przygotowujaÎc plan rozwoju, katecheta powinien wziaÎcÂ
pod uwageÎ nie tylko døugosÂcÂ stazÇu, ale i czas, w ktoÂrym zamierza
zøozÇycÂ wniosek rozpoczynajaÎcy posteÎpowanie kwalifikacyjne. IstniejaÎ ku temu przynajmniej dwie przesøanki. Po pierwsze, jezÇeli nauczyciel chce, by posteÎpowanie kwalifikacyjne rozpoczeÎøo sieÎ jak najszybciej po zakonÂczeniu stazÇu, to w swoim planie ujmie przedsieÎwzieÎcia, ktoÂre mu pomogaÎ zrealizowacÂ zaroÂwno 1, jak i 2 ust. § 5 R.
Po drugie, jezÇeli zamierza rozciaÎgnaÎcÂ w czasie zakonÂczenie stazÇu
i zøozÇenie wniosku, to w planie rozwoju mozÇe umiesÂcicÂ tylko powinnosÂci, ktoÂre umozÇliwiaÎ mu realizacjeÎ ust. 1 § 5 R, poniewazÇ speønienie wymaganÂ okresÂlonych w ust. 2 § 5 usytuuje w okresie pomieÎdzy
zakonÂczeniem stazÇu a rozpoczeÎciem procedury kwalifikacyjnej9. Tak
opracowany plan musi bycÂ zatwierdzony przez dyrektora szkoøy.
Po zakonÂczonym stazÇu nalezÇy napisacÂ sprawozdanie. Znowelizowane rozporzaÎdzenie podnosi wyrazÂnie rangeÎ sprawozdania solidnie
udokumentowanego. Powinno obejmowacÂ realizacjeÎ poszczegoÂlnych punktoÂw planu rozwoju, a takzÇe wszystkie inne dziaøania, ktoÂre
zostaøy zrealizowane, ale z roÂzÇnych powodoÂw nie znalazøy sieÎ w planie; dobrze by byøo, aby te zadania byøy uzasadnione, dlaczego je
wykonano. RoÂwniezÇ zadania niezrealizowane powinny miecÂ uzasadnienie.
OstatniaÎ czynnosÂciaÎ formalnaÎ przed zøozÇeniem wniosku jest wystawienie oceny dorobku zawodowego. Dokonuje jej dyrektor szkoøy. Ocena mozÇe bycÂ pozytywna albo negatywna, winna bycÂ sporzaÎdzona na pisÂmie i zawieracÂ uzasadnienie oraz pouczenie o mozÇliwosÂci
wniesienia odwoøania. Od oceny dorobku zawodowego nauczyciel
ma prawo odwoøywacÂ sieÎ do organu sprawujaÎcego nadzoÂr pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ ten musi
8
9

TamzÇe.
L. D e m b s k i, Nauczycielu dobry, s. 63.
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rozpatrzycÂ to odwoøanie w terminie 21 dni i jego decyzja jest ostateczna10.
W staraniach o stopienÂ nauczyciela dyplomowanego najistotniejsze znaczenie ma jednak skompletowanie dokumentacji, ktoÂra podlega ocenie przez komisjeÎ ds. stopni awansu zawodowego. Prawo
w tym przypadku nie przewiduje osobistego uczestnictwa kandydata
w procedurze dziaøania komisji kwalifikacyjnej. Procedura ubiegania
sieÎ o ten stopienÂ jest wieÎc inna nizÇ w przypadku starania sieÎ o stopienÂ
nauczyciela kontraktowego i mianowanego, ktoÂrzy oproÂcz dokumentacji zdajaÎ przed komisjaÎ egzamin.

I. WNIOSEK O PODJEÎCIE POSTEÎPOWANIA
KWALIFIKACYJNEGO

Zgodnie z art. 9d, ust. 2 Karty Nauczyciela katecheta mianowany
mozÇe zøozÇycÂ wniosek o podjeÎcie posteÎpowania kwalifikacyjnego do
organu sprawujaÎcego nadzoÂr pedagogiczny, w terminie trzech lat od
daty otrzymania oceny dorobku zawodowego za okres stazÇu11. A zatem w przeciwienÂstwie do katechetoÂw stazÇystoÂw i kontraktowych
przepisy prawa pozostawiajaÎ nauczycielom mianowanym duzÇo czasu
na przygotowanie i zøozÇenie wniosku.
Dokumentacja zaøaÎczona do wniosku o rozpoczeÎcie posteÎpowania kwalifikacyjnego na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego powinna zawieracÂ:
± dokumenty potwierdzajaÎce posiadanie kwalifikacji zawodowych lub posÂwiadczone kopie tych dokumentoÂw12,
10

Art. 9c, ust. 6, 8 i 9 Karty Nauczyciela.
We wniosku nalezÇy zamiesÂcicÂ nasteÎpujaÎce dane: imieÎ i nazwisko, stanowisko,
adres, nazweÎ miejscowosÂci, dateÎ sporzaÎdzenia wniosku, adresata ± organ sprawujaÎcy
nadzoÂr pedagogiczny, informacjeÎ o døugosÂci stazÇu i otrzymaniu pozytywnej oceny
dorobku zawodowego, posiadane kwalifikacje, dateÎ rozpoczeÎcia i zakonÂczenia stazÇu,
dateÎ dokonania oceny dorobku zawodowego.
12
W tej materii obowiaÎzujaÎ przepisy zawarte w porozumieniu pomieÎdzy KonferencjaÎ Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w dniu 6 wrzesÂnia
11
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± akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego13,
± zasÂwiadczenie pracodawcy o wymiarze zatrudnienia katechety
oraz zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stazÇu; w przypadku nauczyciela religii, ktoÂry w okresie odbywania stazÇu
zmieniø miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku
szkoøach, w kazÇdej w wymiarze mniejszym nizÇ poøowa obowiaÎzujaÎcego wymiaru zajeÎcÂ, nalezÇy zaøaÎczycÂ zasÂwiadczenia ze wszystkich
szkoÂø, w ktoÂrych nauczyciel byø zatrudniony w okresie stazÇu, o ile
nie jest mozÇliwe ± udokumentowanie zatrudnienia sÂwiadectwami
pracy,
± zatwierdzony plan rozwoju zawodowego,
± sprawozdanie z jego realizacji,
± oceneÎ dorobku zawodowego za okres stazÇu,
± dokumentacjeÎ potwierdzajaÎcaÎ speønienie wymaganÂ zawartych
w § 5, ust. 2 R14.
Dokumentacja ta powinna obejmowacÂ nasteÎpujaÎce obszary
pracy15:
1. Opracowywanie i wdrazÇanie przedsieÎwzieÎcÂ i programoÂw na
rzecz doskonalenia i podwyzÇszania jakosÂci pracy szkoøy, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejeÎtnosÂci stosowania technologii
komputerowej i informacyjnej16;
2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Porozumienie to
precyzuje i wprowadza w zÇycie zapis konkordatowy moÂwiaÎcy, zÇe ¹kryteria wyksztaøcenia pedagogicznego oraz forma i tryb uzupeønienia tego wyksztaøcenia beÎdaÎ przedmiotem uzgodnienÂ kompetentnych wøadz panÂstwowych z KonferencjaÎ Episkopatu
Polskiº (art. 12, 3). DoøaÎcza sieÎ kserokopie: dyplomu ukonÂczenia studioÂw wyzÇszych,
studioÂw podyplomowych, kursoÂw kwalifikacyjnych potwierdzajaÎcych zdobycie dodatkowych kwalifikacji, np. do nauczania drugiego przedmiotu.
13
Uwierzytelniona kopia.
14
Por. § 7 R.
15
Zob. § 5, ust. 2 R.
16
Przykøadowe dziaøania i osiaÎgnieÎcia: opracowane i wdrozÇone programy, np.
autorski program rekolekcji, program katechezy sakramentalnej przed I komuniaÎ sÂw.
itp. (z podaniem tematu, celoÂw operacyjnych, zarysu materiaøu, procedur osiaÎgania
celoÂw, form i metod realizacji, ewaluacji); zorganizowanie pielgrzymki dla dzieci,
møodziezÇy, rodzicoÂw, nauczycieli; prowadzenie zajeÎcÂ w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programoÂw multimedialnych i internetu; opracowanie na komputerze
roÂzÇnorodnych materiaøoÂw dydaktycznych i szkolnych, np. konspektoÂw katechez, na-

126

WALDEMAR JANIGA

2. UmiejeÎtnosÂcÂ dzielenia sieÎ swojaÎ wiedzaÎ i dosÂwiadczeniem z innymi pracownikami szkoøy17;
3. RealizacjeÎ co najmniej czterech z nasteÎpujaÎcych zadanÂ:
± opracowanie i wdrozÇenie programu dotyczaÎcego dziaøanÂ edukacyjnych, wychowawczych, opiekunÂczych lub innych zwiaÎzanych
odpowiednio z osÂwiataÎ, pomocaÎ spoøecznaÎ lub posteÎpowaniem
w sprawie nieletnich18,
± opracowanie co najmniej dwoÂch publikacji, referatoÂw lub innych materiaøoÂw zwiaÎzanych z wykonywanaÎ pracaÎ i opublikowanie
ich, wygøoszenie lub popularyzacja w innej formie19,
± prowadzenie otwartych zajeÎcÂ, w szczegoÂlnosÂci dla nauczycieli
Ç
stazystoÂw i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie dziaøanÂ
zwiaÎzanych z wewnaÎtrzszkolnym doskonaleniem zawodowym20,
rzeÎdzi ewaluacyjnych, kryterioÂw oceniania, rozkøadu materiaøu, tekstoÂw do gazetki
szkolnej; ¹sÂladyº korzystania z edukacyjnych i katolickich stron internetowych.
17
Np. peønienie funkcji opiekuna stazÇu; opracowanie programu i przeprowadzenie
szkolenia rady pedagogicznej na wybrany temat; peønienie funkcji przewodniczaÎcego
zespoøu przedmiotowego; prowadzenie katechez otwartych, np. kolezÇenÂskich; opracowanie i opublikowanie materiaøoÂw dydaktyczno-metodycznych z zakresu katechezy
i duszpasterstwa; przeprowadzenie badanÂ pedagogicznych, opracowanie ich wynikoÂw
i przedstawienie radzie pedagogicznej; dzielenie sieÎ swojaÎ wiedzaÎ teologicznaÎ i dosÂwiadczeniem duszpasterskim podczas spotkanÂ z nauczycielami, wychowawcami i z pozostaøym personelem szkoøy; analizowanie i rozwiaÎzywanie problemoÂw wychowawczych.
18
Zadanie to mozÇna speønicÂ m.in. przez opracowanie i wdrozÇenie programu
autorskiego, np. programu nauczania, wychowania, pracy z uczniem ¹trudnymº, formacji staøej, kursu przedmaøzÇenÂskiego, rekolekcji dla dzieci, møodziezÇy, nauczycieli
(doøaÎczycÂ nalezÇy program); uczestnictwo w opracowywaniu programu wychowawczego szkoøy, opracowanie programu oddziaøywania profilaktycznego itp.
19
Potwierdzeniem realizacji zadania mozÇe bycÂ opublikowana ksiaÎzÇka lub artykuø
z opisem bibliograficznym i doøaÎczonym tekstem, referat wygøoszony np. na zespole
przedmiotowym, posiedzeniu rady pedagogicznej lub spotkaniu z rodzicami z zaøaÎczonym tekstem; mozÇna doøaÎczycÂ tezÇ inne materiaøy zwiaÎzane z pracaÎ katechetycznaÎ,
duszpasterskaÎ i pedagogicznaÎ.
20
Przykøadowe dziaøania: opieka nad nauczycielem stazÇystaÎ (plan pracy opiekuna,
przykøadowe scenariusze zajeÎcÂ, arkusze hospitacji itp.); przeprowadzenie miniwarsztatoÂw dla rady pedagogicznej na wybrany temat (program warsztatoÂw, materiaøy dydaktyczne); wygøoszenie homilii, kazanÂ, nauk rekolekcyjnych, prelekcji dla grona pedagogicznego, ucznioÂw, rodzicoÂw, pracownikoÂw szkoøy (nalezÇy doøaÎczycÂ teksty materiaøoÂw);
zajeÎcia otwarte dla rodzicoÂw (z dokumentacjaÎ spotkanÂ i przekazywanych tresÂci).
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± aktywna i systematyczna wspoÂøpraca ze strukturami samorzaÎdowymi lub innymi organizacjami dziaøajaÎcymi na rzecz edukacji,
pomocy spoøecznej lub posteÎpowania w sprawach nieletnich21,
± wykonywanie zadanÂ egzaminatora okreÎgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla
nauczycieli ubiegajaÎcych sieÎ o awans zawodowy, rzeczoznawcy do
spraw programoÂw nauczania, podreÎcznikoÂw, sÂrodkoÂw dydaktycznych, programoÂw wychowania przedszkolnego22,
± peønienie funkcji doradcy metodycznego, uzyskanie kwalifikacji edukatora lub trenera terapeuty23,
± uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umozÇliwiajaÎcych poszerzenie zakresu dziaøanÂ edukacyjnych, wychowawczych,
opiekunÂczych lub innych zwiaÎzanych z zadaniami szkoøy,
± wykonywanie samodzielnie lub we wspoÂøpracy z zespoøem innych dziaøanÂ na rzecz edukacji, pomocy spoøecznej, posteÎpowania
w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczaÎcych osiaÎgnieÎcÂ w pracy24;
4. UdokumentowanaÎ umiejeÎtnosÂcÂ rozpoznawania i rozwiaÎzywania problemoÂw edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzgleÎdnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoøy, w ktoÂrej nauczyciel jest zatrudniony.
21
Np.: wspoÂøpraca z samorzaÎdem mieszkanÂcoÂw przy organizacji uroczystosÂci
kosÂcielno-panÂstwowych, rozrywkowych, sportowych itp.; wspoÂøpraca z ruchami i stowarzyszeniami religijnymi, z muzeum, bibliotekaÎ, z artystami; wøaÎczanie sieÎ do akcji
humanitarnych, np. organizowanych przez Caritas; wspoÂlne dziaøania z TV, prasaÎ,
radiem, policjaÎ, søuzÇbaÎ zdrowia, poradniaÎ psychologiczno-pedagogicznaÎ.
22
NalezÇy doøaÎczycÂ dokumentacjeÎ posÂwiadczajaÎcaÎ peønienie funkcji.
23
NalezÇy doøaÎczycÂ dokumenty potwierdzajaÎce peønienie funkcji lub wykonywanie danej pracy.
24
Przykøadowe dziaøania: prowadzenie zajeÎcÂ katechetycznych poza szkoøaÎ ± np.
w kosÂciele, muzeum misyjnym, w plenerze; przygotowywanie møodziezÇy do konkursoÂw i olimpiad; organizowanie uroczystosÂci w szkole i poza szkoøaÎ ± np. wigilii, imprez
lokalnych (religijnych, sportowych, kulturalnych, ekologicznych); prowadzenie wspoÂøpracy mieÎdzynarodowej; organizowanie spotkanÂ ± np. z alumnami, przedstawicielami
zgromadzenÂ zakonnych, misjonarzami, ciekawymi ludzÂmi; wøaÎczanie sieÎ w dziaøalnosÂcÂ
spoøecznaÎ; wspoÂøorganizowanie dzieciom, møodziezÇy, rodzicom, nauczycielom i pozostaøym pracownikom szkoøy czasu wolnego (rekolekcje, oazy, obozy, kolonie, wycieczki); nagroda Kuratora OsÂwiaty; licencjat, doktorat, stopienÂ specjalizacji zawodowej.
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Poprzez opis i analizeÎ podejmowanych dziaøanÂ w zakresie pkt 1 i 2
nalezÇy wykazacÂ, w jaki sposoÂb zdobyta wiedza i umiejeÎtnosÂci byøy
wykorzystywane do doskonalenia wøasnego warsztatu pracy, jakie
zadania nauczyciel realizowaø i jakie one przyniosøy efekty szkole,
uczniowi lub sÂrodowisku. Pod pojeÎciem warsztatu nauczyciela nalezÇy
rozumiecÂ ukøad celowo dobranych procedur posteÎpowania, sposoboÂw i metod dziaøania, dokumentoÂw prawnych i planistyczno-organizacyjnych, jak roÂwniezÇ zÂroÂdeø wiedzy i sÂrodkoÂw materialno-technicznych, ktoÂre søuzÇaÎ katechizowanym do uczenia sieÎ, a katechecie
do nauczania, opieki i wychowania, a takzÇe doskonalenia wøasnej
pracy zawodowej25.
Do wniosku o podjeÎcie posteÎpowania kwalifikacyjnego katecheci
mogaÎ zaøaÎczycÂ ± poza dokumentacjaÎ wymienionaÎ w § 7, ust. 1 i 2 R ±
innaÎ dokumentacjeÎ, sÂwiadczaÎcaÎ o ich osiaÎgnieÎciach zawodowych,
zwøaszcza katechetyczno-pastoralnych.
Aktualne rozporzaÎdzenie szczegoÂøowo opisuje formeÎ, w jakiej
nauczyciel dyplomowany ma przedstawicÂ speønienie wymaganÂ kwalifikacyjnych. Prawodawca wymaga, aby forma byøa dopasowana do
realizowanych wymaganÂ. Nauczyciel nie mozÇe wieÎc wybracÂ takiego
sposobu dokumentowania, jaki najbardziej mu odpowiada, lecz musi
trzymacÂ sieÎ sÂcisÂle wymaganÂ stawianych w § 7, ust. 4 R. Warto precyzyjnie stosowacÂ sieÎ do tych zapisoÂw. A zatem dokumentacjeÎ, o ktoÂrej
mowa w § 7, ust. 1, pkt 5 R, nalezÇy przedstawicÂ w formie:
± opisu i analizy realizacji wymaganÂ, o ktoÂrych mowa w § 5, ust. 2,
pkt 1 i 2,
± pisemnego sprawozdania z realizacji wybranych zadanÂ, o ktoÂrych mowa w ust. 2, pkt 3,
± opisu i analizy co najmniej dwoÂch przypadkoÂw rozpoznawania
i rozwiaÎzywania problemoÂw edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzgleÎdnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoøy, w ktoÂrej nauczyciel jest zatrudniony,
± zasÂwiadczenÂ i materiaøoÂw potwierdzajaÎcych peønienie funkcji,
prowadzenie dziaøanÂ lub wykonywanie zadanÂ zwiaÎzanych ze speønia25

s. 153.

I. K r oÂ l, J. P i e l a c h o w s k i, Nauczyciel i jego warsztat pracy, PoznanÂ 1997,
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niem wymaganÂ okresÂlonych w § 5, ust. 2, jezÇeli nie wynika to z planu
rozwoju zawodowego.
Ten ostatni zapis jest zasadny, ogranicza bowiem nadmiar dokumentacji, podnosi rangeÎ sprawozdania, a przede wszystkim podkresÂla znaczenie oceny dorobku zawodowego za okres stazÇu. Takie sformuøowanie wzmacnia wieÎc roleÎ dyrektora szkoøy w okresie odbywania stazÇu przez podlegajaÎcego mu katecheteÎ. Ma on gromadzicÂ ¹informacje o realizacji przez nauczyciela zadanÂ wynikajaÎcych z jego
planu rozwoju zawodowego oraz efektach prowadzonych przez nauczyciela zajeÎcÂº26. Zainteresowany nauczyciel powinien jednakzÇe
rozwazÇycÂ, ¹czy pominieÎcie materiaøoÂw o szczegoÂlnym znaczeniu dla
wøasnego warsztatu pracy i jakosÂci pracy szkoøy, wypracowanych
w czasie stazÇu, nie nalezÇy przedøozÇycÂ do analizy komisjiº27. Z pewnosÂciaÎ katecheta ubiegajaÎcy sieÎ o stopienÂ nauczyciela dyplomowanego ¹wzmocniº w ten sposoÂb swoÂj wniosek.

II. POWOèYWANIE I SKèAD KOMISJI

KomisjeÎ kwalifikacyjnaÎ dla nauczycieli ubiegajaÎcych sieÎ o awans
na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego powoøuje organ sprawujaÎcy
nadzoÂr pedagogiczny28. W jej skøad wchodzaÎ nasteÎpujaÎce osoby:
przedstawiciel organu sprawujaÎcego nadzoÂr pedagogiczny ± jako jej
przewodniczaÎcy, dyrektor szkoøy (lub wicedyrektor), trzej eksperci
z listy prowadzonej przez MENiS, przedstawiciel zwiaÎzku zawodowego (na wniosek nauczyciela). Gdy o stopienÂ nauczyciela dyplomowanego beÎdzie ubiegaø sieÎ dyrektor szkoøy, w skøad komisji kwalifikacyjnej wejdzie przedstawiciel organu prowadzaÎcego szkoøeÎ29.
26
27

Zob. § 6, ust. 3 R.
H. S t a c h a nÂ c z y k, A. D r z e w i nÂ s k a, Dokumentacja na stopienÂ awansu,

s. 40.
28
Ministerstwo Edukacji Narodowej o nowelizacji Karty Nauczyciela, Warszawa
2000, s. 12.
29
Art. 9g, ust. 3 Karty Nauczyciela.
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Â W W POSTEÎPOWANIU
III. ROZPATRYWANIE WNIOSKO
KWALIFIKACYJNYM

Wnioski o podjeÎcie posteÎpowania kwalifikacyjnego rozpatrywane saÎ w kolejnosÂci ich wpøywu. W przypadku zøozÇenia wniosku wraz
z dokumentacjaÎ przez nauczyciela konÂczaÎcego stazÇ w danym roku
szkolnym do dnia 30 czerwca tego roku posteÎpowanie kwalifikacyjne
powinno bycÂ podjeÎte oraz zakonÂczone w tym samym roku szkolnym,
jezÇeli wniosek i dokumentacja speøniajaÎ wymagania formalne.
W przypadku zøozÇenia wniosku wraz z dokumentacjaÎ przez nauczyciela konÂczaÎcego stazÇ w danym roku szkolnym po dniu 30 czerwca
tego roku posteÎpowanie kwalifikacyjne powinno bycÂ podjeÎte i zakonÂczone nie poÂzÂniej nizÇ w styczniu lub w lutym nasteÎpnego roku kalendarzowego, jezÇeli wniosek i dokumentacja speøniajaÎ wymagania formalne. W przypadku wniosku nauczyciela, ktoÂry nie ma obowiaÎzku
odbywania stazÇu, obowiaÎzujaÎ zapisy ust. 2 i 3. PosteÎpowanie kwalifikacyjne rozpoczyna sieÎ od analizy formalnej dokumentacji, o ktoÂrej
mowa w § 7 R. JezÇeli organ nadzoru pedagogicznego stwierdzi braki
formalne we wniosku i dokumentacji, wynikajaÎce czeÎsto z niezrozumienia lub zwykøej niedbaøosÂci, to wskazuje szczegoÂøowo na uchybienia lub stwierdzone braki i przekazuje nauczycielowi teczkeÎ do uzupeønienia oraz okresÂla termin, w ktoÂrym nalezÇy ponownie zøozÇycÂ
uzupeønionaÎ dokumentacjeÎ30.
Komisja kwalifikacyjna ¹analizujeº dokumentacjeÎ przedstawionaÎ przez nauczyciela mianowanego ubiegajaÎcego sieÎ o awans na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego przede wszystkim pod wzgleÎdem
merytorycznym. Nauczyciel ubiegajaÎcy sieÎ o ten stopienÂ nie staje
wieÎc osobisÂcie przed komisjaÎ, lecz moÂwiaÎ za niego dokumenty, muszaÎ
przeto bycÂ szczegoÂlnie starannie przygotowane.

30

Zob. § 8 i 9 R.

AWANS ZAWODOWY KATECHETY

131

IV. ROZSTRZYGNIEÎCIA KOMISJI

Organ powoøujaÎcy komisjeÎ kwalifikacyjnaÎ, 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 zawodowego. Komisja podejmuje
rozstrzygnieÎcia w obecnosÂci co najmniej 2/3 skøadu swoich czøonkoÂw.
KazÇdy z nich ocenia speønianie przez nauczyciela wymaganÂ niezbeÎdnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wedøug
punktowej skali od 0 do 10. Katecheta otrzymuje akceptacjeÎ komisji
kwalifikacyjnej w przypadku uzyskania co najmniej 2/3 mozÇliwych do
pozyskania punktoÂw31.
Z przebiegu pracy komisji sporzaÎdzany jest protokoÂø zawierajaÎcy przede wszystkim uzyskanaÎ przez nauczyciela punktacjeÎ wraz
z uzasadnieniem32. Po zakonÂczeniu caøej procedury awansu istnieje
mozÇliwosÂcÂ zwrotu nauczycielowi dokumentacji, o ktoÂrej mowa
w § 7, ust. 4. Dzieje sieÎ tak, gdy nauczyciel wystaÎpi z wnioskiem
o zwrot lub po uprawomocnieniu sieÎ decyzji o nadaniu stopnia
awansu zawodowego33.

V. UWAGI PRAKTYCZNE

Przygotowanie wniosku i dokumentacji powinno bycÂ poprzedzone uwazÇnaÎ analizaÎ przepisoÂw Karty Nauczyciela (szczegoÂlnie rozdziaøu 3a) i rozporzaÎdzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, w szczegoÂlnosÂci przepisoÂw § 5 i 7. W ustawie okresÂlone saÎ
warunki, jakie musi speønicÂ nauczyciel mianowany, zÇeby uzyskacÂ
31
32
33

Zob. § 11 R.
Zob. § 12, ust. 1 R.
Zob. § 12, ust. 2a R.
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awans na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego, rozporzaÎdzenie natomiast okresÂla wymagania, jakie nauczyciel musi zrealizowacÂ, by
speønicÂ jeden z ustawowych warunkoÂw, tzn. uzyskacÂ akceptacjeÎ komisji kwalifikacyjnej. Istotne jest, by analizujaÎc rozporzaÎdzenie, zrozumiecÂ, zÇe w § 5 sformuøowane saÎ wymagania, ktoÂrym w § 7 przyporzaÎdkowane zostaøy rodzaje dokumentoÂw sÂwiadczaÎcych o ich speønieniu i forma ich prezentacji. SprawaÎ niezwykle wazÇnaÎ jest przygotowanie dokumentacji zgodnie z kolejnosÂciaÎ warunkoÂw i wymaganÂ
wynikajaÎcych z przepisoÂw ustawy i rozporzaÎdzenia. Ze wzgleÎdu na
maøaÎ precyzjeÎ sformuøowanÂ przepisoÂw rozporzaÎdzenia mozÇe pojawicÂ
sieÎ trudnosÂcÂ w zakwalifikowaniu poszczegoÂlnych dokumentoÂw do
odpowiedniego obszaru wymaganÂ. Warto zatem zastanowicÂ sieÎ,
gdzie umiesÂcicÂ posiadane dokumenty, by uniknaÎcÂ podwoÂjnego wykorzystywania tej samej dokumentacji.
PrzygotowujaÎc dla komisji kwalifikacyjnej swoÂj dorobek zawodowy, nauczyciel powinien unikacÂ przedstawiania go w formie kroniki
towarzyskiej czy kroniki wydarzenÂ. Komisja interesowacÂ sieÎ beÎdzie
nie tyle liczbaÎ odbytych szkolenÂ, spotkanÂ, zasÂwiadczenÂ, listoÂw pochwalnych itp., ile informacjaÎ, co sieÎ z nich wyniosøo, co w zwiaÎzku z tym
udaøo sieÎ lub nalezÇy zmienicÂ w pracy katechetycznej, szkole i parafii.
DokumentacjeÎ nalezÇy zgromadzicÂ w segregatorze, w ktoÂrym poszczegoÂlne dokumenty, umieszczone w tzw. koszulkach, zgrupowane
beÎdaÎ w rozdziaøach. Wskazane jest, by kazÇdy rozdziaø rozpoczaÎcÂ
kartkaÎ, na ktoÂrej znajdzie sieÎ tytuø dziaøu (zgodny z cytowanym wyzÇej
rozporzaÎdzeniem) oraz wypunktowany wykaz zaøaÎcznikoÂw. Przedstawiane materiaøy mogaÎ miecÂ formeÎ pisemnaÎ, graficznaÎ, zapisu elektronicznego. KazÇdy dokument sporzaÎdzony przez nauczyciela ± kandydata do awansu, musi bycÂ opatrzony wøasnoreÎcznym podpisem
i dataÎ. Wszystkie kserokopie dokumentoÂw muszaÎ bycÂ opatrzone opisem: ¹Za zgodnosÂcÂ z oryginaøemº, imiennaÎ pieczaÎtkaÎ, podpisem osoby potwierdzajaÎcej oraz dataÎ34. NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe jakosÂcÂ zgromadzonych w teczce dokumentoÂw, ich przejrzysty i logiczny ukøad mozÇe
w istotnym stopniu zdecydowacÂ o nadaniu stopnia nauczyciela dy34

WieÎcej na ten temat: L. D e m b s k i, Nauczycielu dobry, s. 63-65; A. M a j,
Awans zawodowy, s. 80-82; J. P i e l a c h o w s k i, RozwoÂj i awans, s. 53-59.
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plomowanego. Przedstawiona propozycja ukøadu dokumentoÂw ma
charakter przykøadowy. W poszczegoÂlnych punktach35 zostaøy wymienione wzory osiaÎgnieÎcÂ lub zrealizowanych zadanÂ, ktoÂre mozÇna
dokumentowacÂ. Nie wyczerpujaÎ one jednak caøosÂci tematyki, lecz
zaledwie jaÎ sygnalizujaÎ. WidacÂ wieÎc, zÇe dokumentowanie osiaÎgnieÎcÂ
w pracy katechetyczno-pastoralnej i formacyjnej nauczyciela religii
ubiegajaÎcego sieÎ o kolejny stopienÂ awansu jest problemem wazÇnym,
trudnym, wymagajaÎcym przemysÂlenia i starannosÂci. StaÎd tezÇ wskazana jest konsultacja z doradcaÎ metodycznym lub wizytatorem nauki
religii.

VI. BRAKI I UCHYBIENIA W DOKUMENTACJI

Do najczeÎsÂciej popeønianych bøeÎdoÂw przez katechetoÂw nalezÇaÎ te,
ktoÂre wynikajaÎ z braku precyzyjnego rozumienia przepisoÂw rozporzaÎdzenia. Do nich mozÇna zaliczycÂ36:
± mylenie zadanÂ z wymaganiami, co skutkuje brakiem odpowiedniego przyporzaÎdkowania dokumentoÂw do poszczegoÂlnych wymaganÂ kwalifikacyjnych, podanych w rozporzaÎdzeniu o awansie zawodowym,
± pomyøki w doøaÎczonych dokumentach stwierdzajaÎcych tozÇsamosÂcÂ nauczyciela (imieÎ, nazwisko, data i miejsce urodzenia itp.),
± nadmiar zaøaÎczonych dokumentoÂw i materiaøoÂw, ktoÂre nie wnoszaÎ istotnych informacji do oceny merytorycznej wniosku, np. zbyt
wiele zdjeÎcÂ,
± brak umiejeÎtnosÂci selekcjonowania dokumentacji w obszarze
wymaganÂ,
± brak opisu i analizy przy dokumentowaniu wymaganÂ z § 5, ust.
2, pkt 1 i 2 R,
35

Dotyczy uwag zawartych w przypisach 13-21.
Na podstawie wøasnego dosÂwiadczenia pracy w komisjach kwalifikacyjnych
i przeprowadzonych wywiadoÂw z trzydziestoma ekspertami.
36
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± uznawanie form doskonalenia i doksztaøcania katechetycznego
za formy nadajaÎce kwalifikacje zawodowe,
± brak metodologicznego opisu i analizy dwoÂch przypadkoÂw rozpoznawania i rozwiaÎzywania problemoÂw edukacyjnych, wychowawczych i innych wynikajaÎcych ze specyfiki szkoøy,
± powierzchownaÎ znajomosÂcÂ obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw prawa
kosÂcielnego i panÂstwowego dotyczaÎcego statusu katechety i katechezy w szkole,
± brak autoryzacji doøaÎczonych do wniosku materiaøoÂw i posÂwiadczenÂ zgodnosÂci kopii dokumentoÂw z oryginaøami,
± pobiezÇne dokumentowanie efektoÂw pracy nauczyciela i jego
wspoÂøpracy z innymi osobami, instytucjami,
± nieodpowiedni ukøad dokumentacji,
± bøeÎdy w aktach nadania stopnia nauczyciela mianowanego poczynione przez organy prowadzaÎce szkoøeÎ.

Â BA OCENY DOSÂWIADCZENIA
VII. PRO
ZWIAÎZANEGO Z AWANSEM NA STOPIENÂ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

Dotychczasowe dosÂwiadczenia zwiaÎzane z proceduraÎ awansu
i dziaøalnosÂciaÎ komisji kwalifikacyjnych skøaniajaÎ do sformuøowania
kilku wnioskoÂw i postulatoÂw.
Nauczyciele religii nieustannie motywowani do staøej formacji,
z natury swojego posøannictwa, korzystajaÎ z mozÇliwosÂci awansu na
najwyzÇszy stopienÂ w hierarchii nauczycielskiej. Zdecydowana wieÎkszosÂcÂ wnioskoÂw wraz z dokumentacjaÎ jest przygotowana bardzo dobrze pod wzgleÎdem merytorycznym i metodologicznym37. Dokumen37

Podobnie jak wczesÂniej opinia jest oparta na dosÂwiadczeniach z pracy w charakterze eksperta w ponad pieÎcÂdziesieÎciu komisjach kwalifikacyjnych na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego i na wynikach wywiadu z trzydziestoma ekspertami oraz
przewodniczaÎcymi komisji.
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ty i materiaøy saÎ solidne, przejrzyste, a opisy i analizy saÎ szczegoÂøowe
i pogøeÎbione, sprawozdania zasÂ z realizacji zadanÂ precyzyjne. Podnosi
to rangeÎ katechezy i prestizÇ katechetoÂw w zreformowanej szkole.
Awans zawodowy nauczycieli religii dokonuje sieÎ w konteksÂcie ich
posøugi ewangelizacyjnej w szkole i parafii. DzieÎki temu rodzi sieÎ
szansa zaciesÂnienia zwiaÎzku nauczania religii w szkole z katechezaÎ
i duszpasterstwem parafialnym, katechezy z liturgiaÎ, katechizowanych
z zÇyciem KosÂcioøa lokalnego ± z parafiaÎ. Te obszary rozwoju zawodowego odzwierciedla wieÎkszosÂcÂ dokumentacji dorobku zawodowego.
Kolejnym, korzystnym elementem procedury awansu jest podejmowanie przez wielu katechetoÂw permanentnego doksztaøcania na
roÂzÇnych kierunkach studioÂw i podczas wielorakich form doskonalenia ± sympozjoÂw, warsztatoÂw, kongregacji, konferencji metodycznych, konsultacji indywidualnych i zespoøowych itp.
Z pewnosÂciaÎ plusem ¹wejsÂcia na sÂciezÇkeÎ awansuº jest tezÇ pozyskanie umiejeÎtnosÂci diagnozowania, planowania, systematyzowania,
opisu i analizy swojej pracy katechetyczno-pastoralnej.
Mankamentem procedury kwalifikacyjnej na stopienÂ nauczyciela
dyplomowanego jest przede wszystkim to, zÇe zainteresowany katecheta nie bierze udziaøu w posiedzeniu komisji. RoÂzÇnego rodzaju
dokumenty ± np. zasÂwiadczenia czy potwierdzenia, a takzÇe materiaøy
± nie zobrazujaÎ do konÂca zÇywej, twoÂrczej, charakterystycznej dla
danej osoby pracy ewangelizacyjnej, ktoÂraÎ mozÇna by byøo przedstawicÂ w kroÂtkiej prezentacji38. BezposÂredni kontakt z nauczycielem
wykluczyøby powierzchowne przeglaÎdnieÎcie dokumentacji dorobku
zawodowego, przypadki nieuczciwego podejsÂcia do speøniania wymaganÂ39, waÎtpliwosÂci co do autorstwa doøaÎczonych publikacji, referatoÂw czy innych tekstoÂw.
W obowiaÎzujaÎcych przepisach prawa osÂwiatowego brak jest roÂwniezÇ wyrazÂnego zapisu co do skøadu komisji. W przypadku nauczycieli religii ubiegajaÎcych sieÎ o awans na wyzÇszy stopienÂ w gronie
38
NalezÇy to potraktowacÂ jako jeden z wielu postulatoÂw przy zmianie procedury
na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego.
39
Np. w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej. Nauczyciel obecny na
posiedzeniu komisji moÂgøby zaprezentowacÂ swojaÎ wiedzeÎ i umiejeÎtnosÂci korzystania
z komputera.
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ekspertoÂw powinni zasiadacÂ wyznaczeni przez biskupa diecezjalnego
przedstawiciele KosÂcioøa, np. wizytatorzy lub inni przedstawiciele
nadzoru katechetycznego, lub profesorowie seminarium (wpisani
na listeÎ ekspertoÂw MENiS). RozporzaÎdzenie o stopniach awansu
moÂwi w § 10, 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. Przepisy wieÎc stwarzajaÎ takaÎ mozÇliwosÂcÂ.
Dotychczasowe posteÎpowania kwalifikacyjne pokazujaÎ, zÇe w zdecydowanej wieÎkszosÂci komisji zasiadali eksperci KosÂcioøa katolickiego.
JednakzÇe w pojedynczych przypadkach kuratoria pomineÎøy ich przy
obsadzaniu skøadoÂw komisji40. Aby uniknaÎcÂ podobnych sytuacji,
w przyszøosÂci, warto uwzgleÎdnicÂ specyfikeÎ pracy katechetycznej wynikajaÎcej z wielu przesøanek, m.in. tozÇsamosÂci posøugi katechety41,
celu i zadanÂ katechezy42, przepisoÂw zawartych w rozporzaÎdzeniu
MEN w sprawie warunkoÂw i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkoøach z 14 kwietnia 1992 r. (ze
40

Taka sytuacja miaøa miejsce w wojewoÂdztwie podkarpackim w 2003 r.
Celem pracy katechetycznej jest gøoszenie oreÎdzia Chrystusowego. Z tej wøasÂnie racji jest ona powoøaniem i zarazem misjaÎ do speønienia. Nie mozÇna wieÎc posøugi
ewangelizacyjnej sprowadzacÂ do zwykøej pracy zawodowej. Ponadto udziaø w misji
pierwszego i najwieÎkszego Katechety ± Jezusa Chrystusa ± zakøada koniecznosÂcÂ osobowego przylgnieÎcia do Niego. Dyrektorium ogoÂlne o katechizacji (DOK 156) zwraca
uwageÎ, zÇe ¹katecheta jest bezposÂrednim mediatorem, ktoÂry uøatwia komunikacjeÎ mieÎdzy osobami i misterium Boga oraz mieÎdzy osobami we wspoÂlnocie. Z tego powodu
musi sieÎ on zaangazÇowacÂ, by jego wizja kulturowa, pozycja spoøeczna i styl zÇycia nie
stawiaøy przeszkoÂd drodze wiary, tworzaÎc raczej warunki bardziej sprzyjajaÎce temu, by
oreÎdzie chrzesÂcijanÂskie byøo szukane, przyjmowane i pogøeÎbianeº. Por. J a n P a w e ø
II, WierzeÎ w Boga Ojca Stworzyciela, Watykan 1987, s. 30-34; S. K u l p a c z y nÂ s k i,
Aktualny i postulatywny obraz katechety, ¹Seminareº, 1997, s. 59.
42
Wedøug Dyrektorium ogoÂlnego o katechizacji ¹ostatecznym celem katechezy
jest doprowadzenie osoby nie tylko do spotkania z Jezusem, ale do zjednoczenia,
a nawet do gøeÎbokiej z Nim zazÇyøosÂciº (DOK 80; CT 5; por. KKK 426). Tak zdefiniowany cel osiaÎga sieÎ poprzez nasteÎpujaÎce zadania: rozwijanie poznania wiary, wychowanie liturgiczne, formacjeÎ moralnaÎ, nauczanie modlitwy, wychowanie do zÇycia wspoÂlnotowego, wprowadzenie do misji (DOK 85-86).
41
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zm.)43 i innych. Warto takzÇe postulowacÂ zmianeÎ zapisoÂw prawnych
m.in. w rozporzaÎdzeniach o awansie i powoøywaniu ekspertoÂw44.
Istnieje wiele argumentoÂw przemawiajaÎcych za udziaøem i koniecznym wkøadem merytorycznym eksperta katechetycznego przy
analizie dokumentacji nauczyciela religii na stopienÂ nauczyciela dyplomowanego. NalezÇy zwroÂcicÂ chociazÇby uwageÎ na te, ktoÂre dotyczaÎ
zatrudniania nauczycieli religii, koniecznosÂci uwzgleÎdniania przy
ocenie katechety merytorycznej oceny wøasÂciwej wøadzy kosÂcielnej,
sprawowania nadzoru katechetycznego i programoÂw nauczania.
KatecheteÎ zatrudnia sieÎ zgodnie z KartaÎ Nauczyciela45, 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 szkoøyº, wydanego ± w przypadku KosÂcioøa katolickiego ± przez wøasÂciwego biskupa
diecezjalnego46. Misja kanoniczna jest zatem gwarantem wiernosÂci
danego katechety doktrynie KosÂcioøa47. Warunkiem otrzymania misji kanonicznej jest speønienie warunkoÂw dotyczaÎcych wiary i moralnosÂci oraz wyksztaøcenia. Katecheci winni odznaczacÂ sieÎ wieÎc zdrowaÎ
43

Dz. U. Nr 36, poz. 155, z poÂzÂn. zm.
RozporzaÎdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 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, Dz. U. z 2003 r., Nr 44,
poz. 375.
45
Art. 10, ust. 1-11, art. 11.
46
W przypadku pozostaøych KosÂcioøoÂw oraz innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ±
przez wøasÂciwe wøadze zwierzchnie tych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
47
Zob. J. K r u k o w s k i, Konkordat polski ± znaczenie i realizacja, Lublin 1999,
s. 139.
44
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naukaÎ, sÂwiadectwem zÇycia chrzesÂcijanÂskiego i umiejeÎtnosÂciaÎ pedagogicznaÎ48. KosÂcioÂø katolicki wymaga tezÇ od kazÇdego katechety odpowiedniej dojrzaøosÂci ludzkiej, chrzesÂcijanÂskiej i apostolskiej, formacji
biblijno-teologicznej, humanistycznej i pedagogicznej49.
NasteÎpny zapis komplementarny w odniesieniu do specyfiki posøugi ewangelizacyjnej speønianej przez katechetoÂw w strukturze
szkolnej uwzgleÎdnia ich oceneÎ. OtoÂzÇ stwierdza sieÎ, zÇe podlegajaÎ oni
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 kosÂcielnaÎ50. Wynika to takzÇe z § 2, ust. 8,
pkt 1 oraz z § 4 tegozÇ rozporzaÎdzenia.
Pozostaøe dwa przepisy dotyczaÎ nadzoru pedagogicznego nad
nauczaniem religii i programoÂw nauczania. Wprawdzie 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 kurialni51. ListeÎ osoÂb upowazÇnio48

Por. KPK kan. 1804 § 2.
Por. DOK 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.
50
Zob. § 7 tego rozporzaÎdzenia.
51
Zob. § 11, ust. 2 rozporzaÎdzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. Celem nadzoru kosÂcielnego jest doskonalenie systemu katechizacji z ukierunkowaniem na rozwoÂj wiary ucznia (doprowadzenie do dojrzaøej wiary) i formowanie katechetoÂw o gøeÎ49
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nych do przeprowadzania wizytacji wøadze kosÂcielne podajaÎ do wiadomosÂci organom sprawujaÎcym nadzoÂr.
Podobnie opracowywanie programoÂw nauczania nalezÇy do zadanÂ wøadz poszczegoÂlnych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Zgodnie z § 4 rozporzaÎdzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. na
wøadzach zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ciaÎzÇy jedynie obowiaÎzek przedstawienia do wiadomosÂci MEN zatwierdzonych przez siebie programoÂw. Te same zasady dotyczaÎ takzÇe podreÎcznikoÂw do nauczania
religii. Z tych zapisoÂw w peøni korzysta KosÂcioÂø katolicki.
Przytoczone przepisy jednoznacznie potwierdzajaÎ, zÇe nauczanie
religii cieszy sieÎ autonomiaÎ wobec instytucji szkoøy i nalezÇy jaÎ uszanowacÂ przy powoøywaniu ekspertoÂw do pracy w komisjach kwalifikacyjnych.
Warto roÂwniezÇ postulowacÂ, aby w rozporzaÎdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 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. Wydaje sieÎ roÂwniezÇ, zÇe nalezÇaøoby wypracowacÂ mechanizm i kryteria weryfikacji pracy czøonkoÂw komisji kwalifikacyjnych, gdyzÇ konÂcowy wynik czeÎsto zalezÇy od
jej skøadu i interpretacji przepisoÂw.

PODSUMOWANIE

Zagadnienie awansu zawodowego katechetoÂw nalezÇy widziecÂ
w konteksÂcie ich formacji w realiach wspoÂøczesnej sytuacji katechetyczno-duszpasterskiej w Polsce. UwzgleÎdniajaÎc polskie uwarunkowania, powinni oni uczestniczycÂ w drodze rozwoju nauczyciela, przebokiej wierze i duzÇej wiedzy, ktoÂrzy byliby sÂwiadkami Chrystusa we wspoÂøczesnej
rzeczywistosÂci.
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widzianej przez obecny system edukacji. Dyrektorium katechetyczne
podkresÂla, ¹zÇe niemozÇnosÂcÂ realizowania przez katecheteÎ peønej drogi
doskonalenia profesjonalnego stwarzaøoby niekorzystne warunki dla
jego peønego rozwoju osobowego, zawodowego i chrzesÂcijanÂskiego,
rodzaÎc poczucie niepewnosÂci, tymczasowosÂci, braku zaufania do odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkole, co wpøywa zawsze niekorzystnie na jakosÂcÂ pracyº52. W zwiaÎzku z tym posøuga ewangelizacyjna we wspoÂlnocie, do ktoÂrej jestesÂmy posøani ± przez Chrystusa
i z mandatu KosÂcioøa ± powinna bycÂ zasadniczym kryterium awansu
nauczycieli religii.
52

Dyrektorium katechetyczne, nr 158.
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ÂW
OCHRONA POWIETRZA NA TLE PRZEPISO
Â
PRAWA OCHRONY SRODOWISKA

Celem niniejszego artykuøu jest analiza zagadnienÂ zwiaÎzanych
z ochronaÎ powietrza. Problematyka ta, nalezÇaÎca do tzw. prawa emisyjnego, spotyka sieÎ z duzÇym zainteresowaniem doktryny, co uzasadnia wyboÂr tematu niniejszego artykuøu.
W prawie ochrony sÂrodowiska mozÇemy wyroÂzÇnicÂ dwojakiego
rodzaju emisje, mianowicie:
± substancje, pod pojeÎciem ktoÂrych rozumiemy pierwiastki chemiczne oraz ich zwiaÎzki, mieszaniny lub roztwory wysteÎpujaÎce w sÂrodowisku, a takzÇe powstaøe w wyniku dziaøalnosÂci czøowieka,
± energie, gdzie mozÇemy wyodreÎbnicÂ ciepøo, haøas, wibracje, pola
elektromagnetyczne1.
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego
jakosÂci poprzez ograniczanie emisji substancji zanieczyszczajaÎcych
do dopuszczalnych dla nich poziomoÂw. Uregulowana jest przepisami
zawartymi w art. 85 do 96 i 137 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ±
Prawo ochrony sÂrodowiska2, a takzÇe wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, tj.:
± rozporzaÎdzeniem Ministra SÂrodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoÂw niektoÂrych substancji w powie1

Por. A. L i p i nÂ s k i, Prawne podstawy ochrony sÂrodowiska, Zakamycze 2002,

s. 200.
2

Dz. U. Nr 62, poz. 627, z poÂzÂn. zm.
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trzu, alarmowych poziomoÂw niektoÂrych substancji w powietrzu oraz
marginesoÂw tolerancji dla dopuszczalnych poziomoÂw niektoÂrych
substancji3,
± rozporzaÎdzeniem Ministra SÂrodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wartosÂci odniesienia dla niektoÂrych substancji w powietrzu4,
± rozporzaÎdzeniem Ministra SÂrodowiska z dnia 30 lipca 2001 r.
w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczajaÎcych z procesoÂw technologicznych i operacji technicznych5,
± rozporzaÎdzeniem Ministra Ochrony SÂrodowiska, ZasoboÂw Naturalnych i LesÂnictwa z dnia 18 wrzesÂnia 1998 r. w sprawie szczegoÂøowych zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajoÂw i ilosÂci substancji zanieczyszczajaÎcych oraz wymaganÂ,
jakim powinna odpowiadacÂ dokumentacja niezbeÎdna do wydania
decyzji ustalajaÎcej rodzaje i ilosÂci substancji zanieczyszczajaÎcych dopuszczonych do wprowadzania do powietrza6.
W mysÂl ustawy ochrona powietrza polega na zapobieganiu, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji
zanieczyszczajaÎcych, a celem jej jest zmniejszenie steÎzÇenÂ substancji
zanieczyszczajaÎcych w powietrzu do dopuszczalnego poziomu lub
utrzymanie ich na poziomie nieprzekraczajaÎcym obowiaÎzujaÎcych
wielkosÂci dopuszczalnych steÎzÇenÂ substancji. Zanieczyszczeniem powietrza jest wprowadzanie do powietrza substancji staøych, ciekøych
lub gazowych w ilosÂciach, ktoÂre mogaÎ ujemnie wpøynaÎcÂ na zdrowie
czøowieka, klimat, przyrodeÎ zÇywaÎ, glebeÎ, wodeÎ lub spowodowacÂ inne
szkody w sÂrodowisku.
Artykuø obejmuje rozwazÇania wedøug stanu prawa i literatury na
dzienÂ 1 kwietnia 2003 r.
3

Dz. U. Nr 87, poz. 796.
Dz. U. z 2003 r., Nr 1, poz. 12.
5
Dz. U. Nr 87, poz. 957. RozporzaÎdzenie to straciøo moc z dniem 30 czerwca
2003 r. poprzez uchylenie posÂrednie zgodne z dyspozycjaÎ art. 4.1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o wprowadzeniu ustawy ± Prawo ochrony sÂrodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektoÂrych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085).
6
Dz. U. Nr 124, poz. 819. RozporzaÎdzenie to straciøo moc z dniem 30 czerwca
2003 r. poprzez uchylenie posÂrednie zgodne z dyspozycjaÎ art. 4.1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o wprowadzeniu ustawy ± Prawo ochrony sÂrodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektoÂrych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085).
4
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I. NORMY IMISYJNE I EMISYJNE

Do najwazÇniejszych instrumentoÂw prawnych w dziedzinie ochrony powietrza nalezÇaÎ normy dopuszczalnych steÎzÇenÂ substancji zanieczyszczajaÎcych w powietrzu oraz generalne normy emisji okresÂlone
tylko dla niektoÂrych zanieczyszczenÂ, pochodzaÎcych z okresÂlonych rodzajoÂw procesoÂw technologicznych.
1. NORMY IMISYJNE

Tego typu normy zawarte saÎ w rozporzaÎdzeniu Ministra SÂrodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosÂci odniesienia dla
niektoÂrych substancji w powietrzu i uzupeønione w rozporzaÎdzeniu
z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoÂw niektoÂrych substancji w powietrzu, alarmowych poziomoÂw niektoÂrych
substancji w powietrzu oraz marginesoÂw tolerancji dla dopuszczalnych poziomoÂw niektoÂrych substancji7.
Na podstawie takich norm ustala sieÎ stopienÂ zanieczyszczenia
powietrza, uwzgleÎdniany przy podejmowaniu wszelkich przedsieÎwzieÎcÂ, z ktoÂrymi zwiaÎzane jest wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczajaÎcych. Dopuszczalne steÎzÇenia uwzgleÎdniane saÎ na
etapie planowania i realizacji inwestycji oraz przy ustalaniu indywidualnych norm emisji zanieczyszczenÂ dla poszczegoÂlnych podmiotoÂw.
RozporzaÎdzenie z dnia 5 grudnia 2002 r. zawiera bardzo obszernaÎ
listeÎ substancji zanieczyszczajaÎcych: øaÎcznie 167 pozycji8. Na lisÂcie
znajdujaÎ sieÎ substancje zanieczyszczajaÎce wysteÎpujaÎce powszechnie
i te, ktoÂrych unormowanie wynika z duzÇej szkodliwosÂci dla ludzi;
nalezÇy je uwzgleÎdniacÂ przy dokonywaniu oceny stanu zanieczyszczenia powietrza na drodze pomiarowej. StaÎd tøo substancji, beÎdaÎce
tresÂciaÎ tejzÇe listy, jest aktualnym stanem jakosÂci powietrza ± okresÂ7
Por. np. dyspozycjeÎ § 4.2 rozporzaÎdzeniu z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. U.
z 2003 r., Nr 1, poz. 12).
8
Por. ZaøaÎcznik nr 1 rozporzaÎdzenia.
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lonym przez wøasÂciwy inspektorat ochrony sÂrodowiska ± stanowiaÎcym usÂrednione steÎzÇenie dla roku. Dla substancji niezawartych w wymienionym zaøaÎczniku tøo uwzgleÎdnia sieÎ w wysokosÂci 10% wartosÂci
odniesienia usÂrednionej dla roku. NalezÇy dodacÂ, izÇ wyjaÎtkiem saÎ tu
zakøady, z ktoÂrych substancje wyprowadzane saÎ do powietrza za pomocaÎ wyøaÎcznie emitoroÂw o wysokosÂci nie mniejszej nizÇ 100 metroÂw.
W tym wypadku nie uwzgleÎdnia sieÎ tøa przy obliczeniach poziomoÂw
substancji w powietrzu.
Warto zauwazÇycÂ, zÇe zgodnie z orzecznictwem Naczelnego SaÎdu
Administracyjnego warunkiem koniecznym do ustalenia indywidualnej emisji dopuszczalnej jest ustalenie w rozporzaÎdzeniu jej dopuszczalnego steÎzÇenia w powietrzu.
Listy substancji wraz z ich dopuszczalnymi wartosÂciami steÎzÇenÂ
znajdujaÎ sieÎ w zaøaÎcznikach do rozporzaÎdzenia Ministra SÂrodowiska
z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoÂw niektoÂrych substancji w powietrzu, alarmowych poziomoÂw niektoÂrych
substancji w powietrzu oraz marginesoÂw tolerancji dla dopuszczalnych poziomoÂw niektoÂrych substancji9. ZaøaÎcznik nr 1 cytowanego
rozporzaÎdzenia zawiera dopuszczalne wartosÂci steÎzÇenÂ substancji zanieczyszczajaÎcych w powietrzu obowiaÎzujaÎce na terenie caøego kraju,
a w zaøaÎcznikach 2 i 3 okresÂlono ostrzejsze normy dla niektoÂrych
substancji, kierujaÎc sieÎ wrazÇliwosÂciaÎ ekosystemoÂw na dziaøanie tych
substancji. Ostrzejsze wartosÂci ustalono dla obszaroÂw ochrony uzdrowiskowej i parkoÂw narodowych. Natomiast zaøaÎcznik nr 4 obejmuje substancje, dla ktoÂrych podano poziomy alarmowe. WartosÂci
dopuszczalnych steÎzÇenÂ niektoÂrych substancji zanieczyszczajaÎcych beÎdaÎ ulegaøy zaostrzeniu, poczaÎwszy od 2005 r.

2. NORMY EMISYJNE

Generalne normy emisji okresÂlone zostaøy w rozporzaÎdzeniu Ministra SÂrodowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do
powietrza substancji zanieczyszczajaÎcych z procesoÂw technologicz9

Dz. U. Nr 87, poz. 796.
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nych i operacji technicznych10. MajaÎ one zastosowanie do zÂroÂdeø
beÎdaÎcych urzaÎdzeniami technicznymi, w ktoÂrych nasteÎpuje proces
spalania paliw w celu wytworzenia energii elektrycznej i/lub energii
cieplnej w wodzie, parze wodnej lub innym nosÂniku, z wyøaÎczeniem
jednak procesoÂw, w ktoÂrych produkty spalania wykorzystywane saÎ
bezposÂrednio w procesach wytwoÂrczych, a takzÇe z wyøaÎczeniem procesoÂw spalania odpadoÂw komunalnych i niebezpiecznych. RozporzaÎdzenie to nie ma zastosowania do spalania w silnikach spalinowych.
RozporzaÎdzenie okresÂla dopuszczalne normy emisyjne dla dwutlenku siarki, tlenkoÂw azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, pyøu
i tlenku weÎgla11. Normy te saÎ zroÂzÇnicowane w zalezÇnosÂci od tego, czy
proces spalania przebiega w tzw. zÂroÂdle nowym czy tezÇ w tzw. zÂroÂdle
istniejaÎcym. Za ¹zÂroÂdøo noweº rozporzaÎdzenie uznaje takie, do ktoÂrego uzÇytkowania przystaÎpiono po dniu 28 marca 1990 r. ± dla tych
normy saÎ ostrzejsze i zawiera je zaøaÎcznik nr 1 do rozporzaÎdzenia12.
¹ZÂroÂdøa istniejaÎceº to te, do uzÇytkowania ktoÂrych przystaÎpiono
przed dniem 29 marca 1990 r.13 Normy emisyjne dla tych zÂroÂdeø
zawiera zaøaÎcznik nr 2 do rozporzaÎdzenia, przy czym podaje on roÂwniezÇ czas ich obowiaÎzywania. Do 31 grudnia 2005 r. obowiaÎzujaÎ dla
tych zÂroÂdeø normy øagodniejsze (w zasadzie na poziomie wymaganÂ
ustalonych wedøug poprzednio obowiaÎzujaÎcego rozporzaÎdzenia). Od
1 stycznia 2006 r. wymagania te wzrosnaÎ, zwøaszcza w odniesieniu do
emisji dwutlenku siarki i pyøu ze spalania weÎgla kamiennego, brunatnego oraz koksu, a takzÇe w odniesieniu do emisji dwutlenku siarki
pochodzaÎcej ze spalania paliw ciekøych. Normy te saÎ okresÂlone do
31 grudnia 2010 r.14
RozporzaÎdzenie przewiduje roÂwniezÇ szczegoÂlne przypadki okresÂlenia dopuszczalnej emisji. RozwiaÎzania te dotyczaÎ zÂroÂdeø, z ktoÂrych
10
Dz. U. Nr 87, poz. 957. RozporzaÎdzenie to straciøo moc z dniem 30 czerwca
2003 r. poprzez uchylenie posÂrednie zgodne z dyspozycjaÎ art. 4.1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o wprowadzeniu ustawy ± Prawo ochrony sÂrodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektoÂrych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085).
11
Dz. U. z 2001 r., Nr 87, poz, 957, § 6.1.
12
TamzÇe.
13
Dz. U. z 2001 r., Nr 87, poz, 957, § 6.2.
14
Dz. U. z 2001 r., Nr 87, poz, 957, § 15.1.
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gazy odlotowe odprowadzane saÎ wspoÂlnym emitorem, zÂroÂdeø tzw.
szczytowych, pracujaÎcych tylko w okresie zwieÎkszonego zapotrzebowania na energieÎ, oraz zÂroÂdeø wielopaliwowych, w tym zÂroÂdeø eksploatowanych przez rafinerie ropy naftowej, w ktoÂrych spalane saÎ na
wøasne potrzeby pozostaøosÂci z przerobu ropy naftowej. Jako zasadeÎ
przyjeÎto uznawanie za dotrzymane wymagania z zakresu ochrony
powietrza ± w przypadku zÂroÂdeø wøaÎczonych do wspoÂlnego emitora
± jezÇeli nie jest przekroczona sÂrednia z dopuszczalnych emisji odpowiadajaÎcych tym zÂroÂdøom, wazÇona wzgleÎdem nominalnego nateÎzÇenia
przepøywu objeÎtosÂci gazoÂw odlotowych15. ZasadeÎ teÎ rozszerzono, ale
tylko do konÂca 2005 r., w przypadku zÂroÂdeø istniejaÎcych nalezÇaÎcych do
jednego zakøadu, zlokalizowanych na jednym terenie oraz gdy zÂroÂdøo
istniejaÎce zostaøo zlikwidowane i zastaÎpione zÂroÂdøem nowym. W tych
sytuacjach wystarczy dotrzymacÂ sÂredniej z dopuszczalnych emisji odpowiadajaÎcych zÂroÂdøom pracujaÎcym w zakøadzie, wazÇonej wzgleÎdem
nominalnego nateÎzÇenia przepøywu objeÎtosÂci gazoÂw odlotowych.

II. OBOWIAÎZKI

Jednostki organizacyjne, tj. przedsieÎbiorcy w rozumieniu ustawy
o dziaøalnosÂci gospodarczej i jednostki organizacyjne nie prowadzaÎce
dziaøalnosÂci gospodarczej, saÎ obowiaÎzane stosowacÂ metody, technologie i sÂrodki techniczne chroniaÎce powietrze przed zanieczyszczeniem. UzÇytkownicy silnikoÂw spalinowych saÎ obowiaÎzani do utrzymania tych silnikoÂw w stanie technicznym zabezpieczajaÎcym powietrze
przed zanieczyszczeniem ponad wielkosÂci okresÂlone w odreÎbnych
przepisach.
Jednostka organizacyjna wprowadzajaÎca do powietrza substancje
zanieczyszczajaÎce jest obowiaÎzana, z wyjaÎtkiem przypadkoÂw okresÂlonych w ustawie, posiadacÂ decyzjeÎ ustalajaÎcaÎ rodzaje i ilosÂci substancji zanieczyszczajaÎcych dopuszczonych do wprowadzania do powie15

TamzÇe.
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trza (decyzja o dopuszczalnej emisji)16. ObowiaÎzek ten nie dotyczy
jednostek organizacyjnych wprowadzajaÎcych do powietrza substancje zanieczyszczajaÎce powstaøe w wyniku parowania paliw przy przeøadunku oraz substancje zanieczyszczajaÎce powstajaÎce w procesach
spalania w silnikach spalinowych i w zÂroÂdøach o øaÎcznej wydajnosÂci
cieplnej do 0,5 MW opalanych weÎglem kamiennym lub olejem oraz
do 1 MW opalanych koksem, drewnem, søomaÎ lub gazem.
RozporzaÎdzenie Ministra SÂrodowiska z dnia 30 lipca 2001 r.
w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczajaÎcych z procesoÂw technologicznych i operacji technicznych17 zawiera
przepisy dotyczaÎce prowadzenia pomiaroÂw steÎzÇenÂ substancji w gazach odlotowych. Ze wzgleÎdu jednak na jego zakres przedmiotowy
odnosicÂ sieÎ to beÎdzie tylko do zÂroÂdeø emisji, ktoÂrych to rozporzaÎdzenie dotyczy. Zgodnie z rozporzaÎdzeniem pomiary steÎzÇenÂ substancji
zanieczyszczajaÎcych w gazach odlotowych nalezÇy prowadzicÂ w sposoÂb
ciaÎgøy, jezÇeli moc zÂroÂdøa wynosi co najmniej 300 MW lub gdy wspoÂlnym emitorem odprowadzane saÎ gazy odlotowe ze zÂroÂdeø o øaÎcznej
mocy cieplnej co najmniej 300 MW.
Pomiary steÎzÇenÂ substancji zanieczyszczajaÎcych w gazach odlotowych z innych zÂroÂdeø energetycznych nizÇ wyzÇej opisane nalezÇy prowadzicÂ okresowo, w seriach pomiarowych, co najmniej dwukrotnie
w ciaÎgu roku kalendarzowego. Ten obowiaÎzek dotyczy tylko jednostek organizacyjnych, ktoÂre saÎ obowiaÎzane posiadacÂ decyzjeÎ o dopuszczalnej emisji.
NiezalezÇnie od powyzÇszych regulacji, na obszarze, na ktoÂrym
nastaÎpiøo przekroczenie dopuszczalnych steÎzÇenÂ substancji zanieczyszczajaÎcych, starosta mozÇe ± w drodze decyzji ± naøozÇycÂ na jednostkeÎ
organizacyjnaÎ prowadzaÎcaÎ dziaøalnosÂcÂ powodujaÎcaÎ wprowadzanie
substancji zanieczyszczajaÎcych obowiaÎzek rejestrowania pomiaroÂw
steÎzÇenÂ tych substancji w powietrzu. DecyzjeÎ takaÎ dla obiektoÂw zali16
ObowiaÎzek posiadania decyzji okresÂla art. 180 w powiaÎzaniu z art. 183.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ± Prawo ochrony sÂrodowiska.
17
Dz. U. Nr 87, poz. 957. RozporzaÎdzenie to straciøo moc z dniem 30 czerwca
2003 r. poprzez uchylenie posÂrednie zgodne z dyspozycjaÎ art. 4.1 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o wprowadzeniu ustawy ± Prawo ochrony sÂrodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektoÂrych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085).
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czonych do inwestycji szczegoÂlnie szkodliwych dla sÂrodowiska i zdrowia ludzi wydaje wojewoda.
Na mocy art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ± Prawo ochrony sÂrodowiska18 wojewoda zostaø upowazÇniony do wydania rozporzaÎdzenia, w ktoÂrym mozÇe okresÂlicÂ dla terenu wojewoÂdztwa lub jego
czeÎsÂci jakosÂcÂ albo rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania przez
wymienione jednostki organizacyjne oraz przez osoby fizyczne, a takzÇe sposoÂb realizacji i kontroli tego obowiaÎzku. RozporzaÎdzenie to
mozÇe wydacÂ tylko w celu ograniczenia zagrozÇenia dla zdrowia lub
zÇycia ludzi, zapobiezÇenia zniszczeniu sÂrodowiska lub zabytkoÂw. Jest
ono aktem prawa miejscowego i jako takie podlega ogøoszeniu
w dzienniku urzeÎdowym wojewoÂdztwa. KazÇdy, czyj interes prawny
lub uprawnienie zostaøo naruszone przepisem aktu prawa miejscowego wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, mozÇe ±
po bezskutecznym wezwaniu organu, ktoÂry wydaø przepis, lub organu upowazÇnionego do uchylenia przepisu w trybie nadzoru (Prezes
Rady MinistroÂw) do usunieÎcia naruszenia ± zaskarzÇycÂ przepis do
saÎdu administracyjnego.
Kolejnym zÂroÂdøem reglamentacji emisji substancji zanieczyszczajaÎcych do powietrza jest art. 86.1 cytowanej ustawy.
Minister wøasÂciwy do spraw sÂrodowiska w porozumieniu z ministrem wøasÂciwym do spraw zdrowia okresÂla alarmowe poziomy steÎzÇenÂ zanieczyszczenÂ dla stref. Natomiast zgodnie z dyspozycjaÎ art. 89.1
wojewoda co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu
w danej strefie, a przypadku ryzyka wystaÎpienia ich przekroczenÂ lub
poziomoÂw alarmowych okresÂla plan dziaøanÂ kroÂtkoterminowych
obejmujaÎcych:
1. ListeÎ podmiotoÂw korzystajaÎcych ze sÂrodowiska, obowiaÎzanych
do ograniczenia lub zaprzestania wprowadzania z instalacji gazoÂw
lub pyøoÂw do powietrza;
2. SposoÂb organizacji i ograniczenÂ lub zakazu ruchu pojazdoÂw,
maszyn i urzaÎdzenÂ napeÎdzanych silnikami spalinowymi;
3. PosteÎpowanie organoÂw, instytucji i jednostek organizacyjnych
oraz zachowanie sieÎ obywateli w razie wystaÎpienia przekroczenÂ;
18

Dz. U. Nr 62, poz. 627, z poÂzÂn. zm.
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4. OkresÂlenie trybu i sposobu ogøaszania o zaistnieniu przekroczenÂ19.
Dalsze czynnosÂci wojewody zalezÇaÎ od tego, czy przekroczenie
steÎzÇenÂ mozÇe w pewnych warunkach nastaÎpicÂ, czy tezÇ juzÇ nastaÎpiøo.
W przypadku ryzyka wystaÎpienia przekroczenÂ dopuszczalnych lub
alarmowych poziomoÂw substancji w powietrzu na podstawie udosteÎpnionych przez wojewoÂdzkiego inspektora ochrony sÂrodowiska
wynikoÂw badanÂ i obserwacji oraz ocen i prognoz stanu sÂrodowiska
wojewoda ogøasza stan alarmowy w sposoÂb zwyczajowo przyjeÎty na
danym terenie20. W drugim przypadku dodatkowo w odniesieniu do
przedsieÎwzieÎcia mogaÎcego znaczaÎco oddziaøywacÂ na sÂrodowisko wojewoda mozÇe w drodze decyzji naøozÇycÂ na podmiot prowadzaÎcy dziaøalnosÂcÂ powodujaÎcaÎ wprowadzanie substancji do powietrza obowiaÎzek rejestrowania pomiaroÂw poziomoÂw tych ostatnich21. W obydwu
przypadkach wojewoda informuje o sytuacji GøoÂwnego Inspektora
Ochrony SÂrodowiska, a w sytuacji alarmowej takzÇe ministra wøasÂciwego do spraw sÂrodowiska.

III. WNIOSKI

KoniecznosÂcÂ dbania o sÂrodowisko naturalne wymaga takzÇe zapewnienia jak najlepszej jakosÂci powietrza poprzez ograniczanie
emisji substancji zanieczyszczajaÎcych do dopuszczalnych dla nich poziomoÂw. StaÎd zasadaÎ jest, zÇe emisja dokonywana z instalacji wymaga
pozwolenia. Dla jego uzyskania niezbeÎdne jest uwzgleÎdnienie norm
regulujaÎcych dopuszczalne steÎzÇenia substancji zanieczyszczajaÎcych
w powietrzu oraz emisji okresÂlonych tylko dla niektoÂrych zanieczyszczenÂ, pochodzaÎcych ze specyficznych rodzajoÂw procesoÂw technologicznych, przez organ wydajaÎcy decyzjeÎ.
19
20
21

Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, art. 92.
Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, art. 93.1.
Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, art. 95.1.
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NalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe przedstawione tu instrumenty jurydyczne
stawiajaÎ wymogi, by podmioty stosowaøy metody, technologie i sÂrodki
techniczne chroniaÎce powietrze przed zanieczyszczeniem. Zatem
otrzymanie pozwolenia na emisjeÎ do powietrza substancji zanieczyszczajaÎcych pociaÎga za sobaÎ koniecznosÂcÂ sprostania takim obowiaÎzkom, jak: posiadanie decyzji o dopuszczalnej emisji, prowadzenie
pomiaroÂw emisji wynikajaÎcych z reglamentacji rodzajoÂw i jakosÂci
paliw oraz wynikajaÎcych z alarmowych poziomoÂw steÎzÇenÂ zanieczyszczenÂ.
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ROMAN CATHOLIC EDUCATION
OF THE SCHOOLS IN CANADA

THE PHILOSOPHY OF CATHOLIC EDUCATION

The Catholic school has the mandate to proclaim the Good News
of salvation and preach the Gospel of Jesus Christ to all nations (Matt.
18, 19). Its mission, as outlined in the Vatican Document The Catholic
School, is rooted in the saving mission of the Church to spread and
deepen the faith and to build up God's Kingdom on earth. In partnership with family and parish, the Catholic school promotes the formation of the whole person. With Christ as the foundation of the whole
educational endeavour, the Catholic School promotes the intellectual,
physical, spiritual, social, emotional, and moral development of its
students. It is a community wherein Catholic Christian values are
communicated, where culture is integrated with faith, and where respect for the individual forms the basis of all human relationships.

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF CATHOLIC SCHOOLS
IN CANADA

Catholic education existed in Canada long before 1867 when
Confederation brought the country into being as a Nation with the
Union of Upper and Lower Canada. Prior to 1867, various members
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of religious orders came to Canada from England, Ireland and
France to minister to the spiritual and educational needs of the immigrants. The growing increase in population by the influx of immigrants from Europe led Catholic bishops to seek the assistance of
various religious orders to provide educational opportunities for the
people. Few members of the laity at that time had sufficient education to assist in this ministry.
Prior to Confederation in 1867, Canada consisted of two major
regions, namely, Upper Canada (now known as Ontario) and Lower
Canada (now known as Quebec). The passing of the School Act in
1841 made permanent state funding available for schools in Upper
and Lower Canada. This Act contained a clause that permitted Catholics and other religious groups to establish denominational schools.
For the next twenty-five years, however, sectarian unrest accompanied the growth of Catholic schools in Upper Canada because many
who opposed Catholic schools advocated a single, public system.
In 1855 the passing of the Tache Act extended the rights of the
Catholic minority of Upper Canada to create and manage their own
schools. In 1863 the passing of the Scott Act allowed Catholic schools
to receive a portion of the Common (Public) School Funds provided
by the Canadian Government. The Scott Act further allowed the
establishment of Catholic School Trustees with all the rights and
privileges enjoyed by their counterparts in public schools.
The British North America Act was signed in 1867, uniting Upper
and Lower Canada into one Nation ± Canada. This BNA Act created
both federal and provincial governments and gave sole responsibility
for education to the provinces. For decades prior to this Union,
Catholic minorities in Upper Canada had wanted to secure their
schools from the hostile Protestant majority, and Catholic bishops
and politicians had worked tirelessly to secure the legal right of
Catholics to their own schools. With the Terms of Union in 1867, this
right was now successfully secured under Section 93 of the BNA Act
which stated that all educational rights held by religious minorities at
the time of Union were constitutionally guaranteed thereafter.
For Catholic minorities in Ontario, and for Catholic majorities
and Protestant minorities in Quebec, Section 93 guaranteed the right
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to establish, manage, and control their own schools, and to share
proportionally in government funding allotted to education. Section
93 of the BNA Act also guaranteed that no provincial legislation
could prejudicially affect any right or privilege, existing in law at
the time of Union held by Catholic minorities in Ontario, Catholic
majorities and Protestant minorities in Quebec. Section 93 of the
BNA Act states:
¹In and for each Province the Legislature may exclusively make
Laws in relation to Education, subject and according to the following
Provisions:
(1) Nothing in any such Law shall prejudicially affect any Right
or Privilege with respect to Denominational Schools which any Class
of Persons have by Law in the Province at the Union;
(2) All the Powers, Privileges, and Duties at the Union by Law
conferred and imposed in Upper Canada on the Separate Schools
and School Trustees of the Queen's Roman Catholic Subjects shall
be and the same are hereby extended to the Dissentient Schools of
the Queen's Protestant and Roman Catholic Subjects in Quebecº
(British North America Act, 1867).
When Saskatchewan and Alberta joined the Canadian Confederation in 1905, Catholic schools in these provinces also fell under the
protection of the BNA Act and were thus guaranteed constitutional
protection. Likewise, when Newfoundland joined Confederation in
1949, the province's Catholic schools received constitutional protection in the Terms of Union. When most of the other provinces came
into Union with Canada, however, since their Catholic schools did
not exist in law at the time of Union, these schools did not fall under
the protection of the BNA Act and thus received no constitutional
protection. Catholic schools in these provinces existed only at the will
of the provincial legislature.
Subsequently, in 1982, Catholic and other denominational schools
received further protection with the passing of the Canadian Constitution Act. Section 15 of this Act afforded every individual the right to
equal protection and equal benefit of the Law without discrimination
based on race, nationality or ethnic origin, colour, religion, sex, age, or
mental or physical disability. However, Section 29 of the Act stated:
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¹Nothing in this Charter abrogates or derogates from any rights
or privileges guaranteed by or under the Constitution of Canada in
respect of denominational, separate or dissentient schoolsº (Constitution Act, 1982, Part 1, Canadian Charter of Rights and Freedoms).
Therefore, Catholic schools that were constitutionally protected
by the BNA Act of 1867 were exempted from the equality rights
provision of the Constitution Act of 1982 and thus maintained their
legal right to discriminate on the basis of religion.
Today, Catholic schools in Ontario, Saskatchewan and Alberta
enjoy full constitutional protection in Law. In the remaining provinces, Catholic schools do not exist constitutionally, and as a result
they fall totally under the power of their respective provincial legislatures. This means that Catholic schools in these provinces may be
established or abolished by a simple act of their provincial legislatures.
In the provinces of Ontario, Saskatchewan and Alberta, Catholic
schools now receive 100 percent funding, equal to that of public
schools. Government support for Catholic schools in these provinces
is firm, respecting their constitutional rights. Up to the 1990's, Catholic schools in the provinces of Newfoundland and Quebec also enjoyed constitutional protection, but through amendments to the Constitution brought forward by their provincial legislatures to the Parliament of Canada, the Catholic schools in these provinces were
abolished. In the provinces of British Columbia and Manitoba,
Catholic schools receive 50% of the operational funding allocated
to public schools. In Newfoundland, Nova Scotia, New Brunswick,
Prince Edward Island and Quebec, no publicly-funded Catholic
schools exist today. However, a few privately-funded Catholic
schools do exist in these provinces.

PROVINCIAL RESPONSIBILITY FOR EDUCATION
IN CANADA

Since education in Canada is a provincial responsibility, each
provincial legislature makes laws governing all educational issues
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within their jurisdictions. All matters dealing with the day-to-day
operation of schools are contained in provincial legislation.
In constitutionally-protected schools, that is, in the provinces of
Ontario, Saskatchewan and Alberta, Catholic schools are administered by their Catholic district School Boards governed by Catholic
Trustees elected by the Catholic people within the geographical
boundaries of their respective school districts. These Schools Boards
are responsible for the administration of the schools in accordance
with provincial legislation. Provincial statutes determine curriculum,
administrative structures, funding of operational and capital grants,
allocation of staff, collective bargaining, and the certification of teachers and administrators. Religious education courses and faith development, however, are the sole responsibility of the Catholic
School Boards in these provinces.
Catholic schools in the remaining provinces receive either partial
or no funding. However, these schools are required to follow provincial statutes in all matters pertaining to curriculum and to the
certification of teachers and administrators. The provincial statutes
do not apply to Religious Education courses and faith development,
however, which are the sole responsibility of the Catholic Boards or
the administering Diocesan bodies.

CERTIFICATION AND HIRING OF TEACHERS
IN CATHOLIC SCHOOLS

Catholic School Boards and Diocesan bodies must follow the
provincial law in all matters pertaining to the certification of teachers and administrators. Catholic teachers and administrators
must be certified by the province before they are allowed to practise. However, Catholic School Boards and Diocesan bodies have
the legal right to discriminate in the hiring and termination of
teachers on the basis of religion and/or lifestyle. They also have
the legal right to accept only Roman Catholics students into their
schools.
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In the public system, religion and/or lifestyle cannot be used as
a factor in the hiring and termination of teachers and administrators.
Neither do public schools have the legal right to refuse any students
on the basis of religion.

GROWTH OF CATHOLIC SCHOOLS IN CANADA

In provinces where Catholic schools enjoy constitutional protection, Catholic school enrolments are growing. At the same time, the
number of students in public schools is declining. This growth of
Catholic schools is due to the benefits of 100% provincial operating
and capital funding, as well as competitive salaries for teachers and
administrators who are as well trained as those in the public system.
The growth of Catholic schools is also due to the fact that many
parents see the value of the Catholic school as a well-ordered and
caring learning environment that provides for the complete education of their children. Unfortunately, the growth of Catholic schools
in Canada is not due primarily to the desire of Catholic parents to
educate their children in the faith, as much as it is to their desire to
send their children to ¹goodº schools.
In provinces where Catholic schools are not protected constitutionally and which do not receive funding equal to that of public
schools, Catholic schools are experiencing little growth. Their existence depends solely on the financial sacrifices of parents and their
parish community. Unfortunately, many Catholics are unable to
make this necessary financial sacrifice and are thus forced to send
their children to public schools.

CONCLUSION

In matters of administration, Catholic education in Canada varies
from province to province. In the provinces of Ontario, Saskatche-

ROMAN CATHOLIC EDUCATION OF THE SCHOOLS IN CANADA

157

wan and Alberta, Catholic schools enjoy full constitutional protection under the law of Canada. However, the administration of these
schools falls under the laws of the provinces.
In the other provinces, Catholic schools exist totally at the will of
provincial legislatures. Within the last thirty years, however, Catholic
schools in many of these provinces have been abolished by their
respective provincial legislatures. The few Catholic schools remaining in these provinces receive either partial funding from their provincial governments, or operate exclusively on the basis of student
tuition and through private donations.
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RZYMSKOKATOLICKIE SZKOLNICTWO W KANADZIE

Celem artykuøu jest przedstawienie sytuacji prawnej i faktycznej
szkoÂø prowadzonych przez jednostki organizacyjne KosÂcioøa katolickiego na terytorium Kanady. Pierwsza czeÎsÂcÂ ukazuje historyczny
rozwoÂj szkolnictwa katolickiego w Kanadzie, z uwzgleÎdnieniem podstawowych aktoÂw normatywnych decydujaÎcych o sytuacji prawnej
tych placoÂwek. Dalsze rozwazÇania dotyczaÎ aktualnej sytuacji szkoÂø
prowadzonych przez KosÂcioÂø katolicki. Autorzy skoncentrowali sieÎ
na ukazaniu roÂzÇnic istniejaÎcych w poszczegoÂlnych prowincjach oraz
zarysowali obecne kierunki rozwoju szkolnictwa katolickiego w Kanadzie.
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Â
Z POWODZTWA KS. ZDZISèAWA PESZKOWSKIEGO
PRZECIWKO DZIENNIKOWI ¹TRYBUNAº

WPROWADZENIE

W ¹Trybunieº z dnia 26 listopada 1997 r. (nr 275) ukazaø sieÎ
artykuø Zbigniewa Wiszniewskiego pt. Joannes Paulus dixit. GøoÂwnym jego celem byøa obraza Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II. W nasteÎpstwie tego artykuøu do prokuratur zaczeÎto skøadacÂ wnioski o wszczeÎcie
posteÎpowania karnego z tytuøu naruszenia przepisoÂw kodeksu karnego, dotyczaÎcych ochrony uczucÂ religijnych oraz zniewazÇenia gøowy
panÂstwa, w tym wypadku panÂstwa watykanÂskiego. W 1997 r. zostaø
takzÇe wniesiony przez ks. praøata Zdzisøawa Peszkowskiego pozew
o ochroneÎ doÂbr osobistych, ktoÂre naruszyø wymieniony artykuø.
W dniu 27 maja 2002 r. zapadø wyrok saÎdu I instancji w sprawie
cywilnoprawnej wytoczonej przez ks. praøata Zdzisøawa Peszkowskiego, Kapelana Rodzin KatynÂskich i Pomordowanych na Wschodzie. Pod koniec lipca tego roku ukazaøa sieÎ nasza ksiaÎzÇka, ktoÂra
przedstawia przebieg procesu i posteÎpowania karnego na tle rozwazÇanÂ dotyczaÎcych ochrony uczucÂ religijnych w prawie polskim1.
Jednym z celoÂw ksiaÎzÇki, jak i niniejszego artykuøu jest skøonienie
czytelnikoÂw do gøeÎbszej refleksji ± dlaczego w naszym kraju proces
1
T. S z y m a nÂ s k i, G. J eÎ d r e j e k, Ochrona uczucÂ religijnych w prawie polskim.
Uwagi na tle artykuøu Zbigniewa Wiszniewskiego zamieszczonego w Nr 275 ¹Trybunyº z dnia 26 listopada 1997 r. pt. ¹Joannes Paulus dixitº, Warszawa 2002.
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taki byø w ogoÂle mozÇliwy? Autorzy, z ktoÂrych pierwszy jest Prezesem
ZarzaÎdu GøoÂwnego Stowarzyszenia Polskich PrawnikoÂw Katolickich, a drugi czøonkiem ZarzaÎdu GøoÂwnego, nie ukrywajaÎ osobistego
stosunku do omawianych zagadnienÂ. Zdajemy sobie spraweÎ, zÇe niektoÂre tezy mogaÎ zostacÂ odebrane jako kontrowersyjne. Mamy jednak
nadziejeÎ, izÇ omawiany artykuø spotka sieÎ z reakcjaÎ zaroÂwno praktykoÂw, jak i teoretykoÂw prawa.

I. ¹JOANNES PAULUS DIXITº
ZBIGNIEWA WISZNIEWSKIEGO

Autor artykuøu Zbigniew Wiszniewski zacytowaø wyrwane z kontekstu søowa PapiezÇa, zÇe ¹teoria ewolucji Darwina nie jest tylko
hipotezaÎ naukowaÎ, lecz czymsÂ wieÎcejº. Zdanie to staøo sieÎ pretekstem do bezpardonowego ataku na Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II.
Zostaøo przeciwstawione poglaÎdom kard. Ratzingera co do teorii
ewolucji. Redaktor ¹Trybunyº zarzuciø Janowi Pawøowi II, zÇe sformuøowana przez niego mysÂl ¹nie jest jego mysÂlaÎ oryginalnaÎ: jak
zresztaÎ wszystko, co moÂwi i piszeº. Zostaøa ona takzÇe okresÂlona jako
¹niechlujnaº i ¹zwulgaryzowanaº.
Pan Zbigniew Wiszniewski nie tylko popisaø sieÎ brakiem kultury,
uzÇywajaÎc sformuøowania ¹pan papiezÇº, ale zøamaø roÂwniezÇ ± naszym
zdaniem ± prawo cywilne, jak i karne. Autor tak bowiem zakonÂczyø
swoje wywody: ¹JakzÇe ponuro prymitywnie brzmi niechlujna i beøkotliwa wypowiedzÂ J. P. II na tle wytwornego, ale popularnego baÎdzÂ co
baÎdzÂ eseju Ratzingera! Jak temu czøowiekowi, ktoÂry w rzeczywistosÂci
nigdy nie przestaø bycÂ prostackim wikarym z Niegowici, nie wstyd tak
kompromitowacÂ siebie (to najmniejsza), zwiaÎzku religijnego, ktoÂremu szefuje i narodu, do ktoÂrego niegdysÂ nalezÇaø!º
Caøy artykuø nasycony jest nienawisÂciaÎ do KosÂcioøa rzymskokatolickiego. Zbigniew Wiszniewski zresztaÎ zbytnio nie wysiliø sieÎ i sieÎgnaÎø do zarzutoÂw stawianych wczesÂniej przez komunistoÂw, zarzucajaÎc
m.in. KosÂcioøowi pozostawanie w mrokach sÂredniowiecza. ZwroÂce-
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nie sieÎ do PapiezÇa per ¹pan papiezÇº roÂwniezÇ ma swojaÎ genezeÎ w jeÎzyku komunistycznym.
Zbigniew Wiszniewski nie moÂgø sobie darowacÂ zarzutu przeciwstawienia KosÂcioøa nauce, stwierdzajaÎc, zÇe ¹ani Darwinowi, ani antropologom, ani paleontologom nigdy nie zalezÇaøo na opinii jakiegokolwiek papiezÇa. J. P. II wyrwaø sieÎ ze swoim zdaniem nie pytany
przez osoby kompetentne. NatreÎctwo to jedna z metod posteÎpowania
kosÂcioøaº.
Za skandaliczne nalezÇy takzÇe uznacÂ przyroÂwnanie søoÂw PapiezÇa
do wypowiedzi Stalina. Jak bowiem zauwazÇyø autor tekstu, ¹Krasnoarmiejcy wyzwalajaÎcy w roku 1939 ZachodniaÎ BiaøorusÂ i takaÎzÇ
UkraineÎ z misjonarskaÎ zÇarliwosÂciaÎ pouczali tubylcoÂw: »ZÇycÂ staøo wiesieleje, zÇycÂ staøo leksze« ± skazaø towariszcz Stalin, czyli »zÇycie staøo
sieÎ weselsze i lzÇejsze, gdyzÇ tak powiedziaø tow. Stalin«º. Søowa PapiezÇa i reakcja osoÂb wierzaÎcych, nazwanych ¹bigotkamiº, zostaøy
poroÂwnane do wypowiedzi Stalina i reakcji na niaÎ zÇoønierzy sowieckich.

II. POZEW KS. PRAèATA ZDZISèAWA PESZKOWSKIEGO

W dniu 1 grudnia 1997 r. do Wydziaøu Cywilnego SaÎdu WojewoÂdzkiego (obecnie OkreÎgowego) w Warszawie zostaø wniesiony
przez ks. praøata Zdzisøawa Peszkowskiego pozew o ochroneÎ doÂbr
osobistych przeciwko Zbigniewowi Wiszniewskiemu, autorowi tekstu, Januszowi Rolickiemu, redaktorowi naczelnemu ¹Trybunyº,
i spoÂøce ¹Ad Novumº, wydawcy dziennika.
KsiaÎdz praøat Peszkowski zÇaÎdaø od pozwanych: po pierwsze ±
zøozÇenia osÂwiadczenia, w ktoÂrym przepraszajaÎ go, Kapelana Rodzin
KatynÂskich, za tresÂcÂ tego artykuøu, ktoÂry obrazÇa godnosÂcÂ i uczucia
religijne osoÂb wierzaÎcych oraz tych, dla ktoÂrych Ojciec SÂwieÎty jest
najwyzÇszym autorytetem; po drugie ± zamieszczenie tekstu tego
osÂwiadczenia w ¹Trybunieº, ¹Rzeczpospolitejº, ¹Gazecie Wyborczejº i ¹ZÇyciuº na pierwszej stronie w wymiarze odpowiadajaÎcym
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wymiarowi wskazanego w pozwie artykuøu, w terminie 7 dni od uprawomocnienia sieÎ orzeczenia; po trzecie ± zøozÇenie na swoÂj koszt powyzÇszego osÂwiadczenia w I programie TVP bezposÂrednio przed emisjaÎ ¹WiadomosÂci Telewizyjnychº z godz. 19.30, w trzech kolejnych
dniach, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sieÎ orzeczenia
w tej sprawie; po czwarte ± zasaÎdzenia solidarnie od pozwanych na
rzecz organizacji spoøecznej ¹Caritas Polskaº z siedzibaÎ w Warszawie
100 tys. zø tytuøem zadosÂcÂuczynienia za doznanaÎ krzywdeÎ; po piaÎte ±
zasaÎdzenie od pozwanych kosztoÂw procesu. W uzasadnieniu pozwu
ksiaÎdz praøat powtoÂrzyø najbardziej razÇaÎce sformuøowania z artykuøu
oraz stwierdziø: ¹Nie mogeÎ pogodzicÂ sieÎ, aby w sposoÂb publiczny
zniewazÇano Ojca SÂwieÎtego. Søowa pozwanego szczegoÂlnie dotykajaÎ
mnie Kapøana i Kapelana Rodzin KatynÂskichº.

III. WYROK SAÎDU I INSTANCJI

Wreszcie, prawie po pieÎciu latach od wniesienia powoÂdztwa,
27 maja 2002 r. zapadø wyrok saÎdu I instancji, zgodnie z ktoÂrym
nakazano: po pierwsze ± Wojciechowi Pieleckiemu, redaktorowi naczelnemu ¹Trybunyº oraz ¹Ad Novumº sp. z o.o. w Warszawie zøozÇenie osÂwiadczenia, w ktoÂrym przepraszajaÎ ks. Zdzisøawa Peszkowskiego, Kapelana Rodzin KatynÂskich, za tresÂcÂ artykuøu Zbigniewa
Wiszniewskiego Joannes Paulus dixit zamieszczonego w nr. 275
dziennika ¹Trybunaº z 26 pazÂdziernika 1997 r., ktoÂry godzi w uczucia
religijne powoda; po drugie ± opublikowanie solidarnie tresÂci
osÂwiadczenia na pierwszej stronie ¹Trybunyº w ramce o rozmiarze
nie mniejszym nizÇ 15 x 10 cm w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia sieÎ wyroku; po trzecie ± zasaÎdzono solidarnie od pozwanych
Wojciecha Pieleckiego oraz ¹Ad Novumº spoÂøki z o.o. w Warszawie
na rzecz ¹Caritas Polskaº (Warszawa, Skwer Kardynaøa WyszynÂskiego 6) kwoteÎ 20 tys. zø z ustawowymi odsetkami od dnia 27 maja 2002 r.
do dnia zapøaty. Ponadto zasaÎdzono od pozwanych zwrot kosztoÂw
procesu w kwocie 3 tys. zø oraz ustalono wpis ostateczny od roszczenÂ
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niemajaÎtkowych na kwoteÎ 2 tys. zø i nakazano pobranie solidarnie od
pozwanych na rzecz Skarbu PanÂstwa kwoty 1400 zø tytuøem brakujaÎcej czeÎsÂci wpisu.

IV. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE
ZWIAÎZANE Z PRZEBIEGIEM PROCESU
1. PROBLEM LEGITYMACJI PROCESOWEJ CZYNNEJ

GøoÂwny zarzut podnoszony w trakcie procesu przez stroneÎ pozwanaÎ dotyczyø braku po stronie powoda, czyli ks. praøata Zdzisøawa
Peszkowskiego, legitymacji procesowej czynnej. W odpowiedzi na
pozew wskazano bowiem, zÇe ochronaÎ prawa objeÎte saÎ dobra osobiste
Jana Pawøa II. Tylko on mozÇe wieÎc wystaÎpicÂ ze stosownym roszczeniem. PodkresÂlono, zÇe: ¹przyznanie przez SaÎd w sprawie niniejszej
tych praw osobie trzeciej, ktoÂra uznaøa, zÇe poprzez ewentualne naruszenie doÂbr osobistych innej osoby nastaÎpiøo naruszenie jej dobra
osobistego, mogøoby doprowadzicÂ do kompletnego absurdu prawnego polegajaÎcego na tym, zÇe praktycznie kazÇdy, poczuwajaÎc sieÎ do
jakiejkolwiek wieÎzi (intelektualnej, duchowej, strukturalnej lub ekonomicznej) z innaÎ osobaÎ, mozÇe za niaÎ dochodzicÂ dla siebie okresÂlonych satysfakcji i w przypadku uznania racji powoda, z podobnym
powoÂdztwem mogøaby wystaÎpicÂ w tej samej sprawie blizÇej nieokresÂlona (lecz np. wielomilionowa) ilosÂcÂ podmiotoÂwº. W konkluzji
stwierdzono, zÇe ¹Jan Paweø II zaroÂwno jako Karol Wojtyøa, jak i gøowa PanÂstwa WatykanÂskiego miaø, ma i miecÂ beÎdzie odpowiednie
instrumenty i legitymacje prawne dla ewentualnego dochodzenia Jego praw, o ile uzna, zÇe zostaøy one w przedmiotowej sprawie naruszoneº.
A zatem powstaje pytanie, czy zniewazÇenie Jana Pawøa II mozÇe
bycÂ traktowane jako naruszenie doÂbr osobistych innej osoby nizÇ sam
PapiezÇ? OdpowiedzÂ na to pytanie zalezÇy od tego, jakie stanowisko
w KosÂciele rzymskokatolickim zajmuje PapiezÇ. NalezÇy w tym wzgleÎdzie sieÎgnaÎcÂ do wiedzy z zakresu teologii, ktoÂra moÂwi wyrazÂnie, zÇe

164

GRZEGORZ JEÎDREJEK, TADEUSZ SZYMANÂSKI

PapiezÇ jest nasteÎpcaÎ sÂw. Piotra na ziemi2. A zatem, zniewazÇanie papiezÇa mozÇe bycÂ potraktowane jako naruszanie doÂbr osobistych, ktoÂrymi saÎ uczucia religijne. Stwierdzenie to dla wielu osoÂb jest trudne
do przyjeÎcia, ale takie saÎ zasady wiary katolickiej.
Peønomocnicy ksieÎdza praøata, ktoÂrymi byli adwokaci Wøodzimierz Kaøagate, Andrzej Siedlecki i Tadeusz SzymanÂski, podkresÂlili,
zÇe powoÂd jako kapøan KosÂcioøa rzymskokatolickiego, posiadajaÎcy
tytuø praøata Jego SÂwiaÎtobliwosÂci Jana Pawøa II, jest legitymowany
w sposoÂb szczegoÂlny do wystaÎpienia w obronie dobrego imienia gøowy KosÂcioøa rzymskokatolickiego ± PapiezÇa, ktoÂry jest namiestnikiem Boga na ziemi i jednoczesÂnie najwyzÇszym symbolem wiary
dla wszystkich wiernych tego KosÂcioøa.

2. PROBLEM INTERWENCJI UBOCZNEJ

W omawianym procesie z wnioskiem o dopuszczenie w sprawie
w charakterze interwenienta ubocznego wystaÎpiøo Stowarzyszenie
Polskich PrawnikoÂw Katolickich3. Postanowieniem z dnia 18 czerwca
1999 r. SaÎd OkreÎgowy w Warszawie odmoÂwiø dopuszczenia go do
udziaøu w sprawie w charakterze interwenienta ubocznego. W uzasadnieniu stwierdzono, zÇe Stowarzyszenie powoøuje sieÎ na interes
faktyczny, nie zasÂ interes prawny w rozstrzygnieÎciu sprawy na korzysÂcÂ powoda, czyli ks. praøata Zdzisøawa Peszkowskiego. Uznano
zatem, zÇe nieusprawiedliwione saÎ wymagania wskazane w art. 76
k.p.c. W uzasadnieniu postanowienia znalazøo sieÎ roÂwniezÇ zdanie,
zÇe powoÂd powoøuje sieÎ na naruszenie swoich doÂbr osobistych, a nie
wysteÎpuje w imieniu PapiezÇa.
Od tego postanowienia zostaøo zøozÇone zazÇalenie podpisane
przez adwokata Marka Mazurkiewicza z Warszawy, wysteÎpujaÎcego
jako peønomocnik Stowarzyszenia Polskich PrawnikoÂw Katolickich.
2

Katechizm KosÂcioøa Katolickiego, Pallotinum 1994, s. 220.
Co do dziaøalnosÂci samego Stowarzyszenia zob. szerzej: G. J eÎ d r e j e k,
T. S z y m a nÂ s k i, Bono Communi. DziaøalnosÂcÂ Stowarzyszenia Polskich PrawnikoÂw
Katolickich w latach 1991-2001, Lublin 2001.
3
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W uzasadnieniu mecenas Mazurkiewicz podkresÂliø, zÇe wywody dotyczaÎce interesu faktycznego i interesu prawnego nie saÎ zasadne.
W sprawie o naruszenie doÂbr osobistych kazÇdy interes faktyczny
jest jednoczesÂnie interesem prawnym, ale nie kazÇdy interes prawny
kreuje fakt, innymi søowy ± kazÇdy fakt w sposoÂb konieczny rodzi
skutki prawne. Zdaniem mecenasa Mazurkiewicza pojeÎcie interesu
faktycznego jest szersze od pojeÎcia interesu prawnego. W pojeÎciu
interesu faktycznego implicite zawarty jest interes prawny, a zatem
analiza logiczna przesaÎdza o koniecznosÂci dopuszczenia interwenienta ubocznego do sprawy. Niestety, saÎd nie podzieliø tej argumentacji.
NalezÇy dodacÂ, zÇe w doktrynie wysunieÎty zostaø poglaÎd, zÇe pojeÎcie
interesu prawnego w rozumieniu art. 76 k.p.c. nalezÇy rozumiecÂ stosunkowo szeroko. Interes taki ma bowiem wysteÎpowacÂ ¹w kazÇdym
wypadku, w ktoÂrym rozstrzygnieÎcie sporu mozÇe wywrzecÂ jakiekolwiek skutki w sferze prawnej interwenientaº4. PodkresÂla sieÎ takzÇe, zÇe
interesu prawnego nie mozÇna wiaÎzacÂ wyøaÎcznie z interesem majaÎtkowym5. Trzeba zatem uznacÂ, zÇe w procesie o ochroneÎ dobra osobistego, jakim saÎ uczucia religijne, interes prawny majaÎ wszyscy, ktoÂrzy
uwazÇajaÎ, zÇe dane zachowanie narusza ich uczucia (kryterium subiektywne). Naruszenie uczucÂ religijnych jest zarazem naruszeniem praw
podmiotowych, ktoÂre te uczucia chroniaÎ.

3. ZASADA WOLNOSÂCI SèOWA A OCHRONA UCZUCÂ RELIGIJNYCH

W czasie procesu wielokrotnie podnoszona byøa argumentacja,
Çze artykuø Zbigniewa Wiszniewskiego miesÂci sieÎ w ramach polemiki
prasowej. PodkresÂlano takzÇe znaczenie zasady wolnosÂci søowa, ktoÂraÎ
mozÇe ograniczacÂ omawiany proces. Zgodnie z art. 14 Konstytucji RP
¹Rzeczpospolita Polska zapewnia wolnosÂcÂ prasy i innych sÂrodkoÂw
spoøecznego przekazuº. Konstytucja stoi takzÇe na strazÇy ¹wolnosÂci
wyrazÇania swoich poglaÎdoÂw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania
4
5

A. Z i e l i nÂ s k i, PosteÎpowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2001, s. 61.
TamzÇe, s. 60.
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informacjiº (art. 54). A zatem wolnosÂcÂ medioÂw jest zagwarantowana
konstytucyjnie.
Bez waÎtpienia w Polsce po kilkudziesieÎciu latach obowiaÎzywania
cenzury wolnosÂcÂ søowa jest wartosÂciaÎ, ktoÂra posiada szczegoÂlne znaczenie. Wszelkie przejawy jej ograniczania spotykajaÎ sieÎ z natychmiastowaÎ reakcjaÎ opinii spoøecznej. Uprawnione wydaje sieÎ bycÂ twierdzenie, zÇe wolnosÂcÂ søowa, a co za tym idzie wolnosÂcÂ prasy, radia, telewizji
i innych medioÂw jest fundamentem demokracji. Wszelkie proÂby ograniczenia tej wolnosÂci saÎ søusznie interpretowane jako zamach na demokracjeÎ. MozÇemy nawet pokusicÂ sieÎ o stwierdzenie, zÇe media, a sÂcisÂlej rzecz bioraÎc wolnosÂcÂ søowa, saÎ jednym z gwarantoÂw demokracji.
CzeÎsto ujawniajaÎ i usÂwiadamiajaÎ one opinii publicznej zjawiska ± np.
korupcjeÎ, nepotyzm, faszyzm, komunizm ± ktoÂre stanowiaÎ bezposÂrednie zagrozÇenie dla demokracji6.
PowyzÇsze uwagi dotyczaÎce wolnosÂci søowa nie mogaÎ jednak
oznaczacÂ, zÇe kazÇdy beÎdzie moÂgø publicznie moÂwicÂ i pisacÂ to, co sobie
zÇyczy. Inaczej jest ze sferaÎ zÇycia prywatnego, gdzie obowiaÎzuje zasada cogitationis poenam nemo patitur, czyli ± ¹nikogo nie karze sieÎ
za jego mysÂliº. Zgodnie z art. 31, ust. 1 Konstytucji ¹KazÇdy jest
obowiaÎzany szanowacÂ wolnosÂci i prawa innychº. GranicaÎ wolnosÂci
søowa saÎ zatem prawa innych osoÂb. Z chwilaÎ, kiedy dojdzie do naruszenia prawa, zasada ta przestaje obowiaÎzywacÂ, a mianowicie: w razie np. naruszenia uczucÂ religijnych osoba, ktoÂra je naruszyøa, nie
mozÇe powoøywacÂ sieÎ na zasadeÎ wolnosÂci søowa.
NalezÇy podkresÂlicÂ, zÇe ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnosÂci i praw mogaÎ bycÂ ustanawiane tylko w ustawie
i tylko wtedy, kiedy saÎ konieczne w demokratycznym panÂstwie dla
jego bezpieczenÂstwa lub porzaÎdku publicznego, baÎdzÂ dla ochrony
sÂrodowiska, zdrowia i moralnosÂci publicznej, baÎdzÂ wolnosÂci i praw
innych osoÂb. Ograniczenia te nie mogaÎ naruszacÂ istoty wolnosÂci
i praw (art. 31, ust. 3 Konstytucji).

6
W literaturze przedmiotu podawane saÎ takzÇe inne argumenty uzasadniajaÎce
wolnosÂcÂ wypowiedzi. Zob. szerzej: A. W i sÂ n i e w s k i, Znaczenie wolnosÂci søowa
w panÂstwie demokratycznym, ¹GdanÂskie Studia Prawniczeº, 2000, t. VII, s. 648nn.
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Trafnie zauwazÇyø prof. Wojciech èaÎczkowski, zÇe paradoksalnie
na wolnosÂcÂ søowa ¹powoøujaÎ sieÎ takzÇe dawni gorliwi propagandzisÂci
i zwolennicy cenzury, ktoÂrzy wykorzystujaÎc fascynacjeÎ wolnosÂciaÎ søowa ± wydajaÎ wysoko nakøadowe pisma, w ktoÂrych w sposoÂb zupeønie
bezkarny od wielu lat ponizÇajaÎ godnosÂcÂ osoÂb, caøych grup spoøecznych czy instytucjiº7. WysteÎpowanie tego typu zjawisk jest dowodem
na niewøasÂciwaÎ egzekucjeÎ prawa. IstniejaÎ odpowiednie normy prawne, ale osoby odpowiedzialne za stosowanie prawa bojaÎ sieÎ z nich
korzystacÂ, by nie bycÂ oskarzÇonym ± tutaj po raz kolejny powoøamy sieÎ
na prof. èaÎczkowskiego ± o ¹ksenofobieÎ, nietolerancjeÎ, amoralnosÂcÂ,
zacofanie itp.º8
Nie mozÇna absolutnie zgodzicÂ sieÎ z poglaÎdem, zÇe artykuø zamieszczony w ¹Trybunieº miaø charakter polemiczny. Zbigniew Wiszniewski wyrwaø bowiem z kontekstu jedynie jedno zdanie PapiezÇa
dotyczaÎce teorii Darwina. O zÇadnej polemice nie mozÇe bycÂ zatem
mowy. Wydaje sieÎ, zÇe chodziøo o znalezienie pretekstu do zawarcia
w teksÂcie ostatniego akapitu, w ktoÂrym uznano PapiezÇa m.in. za
prostackiego wikarego z Niegowici, jak roÂwniezÇ stwierdzono, zÇe
przynosi On wstyd narodowi, do ktoÂrego niegdysÂ nalezÇaø.

4. KRYTERIUM SUBIEKTYWNE I OBIEKTYWNE

Doktryna, jak i orzecznictwo opowiedziaøy sieÎ zdecydowanie za
stosowaniem kryterium obiektywnego9. Naszym zdaniem nalezÇy wy7

Zob. W. è aÎ c z k o w s k i, WolnosÂcÂ søowa w mediach a poszanowanie godnosÂci
czøowieka w prawie polskim, w: Divina et humana. KsieÎga jubileuszowa w 65. roczniceÎ
urodzin KsieÎdza Profesora Henryka Misztala, red. A. DeÎbinÂski, W. Bar, P. Stanisz,
Lublin 2001, s. 141.
8
TamzÇe.
9
Por. orzecznictwo zawarte w: P. S u s k i, Kodeks cywilny w orzecznictwie i pisÂmiennictwie. KsieÎga pierwsza ± czeÎsÂcÂ ogoÂlna, Warszawa 1997, s. 170nn. Jak stwierdza
np. A. Wojciszke (Katalog doÂbr osobistych w sÂwietle przepisoÂw Konstytucji i Kodeksu
Cywilnego, ¹GdanÂskie Studia Prawniczeº, 2000, t. VII, s. 663), ¹niedopuszczalne jest
opieranie rozstrzygnieÎcia wyøaÎcznie na opisie zindywidualizowanych przezÇycÂ pokrzywdzonego, ktoÂry mozÇe bycÂ przeciezÇ nadwrazÇliwy czy nadmiernie przeczulony na punkcie swojej osoby. Potrzebne saÎ intersubiektywnie sprawdzalne kryteria uznania doÂbr
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kluczycÂ stanowiska skrajne, a zatem nie mozÇna opieracÂ sieÎ tylko
i wyøaÎcznie na kryterium obiektywnym lub tezÇ subiektywnym. Oba
kryteria muszaÎ wysteÎpowacÂ øaÎcznie. Problem dotyczy jedynie akcentowania jednego lub drugiego. Jak sieÎ wydaje, trudne jest znalezienie
odpowiedzi odnosÂnie do wszystkich doÂbr osobistych. NalezÇy takzÇe
odroÂzÇnicÂ ochroneÎ uczucÂ religijnych w prawie karnym i w prawie cywilnym. Przepisy rozdziaøu k.k. noszaÎcego tytuø ¹PrzesteÎpstwa przeciwko wolnosÂci sumienia i wyznaniaº majaÎ na celu zagwarantowanie
¹pokoju religijnegoº, a zatem ± w konkretnym przypadku ± o tym,
czy doszøo do naruszenia uczucÂ religijnych, decydujaÎcaÎ roleÎ powinno
odgrywacÂ kryterium obiektywne. W przypadku ochrony uczucÂ religijnych traktowanych jako dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c.
przewageÎ winno miecÂ z kolei kryterium subiektywne10.
NalezÇy uznacÂ, zÇe saÎ dobra osobiste, przy ocenie naruszenia ktoÂrych musi dominowacÂ kryterium obiektywne. Takim dobrem jest np.
zdrowie czøowieka. MozÇna bowiem ocenicÂ, w jakim stopniu nastaÎpiø
osobistych. NalezÇy ich poszukiwacÂ wøasÂnie posÂroÂd zapatrywanÂ moralnych i obyczajowych spoøeczenÂstwa. Uznanie za doniosøe prawnie kazÇdorazowych dowolnych odczucÂ
indywidualnych i brak mozÇliwie wyrazÂnego okresÂlenia, co uznaje sieÎ za dobro osobiste, powodowaøby zachwianie bezpieczenÂstwa prawnego w tym sensie, zÇe czøowiek nie
zdawaøby sobie sprawy z tego, czy swoim zachowaniem nie narusza doÂbr osobistych
innych ludziº. Zdaniem P. Graneckiego (OdpowiedzialnosÂcÂ sprawcy szkody niemajaÎtkowej na podstawie art. 448 k.c., ¹Studia Prawniczeº, 2002, z. 2, s. 100), ¹naruszenie
doÂbr osobistych ocenia sieÎ za pomocaÎ kryterium obiektywnego, odwoøujaÎcego sieÎ do
ocen spoøecznych danego zachowania, nie bioraÎc pod uwageÎ subiektywnych odczucÂ
poszukujaÎcego ochronyº.
10
MozÇemy podacÂ wiele przykøadoÂw na poparcie tej tezy. WyobrazÂmy sobie, zÇe
jeden z autoroÂw publikuje ksiaÎzÇkeÎ, w ktoÂrej stwierdza, zÇe znany polityk, uwazÇany za
¹wzoÂr moralnosÂciº, co m.in. przyczyniøo sieÎ do jego wyboru do parlamentu, prowadzi
tzw. podwoÂjne zÇycie. RoÂwnoczesÂnie ukazuje sieÎ publikacja prasowa, w ktoÂrej taki sam
zarzut zostaø postawiony sprzedawcy kwiatoÂw. W takim przypadku kryterium subiektywne musi pomoÂc nam okresÂlicÂ, czy doszøo do naruszenia dobra osobistego, oraz w jakiej
wysokosÂci nalezÇy sieÎ poszkodowanemu zadosÂcÂuczynienie. Nie trzeba chyba udowadniacÂ,
zÇe jego wysokosÂcÂ powinna bycÂ wieÎksza w pierwszym przypadku. Gdyby bowiem zarzut
postawiony politykowi okazaø sieÎ prawdziwy, byøoby to roÂwnoznaczne z konÂcem jego
kariery politycznej, a tym samym z utrataÎ mozÇliwosÂci zarobkowania. W drugim przypadku mozÇna by pokusicÂ sieÎ nawet o tezeÎ, zÇe opublikowany materiaø wpøynaÎø wreÎcz pozytywnie na mozÇliwosÂci handlowe sprzedawcy, gdyzÇ wiele osoÂb chciaøo zobaczycÂ, jak wyglaÎda ten opisywany w prasie ¹bigamistaº, a przy okazji dokonaøo zakupu kwiatoÂw.
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uszczerbek na zdrowiu. Przy innym dobrach, jak np. czesÂcÂ, godnosÂcÂ,
uczucia religijne, kryterium obiektywne musi odgrywacÂ z koniecznosÂci znaczenie drugorzeÎdne.
Nie ulega waÎtpliwosÂci, zÇe kryterium subiektywne musi bycÂ takzÇe
uwzgleÎdniane przy okazji spraw o naruszenie uczucÂ religijnych, traktowanych jako dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.r.o. Mianowicie: w przypadku obrazy przedmiotoÂw religijnych naruszenie dobra
osobistego winno bycÂ rozpatrywane oddzielnie w przypadku kapøana
z kilkudziesieÎcioletnim stazÇem, ktoÂry z uwagi na wiernosÂcÂ swoim
przekonaniom speÎdziø w czasach stalinowskich wiele lat w wieÎzieniu,
a inaczej w przypadku osoby, ktoÂra przed 1989 r. byøa czøonkiem
Komitetu Centralnego PZPR i autorem broszury propagujaÎcej sÂwiatopoglaÎd ateistyczny.
Kryterium subiektywne odegraøo szczegoÂlnaÎ roleÎ w omawianym
procesie. KsiaÎdz Peszkowski ma bowiem szczegoÂlny tytuø do wystaÎpienia z powoÂdztwem przeciwko ¹Trybunieº. Po pierwsze, jest praøatem Jego SÂwiaÎtobliwosÂci Jana Pawøa II, a po drugie ± w konteksÂcie
poroÂwnania wypowiedzi PapiezÇa do wypowiedzi Stalina ± Kapelanem Rodzin KatynÂskich i Pomordowanych na Wschodzie. SzczegoÂlnie bliski jego sercu jest los 4,5 tys. wieÎzÂnioÂw Kozielska, ktoÂrzy na
rozkaz Stalina zostali w bestialski sposoÂb wymordowani w Katyniu.

5. CZAS TRWANIA PROCESU

Wiele waÎtpliwosÂci mozÇe budzicÂ døugi czas trwania procesoÂw
o ochroneÎ doÂbr osobistych. Omawiany proces, jaki wytoczyø ks. praøat Peszkowski, ciaÎgnaÎø sieÎ ponad 5 lat. W tym czasie zmarø autor
artykuøu, jak i redaktor naczelny ¹Trybunyº. PrzeciaÎganie procesu
sprawia, zÇe opinia publiczna zaczyna zapominacÂ, o co wøasÂciwie w danej sprawie chodzi. MozÇe takzÇe prowadzicÂ do chøodnej kalkulacji,
zgodnie z ktoÂraÎ nie ¹opøaca sieÎº prowadzicÂ procesoÂw o ochroneÎ doÂbr
osobistych, gdyzÇ na wydanie wyroku trzeba czekacÂ kilka lat11.
11

Na ten aspekt sprawy zwroÂciø uwageÎ A. Karpowicz (WolnosÂcÂ søowa a odpowiedzialnosÂcÂ, ¹Palestraº, 1993, nr 12, s. 61n.).

170

GRZEGORZ JEÎDREJEK, TADEUSZ SZYMANÂSKI

PODSUMOWANIE

Ze zrozumiaøych wzgleÎdoÂw nie beÎdziemy komentowali wyroku
wydanego przez saÎd I instancji, zgodnie z zasadaÎ: Roma locuta causa
finita! MozÇemy jednak pokusicÂ sieÎ o kilka refleksji zwiaÎzanych z przebiegiem samego procesu.
Po pierwsze, mozÇemy zauwazÇycÂ, izÇ w tym wypadku naruszenia
doÂbr prawnych, jakimi saÎ uczucia religijne, sÂrodki cywilnoprawne
okazaøy sieÎ bardziej skuteczne od ochrony prawnokarnej. Z roÂzÇnych
wzgleÎdoÂw ochrona prawnokarna nie speønia dobrze swojej roli.
Wprawdzie kodeks karny zawiera przesteÎpstwo obrazÇania uczucÂ religijnych (art. 196 k.k.), ale dosÂwiadczenie pokazuje, zÇe najczeÎsÂciej
prokuratura umarza sÂledztwo dotyczaÎce powyzÇszego przesteÎpstwa.
Wskutek takiej praktyki uprawnione jest twierdzenie, zÇe wymiar
sprawiedliwosÂci doprowadziø de facto do zawieszenia rozdziaøu
XXIV k.k. z 1997 r., zawierajaÎcego przesteÎpstwa przeciwko wolnosÂci
sumienia i wyznania. W doktrynie prawa karnego zdaje sieÎ w ostatnim czasie dominowacÂ poglaÎd, zÇe nie wszystkie dobra prawne muszaÎ
bycÂ chronione przez prawo karne12. StaÎd tezÇ poddawana jest w waÎtpliwosÂcÂ racjonalnosÂcÂ karania za popeønienie przesteÎpstwa uczucÂ religijnych13. Uzasadniona wydaje sieÎ bycÂ zatem sugestia, zÇe bardziej
skuteczna od prawnokarnej mozÇe okazacÂ sieÎ cywilnoprawna ochrona
uczucÂ religijnych14.
Po drugie, zwraca uwageÎ, zÇe proces ten trwaø pieÎcÂ lat. W jego
trakcie wiele sieÎ zmieniøo, zginaÎø np. w wypadku samochodowym
autor tekstu. Z pewnosÂciaÎ tak døugi czas trwania procesu nie wpøywa
pozytywnie na odbioÂr opinii publicznej. Wielu juzÇ zapomniaøo o artykule, ktoÂry w listopadzie 1997 r. ukazaø sieÎ w ¹Trybunieº.
12
Por. H. J. H i r s c h, W kwestii aktualnego stanu dyskusji o pojeÎciu dobra prawnego, ¹Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicznyº, 2002, nr 1, s. 6nn.
13
Por. R. P a p r z y c k i, Graj, szatanie. Prawnokarna ochrona sumienia i wyznania a dziaøalnosÂcÂ satanistoÂw, ¹Rzeczpospolitaº, 2000, nr 221, s. C-3.
14
Por. A. W aÎ s e k, Ochrona uczucÂ religijnych w prawie polskim, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 270nn.
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MozÇna miecÂ takzÇe zastrzezÇenia co do sposobu i zakresu relacjonowania procesu przez media. Zwraca uwageÎ, izÇ oproÂcz telewizji
¹Poloniaº i ¹Pulsº nie zainteresowaøa sieÎ nim zÇadna ze stacji. W szczegoÂlnosÂci na zastanowienie zasøuguje biernosÂcÂ telewizji publicznej,
ktoÂra zobowiaÎzana jest do respektowania w swoich programach wartosÂci chrzesÂcijanÂskich. I chociazÇ w wieÎkszym stopniu reprezentowani
byli przedstawiciele prasy, to i tak w wielu dziennikach, czy tezÇ tygodnikach o charakterze ogoÂlnopolskim, nie byøo zÇadnej wzmianki.
Z przykrosÂciaÎ musimy takzÇe stwierdzicÂ, zÇe proces ten nie spotkaø sieÎ
z wieÎkszym zainteresowaniem sÂwiata nauki, prawnikoÂw praktykoÂw,
jak i møodziezÇy prawniczej.
Powstrzymujemy sieÎ na dzienÂ dzisiejszy od oceny linii obrony
strony pozwanej. Pozwolimy sobie jednak na pewnaÎ zøosÂliwosÂcÂ.
Tak jak w jeÎzyku potocznym funkcjonuje pojeÎcie ¹pomrocznosÂci
jasnejº, tak po tym procesie mozÇe pojawicÂ sieÎ søowo ¹myszki komputerowejº, ktoÂra miaøa bycÂ jakoby winna zamieszczeniu w teksÂcie
søoÂw, ktoÂre obrazÇaøy Ojca SÂwieÎtego.
Na zakonÂczenie pragniemy poinformowacÂ, izÇ ks. praøat Zdzisøaw
Peszkowski podjaÎø decyzjeÎ o niewnoszeniu apelacji.
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PODATEK KOSÂCIELNY CZY DAROWIZNA
NA UTRZYMANIE KOSÂCIOèA?

Tematyka zÂroÂdeø finansowania KosÂcioøa katolickiego oraz prowadzonej przez niego dziaøalnosÂci powraca na øamy prasy i do innych
sÂrodkoÂw spoøecznego przekazu na ogoÂø w sÂcisÂle okresÂlonych warunkach politycznych. Kontekst ten nie sprzyja podejmowaniu rzeczowej analizy tych zagadnienÂ, mozÇe jednak stacÂ sieÎ pretekstem do
sprecyzowania kilku zasadniczych w tej dyskusji pojeÎcÂ.
Wraz z posteÎpujaÎcym procesem integracji naszego kraju z UniaÎ
EuropejskaÎ coraz bardziej aktualne staje sieÎ odwoøywanie sieÎ do
przykøadu panÂstw Europy Zachodniej. PoszukujaÎc wieÎc wzorcoÂw,
nalezÇy przede wszystkim wziaÎcÂ pod uwageÎ panÂstwa o poroÂwnywalnych z polskim systemach wzajemnych relacji mieÎdzy panÂstwem
a KosÂcioøem i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi. Uzasadnione to
jest przede wszystkim tym, zÇe z okresÂlonym modelem relacji panÂstwo±KosÂcioÂø zwiaÎzane saÎ bezposÂrednio kwestie systemu finansowania instytucji wyznaniowych. PominaÎcÂ wieÎc mozÇemy w tym miejscu
sytuacje skrajne. Za takie uznacÂ mozÇna zaroÂwno panÂstwa wyznaniowe (np. Grecja, Wielka Brytania, Norwegia), jak i niektoÂre laickie
o modelu okresÂlanym mianem separacji wrogiej (Francja)1. W panÂstwach wyznaniowych religia oficjalna jest finansowana bezposÂrednio z budzÇetu panÂstwa, w przypadku zasÂ separacji wrogiej KosÂcioÂø
i inne zwiaÎzki wyznaniowe saÎ uznawane za stowarzyszenia prywat1

s. 48.

J. K r u k o w s k i, KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacjii prawnych, Lublin 2000,
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ne, a co za tym idzie ± nie pozostajaÎ generalnie w zÇadnych zwiaÎzkach finansowych z panÂstwem. ZÇaden z tych modeli, chocÂ z roÂzÇnych
powodoÂw, nie wydaje sieÎ mozÇliwy do zastosowania w polskiej rzeczywistosÂci.
Za mozÇliwe do akomodacji uznacÂ wieÎc mozÇna sposoby finansowania wysteÎpujaÎce w sytuacjach separacji skoordynowanej jako najbardziej zblizÇonej do warunkoÂw polskich. Jednak takzÇe w obreÎbie tej
grupy panÂstw sytuacja w interesujaÎcej nas materii nie jest jednorodna. Generalnie mozÇna jednak sformuøowacÂ tezeÎ o dwoÂch grupach
przyjeÎtych rozwiaÎzanÂ ± systemie podatku kosÂcielnego i systemie darowizny na utrzymanie KosÂcioøa. Uksztaøtowanie sieÎ tych systemoÂw
ma swoje historyczne zÂroÂdøa w ogoÂlnoeuropejskim procesie sekularyzacji doÂbr kosÂcielnych. Ze szczegoÂlnym nateÎzÇeniem przebiegaø on
w XVIII i XIX w. OgoÂlnaÎ zasadaÎ byøo przejmowanie przez panÂstwo
doÂbr kosÂcioøoÂw (gøoÂwnie doÂbr ziemskich) stanowiaÎcych dotaÎd podstawowe zÂroÂdøo utrzymania zaroÂwno kosÂcielnych osoÂb prawnych, jak
i duchowienÂstwa. Odbywaøo sieÎ to na roÂzÇnych podstawach prawnych,
jednak zawsze skutkowaøo powstaniem systemu sÂwiadczenÂ zamiennych ze strony panÂstwa. Nie byøo jednak reguøaÎ, izÇ taki system powstawaø, a co wazÇniejsze ± osiaÎgaø swoÂj ostateczny ksztaøt juzÇ w momencie sekularyzacji2. IstotaÎ jest jednak zwiaÎzek mieÎdzy obecnym
w tych panÂstwach udziaøem struktur administracji publicznej w finansowaniu KosÂcioøoÂw a owymi sÂwiadczeniami zamiennymi za przejeÎte
dobra kosÂcielne (gøoÂwnie tzw. beneficja).
MozÇna wyroÂzÇnicÂ dwa zasadnicze kierunki rozwoju tych systemoÂw. Pierwszy nalezÇy do tradycji niemieckiej i faktycznie jest formaÎ
¹podatku kosÂcielnegoº. Drugi natomiast ma swoÂj poczaÎtek we Wøoszech i raczej jest sposobem dokonywania darowizny czeÎsÂci pøaconych podatkoÂw na rzecz uprawnionych KosÂcioøoÂw. W Polsce czeÎsto
wymienia sieÎ razem te systemy jako mozÇliwe do ewentualnego akomodowania do warunkoÂw polskich, pomijajaÎc fundamentalne roÂzÇnice mieÎdzy nimi. Model podatku kosÂcielnego ± obecny gøoÂwnie w Republice Federalnej Niemiec ± jest przykøadem daleko posunieÎtej
2

Por. R. S o b a nÂ s k i, Baza finansowa KosÂcioøoÂw w perspektywie zintegrowanej
Europy, w: Europa i KosÂcioÂø, red. H. Juros, Warszawa 1997, s. 227-241.
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wspoÂøpracy mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøami (nie tylko katolickim, ale
roÂwniezÇ protestanckim o poroÂwnywalnej w tym panÂstwie wielkosÂci).
KosÂcioøy te dysponujaÎ sÂrodkami pozyskanymi od podatnikoÂw za posÂrednictwem panÂstwowego aparatu skarbowego.
Istotnym zagadnieniem jest identyfikacja obowiaÎzku podatkowego z przynalezÇnosÂciaÎ do danego KosÂcioøa. Zatem obowiaÎzek
sÂwiadczenia na rzecz swojego KosÂcioøa za posÂrednictwem panÂstwa
spoczywa na wszystkich wiernych beÎdaÎcych podatnikami. Zmiana
zasÂ tego statusu, czyli cheÎcÂ sÂwiadczenia na rzecz innego KosÂcioøa,
baÎdzÂ tezÇ w ogoÂle rezygnacja z opøacania tego podatku, oznacza
zmianeÎ statusu takzÇe w sferze danego zwiaÎzku religijnego, czyli ±
wystaÎpienie z KosÂcioøa. MozÇna wieÎc moÂwicÂ o dobrowolnosÂci tego
sÂwiadczenia wyøaÎcznie w powiaÎzaniu z dobrowolnosÂciaÎ przynalezÇnosÂci do danego KosÂcioøa. Odpowiednie osÂwiadczenie woli zøozÇone
w urzeÎdzie skarbowym jest nasteÎpnie przekazywane wøasÂciwemu
KosÂcioøowi. W przypadku KosÂcioøa katolickiego w RFN skutkuje
to nasteÎpnie odpowiednim wpisem w ksieÎdze ochrzczonych. Caøkowita rezygnacja z opøacania tego podatku oznacza zatem takzÇe pozostawienie tych sÂrodkoÂw do dyspozycji podatnika. OdreÎbnym zagadnieniem jest skutecznosÂcÂ takiego osÂwiadczenia na gruncie KosÂcioøa w innym panÂstwie, np. w Polsce. Uprawniony zatem KosÂcioÂø
jest informowany o indywidualnych danych osobowych podatnikoÂw
rezygnujaÎcych z opøacania podatku kosÂcielnego, zatem a contrario
posiada dane o swoich wiernych opøacajaÎcych ten podatek na jego
rzecz.
Kolejnym wyroÂzÇnikiem tego systemu jest wysokosÂcÂ sÂwiadczenÂ,
sieÎgajaÎca kilku procent dochodu, oraz ich przeznaczenie. WysokosÂcÂ
ta mozÇe bycÂ wskazÂnikiem zamozÇnosÂci spoøeczenÂstwa, ale takzÇe potrzeb KosÂcioøa podejmujaÎcego wiele dzieø o charakterze socjalnym,
opiekunÂczym, charytatywnym czy osÂwiatowym. Generowane przez
te instytucje wydatki rzutujaÎ z kolei na wysokosÂcÂ sÂwiadczenÂ niezbeÎdnych do ich utrzymania. Nie traktuje sieÎ wieÎc w tym momencie
wyøaÎcznie o utrzymaniu duchowienÂstwa czy tezÇ budynkoÂw o charakterze sakralnym. W przypadku Niemiec oba KosÂcioøy (katolicki
i ewangelicki) z racji prowadzonej dziaøalnosÂci ± wykraczajaÎcej poza
sprawowanie kultu ± saÎ uznawane za najwieÎkszych przedsieÎbiorcoÂw
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w kraju3. Taka sytuacja wydaje sieÎ bycÂ powszechnie akceptowana
spoøecznie i mimo napieÎtej sytuacji budzÇetu panÂstwa nie saÎ wyrazÂnie
zgøaszane postulaty zmiany opodatkowania obywateli.
Podobnie jak w przypadku innych podatkoÂw znana jest wysokosÂcÂ
corocznych wpøywoÂw z racji podatku kosÂcielnego, a nasteÎpnie wysokosÂcÂ wydatkoÂw na poszczegoÂlne grupy celoÂw, poczynajaÎc od wynagrodzenÂ duchowienÂstwa, poprzez koszty utrzymania bazy materialnej KosÂcioøa, azÇ do planowanych i prowadzonych inwestycji4.
Odmiennie sytuacja wspoÂøpracy panÂstwa z KosÂcioøem i innymi
zwiaÎzkami wyznaniowymi w zakresie ich utrzymania uksztaøtowaøa
sieÎ we Wøoszech i w niektoÂrych innych panÂstwach (np. ostatnio na
WeÎgrzech).
CechaÎ wspoÂlnaÎ obu tych systemoÂw ± niemieckiego i wøoskiego ±
jest wspoÂøudziaø panÂstwa w gromadzeniu i przekazywaniu KosÂcioøom
sÂrodkoÂw materialnych oraz zwiaÎzek tych sÂrodkoÂw z podatkiem dochodowym wiernych.
IstotnaÎ roÂzÇnicaÎ jest juzÇ brak øaÎcznosÂci mieÎdzy przynalezÇnosÂciaÎ do
danego KosÂcioøa, baÎdzÂ zwiaÎzku wyznaniowego, a przekazywaniem
na jego rzecz czeÎsÂci pøaconego podatku dochodowego. W corocznej
deklaracji podatkowej podatnik dokonuje jedynie osÂwiadczenia woli
o cheÎci przeznaczenia czeÎsÂci sÂrodkoÂw z opøacanego podatku dochodowego na rzecz wskazanego przez siebie KosÂcioøa baÎdzÂ zwiaÎzku
wyznaniowego. OsÂwiadczenie to nie jest identyfikowane z osobaÎ
podatnika i søuzÇy jedynie zbiorczym obliczeniom statystycznym, majaÎcym znaczenie przy podziale zebranych w ten sposoÂb sÂrodkoÂw.
Teoretycznie wieÎc wierny danego KosÂcioøa mozÇe wesprzecÂ swoÂj KosÂcioÂø lub tezÇ inny do tego uprawniony. MozÇe tezÇ nie wesprzecÂ zÇadnego
lub zmieniacÂ co jakisÂ czas przeznaczenie swojej czeÎsÂci podatku. Deklaracje takiego wsparcia mogaÎ pochodzicÂ wieÎc od czøonkoÂw innych
3

ZatrudniajaÎ okoøo 400 tys. osoÂb, a wartosÂcÂ ich aktywoÂw ocenia sieÎ na 490 mld
euro, czyli dwukrotny roczny budzÇet RFN. P. J e n d r o s z c z y k, OszczeÎdnosÂci nie
omijajaÎ KosÂcioøa, ¹Rzeczpospolitaº, 2003, nr 145.
4
Szerzej na temat niemieckiego systemu utrzymania KosÂcioøa: H. M a r r eÂ, Niemiecki system finansowania KosÂcioøa, w: Systemy finansowania instytucji kosÂcielnych
w Europie. Materiaøy MieÎdzynarodowej Konferencji, Sandomierz, 13-14 wrzesÂnia
1999 r., red. J. Krukowski, Lublin 2000, s. 31-43.
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KosÂcioøoÂw oraz od osoÂb nieidentyfikujaÎcych sieÎ z zÇadnym z uprawnionych do podziaøu tych sÂrodkoÂw zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Nie
zmienia to bezposÂrednio pozycji wiernych w ich zwiaÎzkach wyznaniowych, a KosÂcioøy saÎ informowane tylko o zbiorczych danych statystycznych.
W systemie wøoskim jednak osÂwiadczenie podatnika ma jeszcze
jedno znaczenie, a mianowicie ± wedøug wskazanÂ podatnikoÂw dzielona jest caøosÂcÂ wpøywoÂw. Wskazania poszczegoÂlnych podatnikoÂw nie
zmieniajaÎ wieÎc sumy pozostajaÎcej do podziaøu, a tylko ustalajaÎ procentowe relacje mieÎdzy kwotami przyznawanymi nasteÎpnie uprawnionym zwiaÎzkom wyznaniowym. Zatem jesÂli tylko 10% podatnikoÂw
dokona takiego wyboru, a sposÂroÂd nich 95% wskazÇe np. KosÂcioÂø katolicki, to 95% caøej sumy zostanie przekazane temu wøasÂnie KosÂcioøowi. NiezalezÇnie jednak od zøozÇenia, baÎdzÂ nie, takiego osÂwiadczenia,
niezalezÇnie od jego tresÂci, w zÇadnym przypadku sÂrodki z interesujaÎcej
nas czeÎsÂci podatku nie pozostajaÎ do dyspozycji podatnika.
WysokosÂcÂ tego sÂwiadczenia jest staøa dla caøego kraju i jednakowa
dla kazÇdego uprawnionego podmiotu ± w przypadku Wøoch jest to
0,8% dochodu (otto per mille)5. Inaczej tezÇ saÎ zdefiniowane cele, na
ktoÂre przeznacza sieÎ uzyskane sÂrodki. Jest to utrzymanie duchowienÂstwa poprzez system wynagrodzenÂ finansowanych za posÂrednictwem
Instytutu ds. Utrzymania DuchowienÂstwa (w przypadku KosÂcioøa
katolickiego). Jest to instytucja o charakterze parabankowym, zarzaÎdzana przez KosÂcioÂø, o zasieÎgu ogoÂlnokrajowym, ale posiadajaÎca
swoje oddziaøy diecezjalne, dysponujaÎca sÂrodkami gøoÂwnie z podatkoÂw oraz z dawnych beneficjoÂw. W dalszej kolejnosÂci dofinansowuje
sieÎ w ten sposoÂb potrzeby kultu religijnego (budoweÎ kosÂcioøoÂw, oratorioÂw, katechizacjeÎ, restauracjeÎ zabytkoÂw), dziaøalnosÂcÂ charytatywnaÎ KosÂcioøa. Taka konstrukcja skutkuje tezÇ zatem innymi kwotami
pozostawianymi do dyspozycji KosÂcioøa. W ciaÎgu ostatnich lat (1990-2002) sumy te systematycznie wzrastaøy (z wyjaÎtkiem lat 1997-1998
5
Na WeÎgrzech przyjeÎto 1%. Jest to wieÎc wielkosÂcÂ poroÂwnywalna ± przyp. autora.
Ewolucja systemu finansowania KosÂcioøa na WeÎgrzech: B. S c h a n d a, System finansowania KosÂcioøa na WeÎgrzech, w: Systemy finansowania instytucji kosÂcielnych w Europie. Materiaøy MieÎdzynarodowej Konferencji, Sandomierz, 13-14 wrzesÂnia 1999 r., red.
J. Krukowski, Lublin 2000, s. 79-107.
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i 2000) od 210 mln euro w 1990 r. do 908 mln euro w 2002 r.6
RoÂwniezÇ w tym wypadku corocznie przedstawiane jest sprawozdanie
z wydatkowania zebranych sÂrodkoÂw. Jest ono dosteÎpne na stronach
internetowych oraz w postaci specjalnych biuletynoÂw, plakatoÂw itp.7
MozÇna zatem stwierdzicÂ, zÇe u zÂroÂdeø powstania zaroÂwno systemu
podatku kosÂcielnego, jak i swoistej darowizny czeÎsÂci podatku od dochodoÂw osobistych lezÇy ewolucja sposoboÂw finansowania KosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Przede wszystkim jednak jest to sposoÂb
wywiaÎzywania sieÎ panÂstwa z zobowiaÎzanÂ przyjeÎtych w trakcie sekularyzacji doÂbr kosÂcielnych. PanÂstwo uznaje w tym wypadku niewystarczalnosÂcÂ ofiar skøadanych przez wiernych w roÂzÇny sposoÂb, na ogoÂø
w zwiaÎzku ze sprawowaniem kultu. Uznaje roÂwniezÇ za niesprzeczny
z rozdziaøem KosÂcioøa od panÂstwa swoÂj udziaø w gromadzeniu i przekazywaniu uprawnionym zwiaÎzkom wyznaniowym sÂrodkoÂw finansowych. SÂrodki te nasteÎpnie saÎ przeznaczane roÂwniezÇ na wydatki zwiaÎzane ze sprawowaniem kultu.
Jednak mieÎdzy oboma zarysowanymi systemami finansowania
KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wysteÎpujaÎ istotne roÂzÇnice.
Przede wszystkim w systemie wøoskim panÂstwo ceduje na ten cel
czeÎsÂcÂ juzÇ zebranych i pozostajaÎcych w dyspozycji panÂstwa sÂrodkoÂw
ze sÂwiadczenÂ podatkowych, ktoÂre w innym wypadku mogøyby stanowicÂ czeÎsÂcÂ budzÇetu panÂstwa. W systemie niemieckim natomiast panÂstwo tylko posÂredniczy (odpøatnie zresztaÎ) w pobieraniu dodatkowego podatku obciaÎzÇajaÎcego wyøaÎcznie wiernych danego KosÂcioøa. Peøni tu roÂwniezÇ swoistaÎ roleÎ brachium saeculare KosÂcioøoÂw, uchwalajaÎc
odpowiednie prawodawstwo podatkowe.
W systemie wøoskim nie istnieje wieÎc roÂwniezÇ bezposÂredni zwiaÎzek mieÎdzy deklaracjaÎ finansowego wsparcia danego KosÂcioøa, czy
zwiaÎzku wyznaniowego, a jakaÎkolwiek przynalezÇnosÂciaÎ wyznaniowaÎ.
6

www.sovvenire.it ± witryna (w jeÎzyku wøoskim) posÂwieÎcona systemowi finansowania KosÂcioøa we Wøoszech ± przyp. autora.
7
Szerzej na temat tego systemu: G. F e l i c i a n i, Finansowanie instytucji kosÂcielnych i utrzymanie duchowienÂstwa. DosÂwiadczenia wøoskie, w: Systemy finansowania
instytucji kosÂcielnych w Europie. Materiaøy MieÎdzynarodowej Konferencji, Sandomierz, 13-14 wrzesÂnia 1999 r., red. J. Krukowski, Lublin 2000, s. 45-64; A. C z o h a r a,
Stosunki PanÂstwo±KosÂcioÂø. Belgia, Francja, Hiszpania, Wøochy, Warszawa 1994.
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OdnosÂna zatem deklaracja nie stoi w sprzecznosÂci z ewentualnym
prawem podatnikoÂw do milczenia w sprawach sÂwiatopoglaÎdowych
czy tezÇ zakazem stawiania pytanÂ w tej kwestii ze strony organoÂw
wøadzy publicznej. Niemiecki system ze sÂrodkoÂw podatku kosÂcielnego (de facto obciaÎzÇajaÎcego wieÎkszosÂcÂ podatnikoÂw) finansuje dziaøania wykraczajaÎce daleko poza sprawowanie kultu religijnego i w duzÇej
mierze beÎdaÎce zadaniami panÂstwa (opieka spoøeczna). Rzutuje to
w konsekwencji na wysokosÂcÂ obciaÎzÇenÂ z tego tytuøu.
Wydaje sieÎ zatem, izÇ system wøoski, czy tezÇ podobny na nim
wzorowany, w peøniejszy sposoÂb speønia stawiane przed nim zadania.
PanÂstwo w tym wypadku wywiaÎzuje sieÎ ze swoich zobowiaÎzanÂ, pozostawiajaÎc podatnikom prawo do decydowania o przeznaczeniu
czeÎsÂci budzÇetu panÂstwa. Zasoby tego samego bowiem budzÇetu skøadajaÎ sieÎ po czeÎsÂci z dawnych doÂbr kosÂcielnych lub z uzyskanych z nich
w roÂzÇny sposoÂb korzysÂci.
MajaÎc na uwadze coraz bardziej aktualnaÎ koniecznosÂcÂ reformy
systemu finansowania KosÂcioøa w Polsce, warto rozwazÇycÂ charakterystyczne cechy przedstawionych rozwiaÎzanÂ. W konteksÂcie rozwiaÎzanÂ przedwojennych (gøoÂwnie konkordatowych)8 i ustawy o dobrach
martwej reÎki9 projektowany system powinien bycÂ blizÇszy modelowi
wøoskiemu wbrew powracajaÎcej w dyskusjach nazwie podatku kosÂcielnego. Nie bez znaczenia jest roÂwniezÇ wprowadzana wøasÂnie w zÇycie poroÂwnywalna konstrukcja wspierania dziaøalnosÂci charytatywnej
i wolontariatu10. W tym jednak momencie wydaje sieÎ, zÇe najwazÇniejszym problemem jest zakresÂlenie kierunku rozwazÇanÂ i ogoÂlnych, systemowych ram proponowanego modelu, a nasteÎpnie akomodacja do
warunkoÂw polskich, uwzgleÎdniajaÎca zaroÂwno historieÎ, jak i aktualne
uwarunkowania naszego panÂstwa.
8
Konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ z 10 lutego
1925 r., w: T. W ø o d a r c z y k, Konkordaty. Zarys historii ze szczegoÂlnym uwzgleÎdnieniem XX wieku, t. 2, Warszawa 1986, s. 528-535.
9
Ustawa z 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, z poÂzÂn. zm.
10
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaøalnosÂci pozÇytku publicznego i wolontariacie, Dz. U. Nr 96, poz. 873.
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

Wiesøaw Bar, WolnosÂcÂ religijna w DaÅr al-IslaÅm. Zagadnienia
prawa wyznaniowego, Lublin: Wydawnictwo Poliphymnia 2003,
ss. 280.

Nikogo nie trzeba przekonywacÂ, zÇe zainteresowanie islamem
wzrosøo w zwiaÎzku z masowaÎ imigracjaÎ muzuømanoÂw do USA i Europy, zwøaszcza Zachodniej, ktoÂrzy nie zawsze akceptujaÎ istniejaÎcy tam
porzaÎdek prawny. NiektoÂrzy komentatorzy za impuls do badanÂ nad
panÂstwami islamskimi uznajaÎ terrorystyczny atak na USA z dnia
11 wrzesÂnia 2001 r. Na przeøomie wiekoÂw (XX/XXI) pojawiøy sieÎ ±
z wieÎkszaÎ nizÇ dotychczas czeÎstotliwosÂciaÎ ± opinie o nieuchronnym
konflikcie mieÎdzy cywilizacjaÎ zachodniaÎ i islamskaÎ. Z tych powodoÂw
nalezÇy uznacÂ za trafny wyboÂr przez Wiesøawa Bara OFMConv, pracownika naukowego KUL, prowadzaÎcego zajeÎcia dydaktyczne m.in.
z prawa wyznaniowego, tematu monograficznego opracowania ±
WolnosÂcÂ religijna w DaÅr al-IslaÅm. Zagadnienia prawa wyznaniowego.
Obszerne opracowanie skøada sieÎ z trzech czeÎsÂci. PierwszaÎ (s. 15-98) posÂwieÎcono zÂroÂdøom i modelom relacji: panÂstwo ± religia ±
prawo. Wprowadzenie do systemu prawa islamskiego (rozdz. I)
wskazuje zÂroÂdøa prawa w tym systemie: podstawowe ± Koran i sunna
oraz interpretacyjne - idzÇma (konsens) i kijas (analogia), prezentuje
istniejaÎce szkoøy prawa ± hanafickaÎ, malickaÎ, szafickaÎ i hanbalickaÎ,
wreszcie ukazuje drogi wiodaÎce do uksztaøtowania sieÎ systemu. Autor rozdziaø ten potraktowaø bardzo skroÂtowo, gdyzÇ zaroÂwno w literaturze sÂwiatowej, jak i polskiej mozÇemy juzÇ spotkacÂ monograficzne
opracowania na ten temat. StosownaÎ literatureÎ wskazano w przypisach. Dla tematu wazÇne byøo skoncentrowanie sieÎ na okresÂleniu
relacji mieÎdzy panÂstwem i religiaÎ, mieÎdzy panÂstwem i prawem reli-
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gijnym (rozdz. II). Islam jest traktowany jako system kompletny,
zøozÇony z czeÎsÂci religijnej, politycznej i ekonomicznej. W rozdziale
drugim zaprezentowany zostaø poglaÎd uczonych islamskich, izÇ Mahomet jest autorem pierwszej w dziejach ludzkosÂci konstytucji pisanej. Sahifa miaøaby pochodzicÂ z 622 r. i miecÂ bezposÂrednie zastosowanie do 661 r. Przepis w paragrafie 25 miaø gwarantowacÂ judaistom
wolnosÂcÂ religijnaÎ. W dziejach islamu kilkakrotnie odzÇywaøa koncepcja jednego wzorca konstytucji dla wszystkich panÂstw islamskich,
a szczegoÂlnie w drugiej poøowie XX w.; w tym czasie powstaøo co
najmniej 17 projektoÂw. Wedøug Rizzardiego ¹islam jest religiaÎ panÂstwa..., szariat definiuje natureÎ i struktureÎ panÂstwaº. Jednak nawet
w kreÎgu kultury islamskiej nie ma jednej definicji panÂstwa islamskiego.
Przytoczywszy kilka opinii, autor posteÎpuje w analizach za KartaÎ
Organizacji Konferencji Islamskiej. Wedøug niej panÂstwami islamskimi saÎ te, ktoÂrych kroÂlowie i szefowie uczestniczyli w konferencji
w Rabacie w 1969 r., a ministrowie spraw zagranicznych w spotkaniach w DzÇuddzie i Karaczi w 1970 r., oraz podpisaøy KarteÎ z 4 marca
1970 r. (art. 8). Obecnie Organizacja liczy 57 czøonkoÂw ± 56 krajoÂw
i PanÂstwo PalestynÂskie oraz 10 obserwatoroÂw, a wsÂroÂd nich BosÂnieÎ
i HercegowineÎ, RepublikeÎ SÂrodkowoafrykanÂskaÎ i KroÂlestwo Tajlandii. O wszystkich panÂstwach podano podstawowe informacje, w tym
rok przystaÎpienia do Konferencji i struktureÎ wyznaniowaÎ. WysteÎpuje
mieÎdzy nimi istotne zroÂzÇnicowanie, gdy chodzi o powierzchnieÎ, liczbeÎ
mieszkanÂcoÂw, przynalezÇnosÂcÂ religijnaÎ. RoÂzÇnorodnosÂcÂ wysteÎpuje tezÇ
na pøaszczyzÂnie konstytucyjnej. SaÎ kraje islamskie nawet z formaÎ
islamu wojujaÎcego ± nietolerancyjnego (Arabia Saudyjska, Iran, Pakistan), ale takzÇe z konstytucyjnaÎ separacjaÎ panÂstwa i religii. SposÂroÂd
56 krajoÂw Organizacji Konferencji Islamskiej 24 zapisaøy w konstytucji swoÂj laicki, czyli niewyznaniowy charakter: Albania, AzerbejdzÇan,
Benin, Burkina Faso, Czad, DzÇibuti, Gabon, Gwinea, Gwinea Bissau, Gujana, Kamerun, Kazachstan, Kirgistan, Mali, Mozambik, Niger, Nigeria, Senegal, TadzÇykistan, Togo, Turkmenistan, Turcja,
Uganda i Uzbekistan. Do tej grupy mozÇna zaliczycÂ takzÇe Surinam
mimo braku stosownego przepisu w konstytucji. W katalogu tym nie
ma krajoÂw arabskich. O przyjeÎciu laickosÂci czy bezwyznaniowosÂci nie
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decydowaø czynnik socjologiczny. Zapisana w konstytucji bezwyznaniowosÂcÂ nie musi oznaczacÂ odcieÎcia sieÎ od szarijatu jako zÂroÂdøa prawa
(por. Gambia, DzÇibuti, Nigeria, Senegal). Nie saÎ tezÇ jednolitaÎ grupaÎ
panÂstwa okresÂlajaÎce sieÎ w konstytucjach republikami islamskimi czy
tezÇ uznajaÎcymi islam za religieÎ panÂstwa. StaÎd tezÇ moÂwi sieÎ o ¹petroislamieº w Arabii Saudyjskiej, o ¹islamie rewolucjiº w Iranie czy
o ¹islamie marszaøkoÂwº odnosÂnie do Pakistanu i Sudanu. PodstawowaÎ zasadaÎ saudyjskiego ustroju jest to, izÇ Koran jest faktycznie konstytucjaÎ. Wedøug sprawozdawcy Komisji Praw Czøowieka ONZ
w przypadku Arabii Saudyjskiej ¹panÂstwo jest wøasnosÂciaÎ religiiº.
SaÎ tezÇ panÂstwa deklarujaÎce islamskosÂcÂ, ale ograniczajaÎce stosowanie
norm religijnych tylko do statusu prawnego jednostek, jak Algieria,
Bangladesz, Irak, Jordania, Malezja, Maroko, Somalia i Tunezja.
Wreszcie z ostatniego, trzeciego rozdziaøu pierwszej czeÎsÂci poznajemy udziaø panÂstw islamskich w tworzeniu na forum ONZ dokumentoÂw dotyczaÎcych praw czøowieka oraz deklaracji pochodzaÎcych z kreÎgu kultury islamskiej; poza koniecznymi danymi natury ogoÂlnej
z dziejoÂw tych dokumentoÂw Autor skoncentrowaø swojaÎ uwageÎ na
zagadnieniach zwiaÎzanych z powstawaniem redakcji przepisoÂw wyznaniowych. Zatem najpierw odnosÂnie do Powszechnej Deklaracji
Praw Czøowieka, zwøaszcza jej art. 18. W toku prac nad taÎ DeklaracjaÎ
delegat Libanu zgøosiø poprawkeÎ o zaliczenie do wolnosÂci religijnej
uprawnienia do zmiany religii. U jej podstaw legøo dosÂwiadczenie
kraju, ktoÂry interpretujaÎc øagodnie szarijat, staø sieÎ miejscem schronienia dla osoÂb przesÂladowanych z powodu wyznawania innej religii
nizÇ islamska. WøaÎczenie tej poprawki byøo powodem wstrzymania sieÎ
Arabii Saudyjskiej w konÂcowym gøosowaniu nad DeklaracjaÎ, Jemen
w ogoÂle nie wziaÎø udziaøu w gøosowaniu, a przedstawiciele Afganistanu i Egiptu zøozÇyli osÂwiadczenia o utrzymaniu w swoim porzaÎdku
zasad islamu przed ww. klauzulaÎ.
Spory o tresÂcÂ prawa do wolnosÂci religijnej zaostrzyøy sieÎ jeszcze
w toku prac nad Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 18),
jak tezÇ nad specjalnaÎ konwencjaÎ o wyeliminowaniu wszelkich form
nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach,
ktoÂrej od poczaÎtku byøy przeciwne Arabia Saudyjska, Irak i Tunezja.
W efekcie po trzydziestu latach 25 listopada 1981 r. proklamowano
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bez gøosowania ± przez konsensus ± tylko deklaracjeÎ, ale skøadano
przy tym osÂwiadczenia: ¹akceptujemy projekt rezolucji i deklaracji
tak jak zostaøa przyjeÎta, ale w takim zakresie, ktoÂry jest absolutnie
zgodny z jurysdykcjaÎ islamskaÎº. DosycÂ szczegoÂøowy przebieg prac
nad przepisami wyznaniowymi w tych i innych dokumentach mieÎdzynarodowych znajdzie czytelnik w prezentowanej ksiaÎzÇce.
ZupeønaÎ nowosÂciaÎ w literaturze przedmiotu (prawa wyznaniowego) w Polsce jest przedstawienie akt pochodzaÎcych z kultury islamu.
Kraje islamskie, zwøaszcza po powstaniu Organizacji Konferencji Islamskiej, zajmowaøy wspoÂlne stanowisko na forum mieÎdzynarodowym i przygotowywaøy dla swojego kreÎgu dokumenty alternatywne.
Dotyczyøy one m.in. spraw wyznaniowych. Zasadniczo dzieli sieÎ je na
dwie grupy: pierwsza ± o inspiracji zbiezÇnej z podstawami dokumentoÂw ONZ, czyli blizÇsze laickiej inspiracji charakterystycznej dla tekstoÂw ONZ (Karta Praw Czøowieka Ligi Tunezyjskiej ± 1985 r., Deklaracja Algierska ± 1989 r., MarokanÂska Karta Praw Czøowieka ±
1990 r., Arabska Karta Praw Czøowieka ± 1994 r.); druga ± zwiaÎzana
istotnie z islamskim duchem religijnym (pozostaøe, w tym uwazÇane za
najwazÇniejsze: Powszechna Deklaracja Islamska Praw Czøowieka ±
1981 r., Deklaracja Praw Czøowieka w Islamie Organizacji Konferencji Islamskiej ± 1990 r.). CechaÎ dokumentoÂw z drugiej grupy jest
poøozÇenie nacisku na zachowanie islamskiej tozÇsamosÂci praw czøowieka oraz wyrazÂny ton apologetyczny wobec zarzutoÂw o øamanie
tych praw w islamie. Wykøad o boskim pochodzeniu tych praw, jak
tezÇ o sÂcisøym zwiaÎzku praw czøowieka i szarijatu przeprowadza sieÎ juzÇ
w preambuøach tych dokumentoÂw, a w dalszych ich czeÎsÂciach wskazuje sieÎ szarijat jako model praw czøowieka. W nim tezÇ majaÎ bycÂ
okresÂlone granice w korzystaniu z praw i wolnosÂci.
Autor przytacza opinie, takzÇe z kreÎgoÂw muzuømanÂskich, zÇe w dyskusjach nad islamskimi aktami o prawach czøowieka konfliktogenny
jest juzÇ poziom lingwistyczny. Islamskie dokumenty byøy redagowane
w jeÎzyku arabskim, a oficjalnie przedstawiane w jeÎzyku francuskim
lub angielskim. Wersje autentyczne nasycone saÎ tekstami z Koranu
i sunny, w wersjach oficjalnych zasÂ przesøanie byøo ujmowane w stylu
zachodnim, czeÎsto niekompatybilnym z oryginaøem. Wedøug E. Galindo, na ktoÂrego Autor sieÎ powoøuje w swej pracy, ¹wydaje sieÎ, zÇe
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wersje w jeÎzykach zachodnich byøy kierowane dla uspokojenia niemuzuømanoÂw i eksponujaÎ etykeÎ islamu w terminach akceptowalnych
dla ducha przenikajaÎcego wspoÂøczesne zasady praw czøowieka. Wersja arabska wydaje sieÎ bycÂ zredagowana tak, by usatysfakcjonowacÂ
ogarnieÎtych duchem klasycznej wizji prawa islamskiego (szariatu)º.
Z kolei A. S. Aldeb Abu-Sahlieh twierdzi, zÇe fakt, izÇ islamskie deklaracje nie staøy sieÎ prawem obowiaÎzujaÎcym, sÂwiadczy, zÇe nie byøy
przeznaczone dla ludnosÂci araboislamskiej, lecz dla rozmoÂwcoÂw zachodnich w celach propagandowych.
W czeÎsÂci drugiej (s. 99-174) poznajemy kwestie szczegoÂøowe,
ujeÎte w pieÎcÂ rozdziaøoÂw. Autor przyblizÇa najpierw istoteÎ wolnosÂci
w islamie, akcentujaÎc analizy prawnikoÂw. IstotaÎ wolnosÂci religijnej
jest wolnosÂcÂ wypeøniania zobowiaÎzanÂ przepisanych przez religieÎ.
Dlatego kazÇdy, kto nie jest muzuømaninem, ale wierzy, korzysta
z wolnosÂci podporzaÎdkowania sieÎ swojemu kodeksowi religijnemu,
pod warunkiem jednak, zÇe ten nie sprzeciwia sieÎ zasadom islamu.
OczywisÂcie w konstytucjach roÂzÇnie sieÎ teÎ spraweÎ rozwiaÎzuje. Wedøug
Tunezyjczyka A. Amora, relatora Komisji Praw Czøowieka ONZ,
wolnosÂcÂ wierzenia, posiadania przekonanÂ religijnych baÎdzÂ innych,
jest formalnie uznawana w ustawodawstwie krajoÂw muzuømanÂskich
z wyjaÎtkiem Arabii Saudyjskiej, w ktoÂrej edukacja møodego pokolenia jest inspirowana wiaraÎ islamskaÎ (art. 13), a ¹obrona religii islamskiej [...] jest obowiaÎzkiem kazÇdego obywatelaº (art. 34). WyrazÂnego
uznania wolnosÂci religii i kultu nie ma tezÇ w konstytucjach Jemenu,
KomoroÂw, Kataru, MalediwoÂw, Mauretanii i WybrzezÇa KosÂci Søoniowej. W islamskich panÂstwach wyznaniowych, ktoÂre nie przyjeÎøy
szarijat za zÂroÂdøo podstawowe dla swych legislacji, sformuøowania
o wolnosÂci sumienia i kultu zostaøy wpisane wyrazÂnie do ustaw zasadniczych.
Na podstawie zÂroÂdeø doktrynalnych i prawnych Autor ukazaø, jak
religia determinuje miejsce jednostki w spoøeczenÂstwie, na czym polega tolerancja wzgleÎdem niemuzuømanoÂw i jakie saÎ jej granice,
wreszcie stosowanie prawa religijnego w obszarze statusu osobowego. ZroÂzÇnicowanie w tej ostatniej kwestii jest szczegoÂlnie charakterystyczne w materii maøzÇenÂskiej, ale tezÇ w prawie karnym, procesowym i spadkowym. W czeÎsÂci szczegoÂøowej nie mogøo zabraknaÎcÂ roz-
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wazÇanÂ nad wolnosÂciaÎ zmiany religii, kwestiaÎ tak dyskutowanaÎ na
forum ONZ ± przy tworzeniu dokumentoÂw mieÎdzynarodowych ±
za sprawaÎ krajoÂw islamskich. AnalizujaÎc zÂroÂdøa, Autor wskazuje,
zÇe w islamie istnieje wolnosÂcÂ przyjeÎcia islamu, ale nie ma zÇadnych
waÎtpliwosÂci, zÇe porzucenie wiary islamskiej (apostazja) jest cieÎzÇkim
przesteÎpstwem. Na konstytucyjne gwarancje dla takich zachowanÂ
wprost zdecydowaøy sieÎ nieliczne kraje ± Albania, Gujana, Nigeria
i Sierra Leone. W krajach, ktoÂre stosujaÎ szarijat, w materii karnej
przewiduje sieÎ kareÎ sÂmierci za przesteÎpstwo apostazji; czasem towarzyszy jej konfiskata doÂbr.
JednaÎ z najistotniejszych cech kazÇdej religii jest kult. Mimo prawnych gwarancji manifestowanie przekonanÂ niemuzuømanoÂw poprzez
akty kultu bywa bardzo ograniczane. Na przykøad obronÂcy skrajnej
polityki Arabii Saudyjskiej argumentujaÎ, zÇe ten kraj jest jak wielki
meczet, dlatego nie mogaÎ w nim wspoÂøistniecÂ dwie religie. Tak jak
niemozÇliwe jest wznoszenie meczetu we wneÎtrzu kosÂcioøa, tak samo
nie do pomysÂlenia jest budowanie np. kosÂcioøa w kraju, ktoÂry jest
niczym jeden, wielki meczet. Autor przytacza roÂwniezÇ stan prawny
i faktyczny z innych panÂstw, m.in. Zjednoczonych EmiratoÂw Arabskich, Sudanu, Bahrajnu, Iraku i Iranu.
InnaÎ cechaÎ religii jest gøoszenie oreÎdzia. W ramach wspoÂlnoty
islamskiej i innych prozelityzm jest nakazany, zakazany natomiast
jest niemuzuømanom; wykorzystywany jest dla promocji islamu
w krajach niemuzuømanÂskich, ale zakazany niemuzuømanom w panÂstwach czøonkowskich Organizacji Konferencji Islamskiej. Na przykøad w Zjednoczonych Emiratach Arabskich niemuzuømanin za gøoszenie swej religii muzuømanom mozÇe bycÂ skazany na kareÎ 5-10 lat
wieÎzienia. JednoczesÂnie ten sam kraj prowadzi od marca 2002 r.
kampanieÎ na rzecz pamieÎciowego opanowania tekstu Koranu przez
wieÎzÂnioÂw. KazÇdy z nich, bez wzgleÎdu na przekonania, mozÇe miecÂ
skroÂconaÎ kareÎ, jesÂli nauczy sieÎ przepisanaÎ czeÎsÂcÂ Koranu (za 5 sekcji
= 1/6 tekstu ± skroÂcenie wynosi rok; za 10 sekcji = 1/3 ± 5 lat; za caøosÂcÂ
redukcja kary wynosi 15 lat). Na podstawie prawodawstwa mozÇna
stwierdzicÂ, zÇe w panÂstwach tych prawo szerzenia nauki przez niemuzuømanoÂw nie jest traktowane jako element wolnosÂci religijnej, nie
jest chronione, a jego akty saÎ przesteÎpstwem.
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UznajaÎc prawo do wolnosÂci mysÂli i opinii, autorzy Powszechnej
Deklaracji Islamskiej Praw Czøowieka przyjeÎli jednoczesÂnie, zÇe ¹nikt
nie ma prawa propagowacÂ bøeÎdu lub szerzycÂ to, co mogøoby szkodzicÂ
moralnosÂci lub ponizÇacÂ wspoÂlnoteÎ islamskaÎº. W tym konteksÂcie ukazano roÂwniezÇ kwestieÎ bluzÂnierstwa. IlustracjaÎ dla niej jest m.in. przypadek autora SzatanÂskich wersetoÂw S. Rushdiego; przy okazji otrzymujemy wyjasÂnienie pojeÎcia i znaczenia fatwy.
W wykøadzie prawa wyznaniowego uwzgleÎdnia sieÎ takzÇe sprawy
maøzÇenÂskie, jesÂli zwiaÎzki zawarte w formie religijnej mogaÎ wywoøywacÂ skutki cywilnoprawne, albo tezÇ wyroki trybunaøoÂw religijnych
mogaÎ bycÂ uznane na forum panÂstwowym. W panÂstwach muzuømanÂskich sprawy te poddane zostaøy reguøom szarijatu, dlatego tezÇ
uwzgleÎdniono je w publikacji. Poznajemy wieÎc pojeÎcie maøzÇenÂstwa
w islamie, przeszkody, formy zawarcia i ryt ceremonii, kwestie dotyczaÎce maøzÇenÂstwa czasowego, poligamii (zakazanej tylko w Tunezji), statusu stron oraz rozwodu. OproÂcz reguø wspoÂlnych podaje
sieÎ roÂzÇnice istniejaÎce w prawie poszczegoÂlnych krajoÂw, a takzÇe przykøady ¹nowoczesnychº rozwiaÎzanÂ, np. w 2001 r. saÎd w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) uznaø wazÇnosÂcÂ rozwodu po zakomunikowaniu przez maøzÇonka decyzji o rozwiaÎzaniu maøzÇenÂstwa przez
telefon, w formie SMS-u. Sprawa trafiøa do saÎdu na wniosek kobiety,
gdyzÇ ta nie byøa pewna swojego stanu cywilnego.
W trzeciej czeÎsÂci (s. 175-278) Autor zamiesÂciø tøumaczenia trzech
podstawowych dokumentoÂw sÂwiata islamskiego: o prawach czøowieka, wyciaÎg przepisoÂw wyznaniowych z konstytucji krajoÂw przynalezÇaÎcych do Organizacji Konferencji Islamskiej oraz 3 panÂstw obserwatoroÂw. Z tekstoÂw wybraø te, ktoÂre wprost odnoszaÎ sieÎ do spraw wyznaniowych, a wieÎc: invocatio Dei, okresÂlenie religijnego lub sÂwieckiego
charakteru panÂstwa, miejsce prawa religijnego w systemie prawnym
panÂstwa, gwarancje dla wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, wolnosÂci
søowa, zakazu dyskryminacji z powodoÂw religijnych, edukacji religijnej i roli rodzicoÂw w wychowaniu dzieci, skutecznosÂci cywilnoprawnej
sÂluboÂw religijnych, znaczenia trybunaøoÂw religijnych itp. Ta czeÎsÂcÂ pracy podnosi walor dydaktyczny rozprawy. Teksty bowiem mogaÎ søuzÇycÂ
do cÂwiczenÂ, analiz poroÂwnawczych, jak tezÇ mogaÎ tworzycÂ kontekst
uøatwiajaÎcy zrozumienie twierdzenÂ z pierwszej i drugiej czeÎsÂci.
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W sumie czytelnik otrzymuje peøne kompendium wiedzy na temat obcy literaturze polskiego prawa wyznaniowego. Doskonale
opanowany warsztat naukowy, oparcie pracy na szerokiej bazie zÂroÂdøowej i obfitej literaturze obcojeÎzycznej, sprawiajaÎ, zÇe publikacja
Wiesøawa Bara nosi cechy monografii naukowej i jednoczesÂnie mozÇe
bycÂ wykorzystana przez studentoÂw prawa jako podreÎcznik, a zÂroÂdøa
tam zamieszczone w tøumaczeniu polskim jako materiaøy do cÂwiczenÂ.
NiewaÎtpliwie stanowi ona cennaÎ pozycjeÎ naukowaÎ w dorobku polskiej literatury prawa wyznaniowego.
ks. Henryk Misztal

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

Ryszard Sztychmiler, SaÎdownictwo kosÂcielne w søuźbie praw czøowieka, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu WarminÂ sko-Mazurskiego 2000, ss. 164.

Z zadowoleniem nalezÇy powitacÂ ukazanie sieÎ pionierskiego opracowania na temat dziaøalnosÂci saÎdownictwa kosÂcielnego w søuzÇbie
ochrony praw czøowieka. Problematyka ta, poza kilkoma drobnymi
artykuøami, jak dotychczas nie byøa podejmowana w nauce polskiej,
a nawet sÂwiatowej. RoÂwniezÇ komentarze do kanonicznego prawa
procesowego nie zgøeÎbiajaÎ tej problematyki nalezÇycie1.
Publikacja godna jest polecenia duchownym KosÂcioøa katolickiego. ZainteresowacÂ powinna takzÇe seÎdzioÂw orzekajaÎcych w trybunaøach kosÂcielnych, jak i innych pracownikoÂw zwiaÎzanych z kosÂcielnym
wymiarem sprawiedliwosÂci. Z literaturaÎ opracowania powinni sieÎ
zapoznacÂ roÂwniezÇ studenci wydziaøoÂw prawa kanonicznego, jak i seminarioÂw duchownych. MozÇe ona zainteresowacÂ tezÇ czytelnikoÂw
sÂwieckich, nie tylko obronÂcoÂw szeroko pojeÎtych praw czøowieka.
Wedøug Autora ksiaÎzÇka ta ma bycÂ przewodnikiem pomagajaÎcym
¹teoretykom prawa i osobom zajmujaÎcym sieÎ w praktyce dostrzegacÂ
w omawianych normach sÂrodki odpowiednie do rozwiaÎzywania istotnych ludzkich problemoÂwº (s. 17).
KsiaÎzÇka napisana jest z duzÇym rozeznaniem problematyki. Autor
posøuguje sieÎ jeÎzykiem fachowym, z duzÇaÎ precyzjaÎ søowa. Ukøad
ksiaÎzÇki przejrzysty i logiczny. Tekst czyta sieÎ doskonale. Autor pøyn1
Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne wedøug Kodeksu Jana Pawøa II, t. 4, Doczesne dobra KosÂcioøa. Sankcje w KosÂciele. Procesy, Olsztyn 1990; E. S z t a f r o w s k i,
PodreÎcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986, s. 367-434.
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nie przechodzi od jednej mysÂli do drugiej, nie zmusza czytelnika do
zadumy nad tekstem. Bibliografia ± imponujaÎca. Autor wykorzystaø
55 publikacji zÂroÂdøowych i 140 roÂzÇnego rodzaju opracowanÂ ksiaÎzÇkowych i artykuøoÂw, w zdecydowanej wieÎkszosÂci obcojeÎzycznych.
Trudno nie zgodzicÂ sieÎ z poglaÎdami Autora, zÇe dziaøalnosÂcÂ KosÂcioøa nie mozÇe ograniczacÂ sieÎ tylko do procesu wydawania norm
prawnych, ale powinna dbacÂ o ich przestrzeganie i rozwijanie sÂwiadomosÂci prawnej wsÂroÂd wiernych. To nie tylko KosÂcioÂø ma prawa
w stosunku do wiernych, ale i wierni majaÎ je w stosunku do KosÂcioøa,
totezÇ winni wiedziecÂ, w jaki sposoÂb i przed jakim saÎdem majaÎ ich
dochodzicÂ. KosÂcioÂø ¹winien stale troszczycÂ sieÎ o to, aby jego tozÇsamosÂcÂ, wewneÎtrzny øad i jednosÂcÂ, a takzÇe uprawnienia wiernych, byøy
zawsze zachowywaneº (s. 19).
W zasadzie po Soborze WatykanÂskim II wzmogøo sieÎ zainteresowanie prawami czøowieka i prawami wiernych. Nowy Kodeks Prawa
Kanonicznego (KPK) z 21 stycznia 1983 r. w kan. 221 § 1 pozwala
wszystkim wiernym na dochodzenie i obroneÎ praw przysøugujaÎcych
im w KosÂciele na wøasÂciwym forum kosÂcielnym.
Ryszard Sztychmiler w swojej publikacji zajmuje sieÎ tylko saÎdowaÎ
drogaÎ dochodzenia praw wiernych w KosÂciele katolickim, pozostawiajaÎc poza rozwazÇaniami drogeÎ administracyjnaÎ.
KsiaÎzÇka skøada sieÎ z 8 rozdziaøoÂw i zakonÂczenia. SzesÂcÂ rozdziaøoÂw
(II-VIII) posÂwieÎcono analizie norm zawartych w kan. 1400-1500
KPK, w ksieÎdze VII, czeÎsÂci I pt. De iudiciis in genere (PosteÎpowanie
saÎdowe w ogoÂlnosÂci), zwanej tezÇ czeÎsÂciaÎ statycznaÎ kanonicznego prawa procesowego. Zawarte w tych kanonach normy prawne analizowane saÎ pod kaÎtem ich ¹uzÇytecznosÂci dla ochrony praw czøowiekaº.
W rozdziale I przedstawiono potrzeby, genezeÎ i charakter saÎdowej ochrony praw czøowieka w KosÂciele. Autor wychodzi od tezy, zÇe
¹po przejsÂciu przez sÂwiat dwoÂch dyktatur: komunizmu i faszyzmu [...]
wzmaga sieÎ zapotrzebowanie na poszanowanie praw czøowieka. TakzÇe w KosÂciele nadszedø czas wyrazÂniejszego nizÇ dotaÎd formuøowania
praw czøowieka, w tym takzÇe praw wiernychº (s. 15).
Zakresowi saÎdowej ochrony praw czøowieka w KosÂciele Autor
posÂwieÎciø rozdziaø II pracy. Do kompetencji saÎdoÂw kosÂcielnych nalezÇaÎ sprawy res spirituales, ktoÂre wprost i bezposÂrednio dotyczaÎ wia-
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ry, przyjmowania sakramentoÂw, roÂzÇnych praw i obowiaÎzkoÂw wiernych wynikajaÎcych ze chrztu, maøzÇenÂstwa itp., oraz sprawy res spiritualibus adnexae, czyli sprawy doczesne, ktoÂre sÂcisÂle øaÎczaÎ sieÎ z duchowymi, np. o dobra kosÂcielne, o wypøateÎ wynagrodzenÂ duchownych, o odprowadzanie skøadek na ubezpieczenie itp.
Istotnym zÂroÂdøem kanonicznego prawa procesowego w czeÎsÂci dotyczaÎcej ochrony praw czøowieka jest tzw. zwyczaj saÎdowy (usus foranensis) trybunaøoÂw papieskich, a w szczegoÂlnosÂci orzeczenia Roty
Rzymskiej, ktoÂre w istotny sposoÂb oddziaøujaÎ na orzeczenia nizÇszych
trybunaøoÂw kosÂcielnych. Pozwala na to kan. 19 KPK. Oznacza to, zÇe
jezÇeli ¹w okresÂlonej sprawieº nie znajdujemy wøasÂciwej normy prawnej, to nalezÇy odwoøacÂ sieÎ do analogii prawa lub do jurysprudencji
i praktyki Kurii Rzymskiej. Polecenie kodeksowe ma szczegoÂlne
znaczenie w procesach o stwierdzenie niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa kanonicznego.
Rozdziaø III przedstawia wøasÂciwosÂcÂ saÎdoÂw kosÂcielnych, a rozdziaø IV analizuje organizacjeÎ saÎdownictwa kosÂcielnego w søuzÇbie
praw czøowieka na szczeblu prowincji kosÂcielnej. Autor omawia
kompetencje oraz skøad trybunaøoÂw I i II instancji, trybunaøoÂw Stolicy Apostolskiej, a takzÇe trybunaøoÂw delegowanych. W zasadzie
pierwszym seÎdziaÎ w kazÇdej diecezji jest biskup, ale z uwagi na ogrom
zajeÎcÂ nie jest on w stanie podoøacÂ sprawom saÎdowym, dlatego powinien ± sam lub wespoÂø z innymi biskupami diecezjalnymi ± ustanowicÂ
oficjaøa (wikariusza saÎdowego) i seÎdzioÂw diecezjalnych (pomocniczych) w swojej diecezji lub na szczeblu mieÎdzydiecezjalnym. Ponadto w kazÇdej diecezji powinien bycÂ ustanowiony rzecznik sprawiedliwosÂci (kan. 1430 KPK), obronÂca weÎzøa maøzÇenÂskiego (kan. 1432
KPK), notariusz (kan. 1437 KPK) i adwokat. SeÎdziowie tworzaÎ trybunaø jednoosobowy lub kolegialny. GwarancjaÎ przestrzegania praw
czøowieka w KosÂciele ± zdaniem Autora ± ma bycÂ stabilnosÂcÂ urzeÎdu
seÎdziowskiego oraz niezalezÇnosÂcÂ seÎdzioÂw (za wyjaÎtkiem prawa i swojego biskupa). Niestety, brak juzÇ elementu niezawisøosÂci saÎdownictwa, tak jak w saÎdownictwie powszechnym panÂstwowym. Wymaga
sieÎ, aby oficjaøowie byli doktorami, a przynajmniej licencjatami prawa kanonicznego. Od wymogu wyksztaøcenia mozÇna uzyskacÂ dyspenseÎ. Ponadto wszyscy czøonkowie trybunaøoÂw kosÂcielnych winni
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cechowacÂ sieÎ dosÂwiadczeniem zÇyciowym, a wymoÂg ukonÂczonych 30
lat jest tego gwarantem. SeÎdziowie to ¹kapøani sprawiedliwosÂciº
(s. 62)2. Zaleca sieÎ, aby oficjaø i wiceoficjaøowie byli kapøanami i osobami nienaruszonej søawy. Powinni bycÂ ludzÂmi szanowanymi, dbacÂ
o dobro publiczne, zwøaszcza o dobro KosÂcioøa. Zgodnie jednak
z kan. 1421 § 2 KPK Konferencja Episkopatu mozÇe zezwolicÂ, aby
seÎdziami byli ustanowieni takzÇe sÂwieccy, zaroÂwno meÎzÇczyzÂni, jak
i kobiety. Jest to jednak rozwiaÎzanie praktykowane w krajach, gdzie
liczba kapøanoÂw ze stopniem doktora prawa kanonicznego jest niezadowalajaÎca: Szwajcaria, Niemcy, USA itd. Nie mogaÎ jednakzÇe samodzielnie wykonywacÂ wøadzy saÎdowniczej, a jedynie wspoÂødziaøacÂ
w jej wykonywaniu.
W rozdziale V Autor omawia zasady ogoÂlne funkcjonowania
trybunaøoÂw søuzÇaÎcych zabezpieczeniu praw czøowieka w sÂwietle roztrzaÎsanych praw i obowiaÎzkoÂw seÎdzioÂw i innych pracownikoÂw saÎdoÂw
kosÂcielnych (s. 89-100). Przede wszystkim winny bycÂ przestrzegane
podstawowe zasady procesowe na kazÇdym etapie przebiegu posteÎpowania. Dotyczy to w szczegoÂlnosÂci kolejnosÂci rozpatrywania
spraw, terminoÂw, miejsca pracy trybunaøoÂw, osoÂb dopuszczonych
do uczestniczenia w procesie oraz sposobu sporzaÎdzania i przechowywania akt saÎdowych.
Rozdziaø VI traktuje o prawach stron procesowych w kanonicznym procesie karnym, gøoÂwnie o zdolnosÂci saÎdowej i procesowej
stron i ich ograniczeniach. WazÇnym uprawnieniem stron w procesie
kanonicznym jest mozÇliwosÂcÂ korzystania z pomocy peønomocnikoÂw
i adwokatoÂw3, co z kolei wpøywa na wyzÇszy poziom orzecznictwa
saÎdoÂw kosÂcielnych.
W rozdziale VII Autor analizuje przysøugujaÎce uczestnikom procesu prawo do skarg i zarzutoÂw jako formie ochrony praw czøowieka.
Z kolei rozdziaø VIII zatytuøowany ¹Wskazania praktyczne dla peø2
Søowa te zostaøy zaczerpnieÎte z przemoÂwienia Jana Pawøa II do Roty Rzymskiej
z 17 lutego 1979 r. Zob. J o a n n e s P a u l u s II pp., Allocutio ad Decanum et Praelatos
Auditores Sacrae Romanae Rotae [...] ineunte anno iudiciali (17 II 1979), ¹Acta Apostolicae Sedisº, 71(1979), s. 422-427.
3
MozÇliwosÂcÂ korzystania z adwokatoÂw kosÂcielnych przed saÎdownictwem kosÂcielnym w Polsce jest poÂki co postulatem de lege ferenda.
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niejszej ochrony praw czøowieka w KosÂcieleº jest katalogiem postulatoÂw Autora de lege ferenda kierowanych pod adresem wszystkich
seÎdzioÂw saÎdoÂw kosÂcielnych oraz osoÂb zainteresowanych pracaÎ w tych
saÎdach. Wiedza wyniesiona przez nich z sal wykøadowych musi bycÂ
podbudowana odpowiedniaÎ praktykaÎ i wysokim morale. Wymogi te
dotyczaÎ roÂwniezÇ pomocniczych funkcjonariuszy kosÂcielnego aparatu
wymiaru sprawiedliwosÂci, tj. asesoroÂw, audytoroÂw, rzecznikoÂw sprawiedliwosÂci, obronÂcoÂw weÎzøa, biegøych saÎdowych, notariuszy i peønomocnikoÂw.
*

NiniejszaÎ recenzjeÎ uzupeøniam kilkoma uwagami i danymi odnosÂnie do funkcjonowania SaÎdu Metropolitalnego w Krakowie4. WsÂroÂd
9 seÎdzioÂw diecezjalnych (orzekajaÎcych w I instancji) azÇ 4 posiada
stopienÂ doktora prawa kanonicznego. Pozostali majaÎ wyksztaøcenie
teologiczne, a jeden z nich jest doktorem habilitowanym. Wszyscy
majaÎ døugoletniaÎ praktykeÎ w søuzÇbie saÎdoÂw kosÂcielnych, sieÎgajaÎcaÎ
w jednym przypadku azÇ do 1962 r.
Przy krakowskim SaÎdzie Metropolitalnym ± jako trybunale II
instancji ± powoøanych jest 6 seÎdzioÂw, przy czym tylko wikariusz
saÎdowy (oficjaø) i 2 seÎdzioÂw audytoroÂw ma stopienÂ doktora prawa
kanonicznego. Pozostali tzw. pomocniczy wikariusze saÎdowi (wiceoficjaøowie) i seÎdziowie audytorzy posiadajaÎ stopienÂ doktora teologii
(2) lub licencjata prawa kanonicznego (1) oraz kilku lub kilkunastoletnie dosÂwiadczenie w pracach kosÂcielnego wymiaru sprawiedliwosÂci. Jeden z seÎdzioÂw audytoroÂw orzeka juzÇ od 1980 r. Z kolei
wszyscy trzej obronÂcy weÎzøa maøzÇenÂskiego majaÎ stopienÂ doktora prawa kanonicznego. DwoÂch z nich peøni jednoczesÂnie funkcjeÎ rzecznika
sprawiedliwosÂci. SposÂroÂd 4 notariuszy tylko jeden posiada licencjat
prawa kanonicznego, a pozostali saÎ magistrami teologii.
Wszyscy seÎdziowie, jak i inni pracownicy SaÎdu Metropolitalnego
zwiaÎzani bezposÂrednio z orzecznictwem saÎ osobami duchownymi.
4

Dane za: Informator Archidiecezji Krakowskiej 2002/2003, KrakoÂw: Wydawnictwo sÂw. Stanisøawa BM 2002, s. 17-18.
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WsÂroÂd biegøych saÎdowych i peønomocnikoÂw wysteÎpujaÎcych przed
krakowskim SaÎdem Metropolitalnym spotyka sieÎ osoby sÂwieckie,
takzÇe kobiety (np. mec. Krystyna Sieniawska).
SaÎd Metropolitalny jako trybunaø I instancji swojaÎ wøasÂciwosÂciaÎ
terytorialnaÎ obejmuje mieszkanÂcoÂw archidiecezji krakowskiej. Jako
trybunaø apelacyjny saÎdzi sprawy rozpoznane w I instancji w saÎdach
diecezjalnych w CzeÎstochowie, Katowicach, Kielcach i Tarnowie.
Do SaÎdu Metropolitalnego w Krakowie jako trybunaøu I instancji
w 2002 r. wpøyneÎøo 137 nowych spraw, a do trybunaøu apelacyjnego ±
200 spraw5. Przed trybunaøem I instancji przez caøy 2002 r. toczyøo sieÎ
327 spraw, wszczeÎtych w poprzednich latach. W trybunale tym wydano 145 wyrokoÂw w sprawie stwierdzenia niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa,
z czego 74 pozytywne i 71 negatywnych, tj. odmawiajaÎcych stwierdzenia niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa, a w dziesieÎciu przypadkach posteÎpowanie umorzono. Natomiast w trybunale II instancji azÇ 182 sprawy
zakonÂczyøy sieÎ dekretami i 45 wyrokami, z czego w 35 przypadkach
utrzymano wyrok z I instancji, w 10 przypadkach wydano wyrok
uchylajaÎcy, a w 4 umorzono posteÎpowanie.
Jak juzÇ podniesiono, w krakowskim SaÎdzie Metropolitalnym dominujaÎ sprawy o stwierdzenie niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa, a najczeÎstszym tytuøem niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa jest niezdolnosÂcÂ do podjeÎcia
istotnych obowiaÎzkoÂw maøzÇenÂskich, wynikajaÎca z przyczyn natury
psychicznej (kan. 1095, 3o), tzw. incapacitas obligationes matrimonii
essentiales assumendi6.
Zdzisøaw Zarzycki
5

Informacje za: Ankieta dla Stolicy (Sygnatury) Apostolskiej za rok 2002.
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., oprac. W. GoÂralski, t. 3,
ks. IV, tyt. VII, Lublin: RW KUL 1986, s. 262-266.
6
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Wojciech GoÂralski, Ginter Dzierźon, NiezdolnosÂcÂ konsensualna
do zawarcia maøźenÂstwa kanonicznego. Kan. 1095, nn. 1-3
KPK, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynaøa Stefana
WyszynÂ skiego 2001, ss. 468.

SoboÂr WatykanÂski II w Konstytucji dogmatycznej o KosÂciele (nr
48), omawiajaÎc sÂwieÎtosÂcÂ maøzÇenÂstwa i rodziny, stwierdziø, izÇ ¹gøeÎboka
wspoÂlnota zÇycia i miøosÂci maøzÇenÂskiej ustanowiona przez StwoÂrceÎ
i unormowana Jego prawami, zawiaÎzuje sieÎ przez przymierze maøzÇenÂskie, czyli przez nieodwoøalnaÎ osobistaÎ zgodeÎ. W ten sposoÂb aktem osobowym, przez ktoÂry maøzÇonkowie wzajemnie sieÎ sobie oddajaÎ i przyjmujaÎ, powstaje z woli BozÇej instytucja trwaøa takzÇe wobec
spoøeczenÂstwa. Ten sÂwieÎty zwiaÎzek, ze wzgleÎdu na dobro tak maøzÇonkoÂw i potomstwa, jak i spoøeczenÂstwa, nie jest uzalezÇniony od ludzkiego saÎdu. Sam bowiem BoÂg jest twoÂrcaÎ maøzÇenÂstwa obdarzonego
roÂzÇnymi dobrami i celamiº. Prawodawca kosÂcielny roÂwniezÇ w kan.
1057 § 1 KPK z 1983 r. moÂwi, izÇ maøzÇenÂstwo stwarza zgoda stron
mieÎdzy osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrazÇona zgodnie z prawem, ktoÂrej nie mozÇe uzupeønicÂ zÇadna ludzka wøadza. W § 2 sprecyzowana maøzÇenÂska zgoda jest aktem woli, ktoÂrym meÎzÇczyzna i kobieta w nieodwoøalnym przymierzu wzajemnie sieÎ sobie oddajaÎ
i przyjmujaÎ w celu stworzenia maøzÇenÂstwa. StaÎd zgoda maøzÇenÂska
stanowi fundament legislacyjny w obszarze consensus matrimonialis.
W ramach podjeÎtych studioÂw nad kosÂcielnym prawem maøzÇenÂskim ukazaøa sieÎ publikacja W. GoÂralskiego i G. DzierzÇona, zgøeÎbiajaÎc tresÂcÂ niezdolnosÂci konsensualnej do zawarcia maøzÇenÂstwa kosÂcielnego, rozpracowujaÎc normeÎ kan. 1095 KPK, wraz z jej 3 numerami.
Temat publikacji zostaø wyjasÂniony w samym podtytule ¹Kan. 1095,
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nn. 1-3 KPKº, ktoÂry posÂwieÎcony zostaø problematyce orzecznictwa
Roty Rzymskiej w sprawach prowadzonych z tytuøoÂw wad zgody
maøzÇenÂskiej w okresÂlonym przedziale czasowym.
Opracowane dzieøo skøada sieÎ z 6 rozdziaøoÂw, stanowiaÎc zwartaÎ
caøosÂcÂ. Pierwszy rozdziaø, autorstwa W. GoÂralskiego, stanowiaÎcy
wprowadzenie w zagadnienie, zajmuje sieÎ zgodaÎ maøzÇenÂskaÎ jako aktem konstytuujaÎcym zwiaÎzek maøzÇenÂski. W drugim rozdziale przedstawiono genezeÎ kan. 1095 Kodeksu Jana Pawøa II z 1983 r., z kontekstem historycznym norm prawnych, autorstwa G. DzierzÇonia.
Z kolei w trzecim rozdziale (G. D.) omoÂwiono zagadnienie braku
wystarczajaÎcego uzÇywania rozumu (kan. 1095, n. 1). W rozdziale
czwartym zasÂ (W. G.) umieszczono komentarz do normy dotyczaÎcej
powazÇnego rozeznania oceniajaÎcego (kan. 1095, n. 2), ustalajaÎc terminologieÎ, kryteria niezdolnosÂci oraz objasÂnienie normy w okresie
przed promulgacjaÎ kodeksu w Kodeksie Prawa Kanonicznego
z 1983 r. W rozdziale piaÎtym (W. G.) wyjasÂniono problematykeÎ niezdolnosÂci do podjeÎcia istotnych obowiaÎzkoÂw maøzÇenÂskich z przyczyn
natury psychicznej (kan. 1095, n. 3), szeroko interpretujaÎc pojeÎcie,
przedmiot i wøasÂciwosÂci oraz przyczyny niezdolnosÂci podjeÎcia istotnych obowiaÎzkoÂw maøzÇenÂskich. Ostatni rozdziaø, szoÂsty, wykracza
poza obszar komentarza do normy omawianej kwestii prawa maøzÇenÂskiego i zawiera kwintesencjeÎ kwestii dowodzenia saÎdowego niezdolnosÂci psychicznej do zawarcia maøzÇenÂstwa (W. G.) jako uzÇytecznosÂcÂ
w saÎdownictwie kosÂcielnym.
Opublikowana praca stanowi wazÇnaÎ pozycjeÎ. Wzbogaca wyniki
badawcze do normy kan. 1095, nn. 1-3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ukazujaÎc jego rozumienie w legislacji posoborowej, ktoÂra jest
jednaÎ z najtrudniejszych, chocÂ najczeÎsÂciej stosowanych w wyrokach
saÎdowych. Zamieszczone aneksy zawierajaÎ wykaz bibliograficzny
zÂroÂdeø i literatury, jak tezÇ bibliografieÎ prac na temat niezdolnosÂci
konsensualnej do zawarcia maøzÇenÂstwa. MonografieÎ wzbogaca roÂwniezÇ spis wyrokoÂw Roty Rzymskiej wydanych w sprawach dotyczaÎcych niezdolnosÂci konsensualnej oraz wykaz przyczyn natury psychicznej wysteÎpujaÎcych w wyrokach rotalnych.
Publikacja NiezdolnosÂcÂ do zawarcia maøzÇenÂstwa kanonicznego.
Kan. 1095, nn. 1-3 KPK Wojciecha GoÂralskiego i Gintera DierzÇona
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szczegoÂlnie jest przydatna dla seÎdzioÂw i osoÂb zatrudnionych w saÎdownictwie kosÂcielnym w rozstrzyganiu sporoÂw o niewazÇnosÂcÂ maøzÇenÂstwa z tytuøoÂw dotyczaÎcych zgody maøzÇenÂskiej. Komentarze i orzecznictwo Roty Rzymskiej w znacznej mierze uøatwiajaÎ korzystanie z zamieszczonych przykøadoÂw pracy kosÂcielnego wymiaru sprawiedliwosÂci.
ks. Stanisøaw Tymosz
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

Repertorio legislativo y jurisprudencial de Derecho eclesiaÂstico
Â lvarez Cortina, MarõÂa JoseÂ Villa RobespanÄol, AndreÂs-Corsino A
ledo, Pamplona 1998, ss. 895.
¹Stolica SÂwieÎta i RzaÎd hiszpanÂski, dostrzegajaÎc zachodzaÎcy w ostatnich latach w spoøeczenÂstwie [...] gøeÎboki proces transformacji [...]
uznajaÎ za konieczne uregulowacÂ, za pomocaÎ specjalnych umoÂw te
kwestie, ktoÂre ± beÎdaÎc przedmiotem zainteresowania dwoÂch stron
± w nowych okolicznosÂciach [...] wymagajaÎ nowych uregulowanÂ. Dlatego tezÇ zobowiaÎzujaÎ sieÎ, za obopoÂlnaÎ zgodaÎ, podjaÎcÂ studium tych,
tak roÂzÇnych zagadnienÂ, aby, tak szybko jak jest to mozÇliwe, doszøo do
zawarcia umoÂw, ktoÂre zastaÎpiøyby stopniowo odpowiednie normy
obowiaÎzujaÎcego Konkordatuº (Acuerdo 28 Julio 1976, BOE de
24 de septiembre de 1976 ± tøum. P. R.).
W zacytowanym powyzÇej fragmencie ukøadu podstawowego pomieÎdzy rzaÎdem hiszpanÂskim a StolicaÎ ApostolskaÎ, podpisanym
28 lipca 1976 r., zawarte zostaøy zasady, na ktoÂrych opieracÂ sieÎ miaøy
odtaÎd wzajemne relacje mieÎdzy KosÂcioøem i panÂstwem w Hiszpanii.
OproÂcz wspomnianych zasad ukøad ten regulowaø takzÇe kwestie
zwiaÎzane z wyborem biskupoÂw i privilegium fori.
Kolejnym, wazÇnym krokiem w ksztaøtowaniu sieÎ relacji panÂstwo±
KosÂcioÂø byøo uchwalenie 27 grudnia 1978 r. nowej Konstytucji. W art.
16 ustawy zasadniczej czytamy: ¹Gwarantuje sieÎ wolnosÂcÂ ideologicznaÎ, religijnaÎ oraz wolnosÂcÂ kultu tak osoÂb indywidualnych, jak i spoøecznosÂci. Ograniczenia zewneÎtrznych przejawoÂw tej wolnosÂci wprowadzane beÎdaÎ tylko w wypadkach koniecznych dla utrzymania porzaÎdku publicznego strzezÇonego przez prawo. [...] ZÇadna religia nie
beÎdzie posiadacÂ charakteru religii narodowej. Wøadze publiczne beÎ-
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daÎ miaøy na wzgleÎdzie przekonania religijne spoøeczenÂstwa hiszpanÂskiego i beÎdaÎ podtrzymywaøy relacje wspoÂødziaøania z KosÂcioøem katolickim oraz z innymi wyznaniamiº (BOE de 29 de diciembre de
1978 ± tøum. P. R.).
TydzienÂ poÂzÂniej, 3 stycznia 1979 r., podpisano cztery, kolejne
umowy mieÎdzypanÂstwowe mieÎdzy KosÂcioøem i rzaÎdem Hiszpanii.
Regulowaøy one kwestie prawne, ekonomiczne, nauczania i kultury,
a takzÇe sprawy duszpasterstwa wojskowego oraz søuzÇby wojskowej
duchownych i zakonnikoÂw. Umowy te ratyfikowane zostaøy 4 grudnia tegozÇ roku.
Niezwykle wazÇne byøo roÂwniezÇ uchwalenie Ustawy Organicznej
o WolnosÂci Religijnej z 5 lipca 1980 r., stanowiaÎcej jakby zwienÂczenie
dotychczasowych wysiøkoÂw w procesie ksztaøtowania sieÎ nowego modelu relacji pomieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem w Hiszpanii. Zgodnie
z art. 1 tejzÇe ustawy ¹PanÂstwo gwarantuje podstawowe prawo do
wolnosÂci religijnej i do kultu, zawarte w Konstytucjiº (Ley Organica
7/1980, de 5 de julio. Libertad religiosa, art. 1, BOE de 24 de julio de
1980 ± tøum. P. R.).
SzesÂcÂ wspomnianych dokumentoÂw stanowi dzisiaj podstaweÎ
prawnaÎ aktualnego systemu prawa wyznaniowego w Hiszpanii.
Wszystkie te dokumenty, pomimo zÇe wypracowane na bazie roÂzÇnych
procedur prawnych, w tym w kwestii odnoszaÎcej sieÎ do relacji panÂstwo±KosÂcioÂø, oparte zostaøy na kilku fundamentalnych zasadach.
WsÂroÂd owych pryncypioÂw hiszpanÂskiego prawa wyznaniowego wyroÂzÇnicÂ nalezÇy przede wszystkim wolnosÂcÂ religijnaÎ, bezstronnosÂcÂ religijnaÎ panÂstwa, roÂwnosÂcÂ wszystkich wyznanÂ wobec prawa, pozytywnaÎ
kwalifikacjeÎ zjawiska religii oraz zasadeÎ wspoÂødziaøania.
PoczaÎwszy od lat siedemdziesiaÎtych XX w., zachodzaÎce zmiany
spowodowaøy niezwykle bujny rozwoÂj prawa wyznaniowego. Z jednej
strony sÂwiadczy o tym pokazÂna liczba ustanawianych ciaÎgle norm
prawnych, z drugiej zasÂ liczba publikacji teoretykoÂw prawa wyznaniowego. Potrzeba byøo jednak wielu lat, aby pojawiajaÎce sieÎ akty
normatywne doczekaøy sieÎ zebrania i monograficznego opracowania.
Dlatego tezÇ profesorowie i studenci przez døugi czas zmuszeni byli
posøugiwacÂ sieÎ kompilacjaÎ tekstoÂw autorstwa prof. A. BernaÂrdez
Cantona LegislacioÂn eclesiaÂstica del Estado (1938-1964) z 1965 r.
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Dopiero w 1986 r. grupa profesoroÂw oÂwczesnego Departamentu
Prawa Kanonicznego Uniwersytetu w Oviedo, na czele z prof. GonzaÂles del Valle, opublikowaøa nowy zbioÂr pt. CompilacioÂn de Derecho EclesiaÂstico (1816-1986). Od tego tezÇ roku panorama wydawnicza w Hiszpanii wzbogaciøa sieÎ o kilka nasteÎpnych kompilacji tekstoÂw
normatywnych z zakresu prawa wyznaniowego, o roÂzÇnej objeÎtosÂci
i posøugujaÎcych sieÎ roÂzÇnaÎ metodologiaÎ.
Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøuguje Repertorio legislativo y jurispruÂ lvarez
dencial de Derecho eclesiaÂstico espanÄol (AndreÂs-Corsino A
Cortina, MarõÂa JoseÂ Villa Robledo, Pamplona 1998). Jest to z pewnosÂciaÎ najobszerniejszy z nowych, dosteÎpnych obecnie na hiszpanÂskim rynku wydawniczym zbioÂr tekstoÂw z zakresu ustawodawstwa
i jurysprudencji. Liczy bowiem 895 stron i cytuje 462 roÂzÇnego rodzaju
dokumenty. Nie jest to jednak jedyny powoÂd, dla ktoÂrego warto
wspomniecÂ o tej wøasÂnie monografii. Powstaøa ona dwanasÂcie lat po
ukazaniu sieÎ wspomnianej juzÇ tutaj CompilacioÂn de Derecho EclesiaÂstico (1816-1986), na tym samym Uniwersytecie w Oviedo, i do tej
spusÂcizny sieÎ przyznaje. NawiaÎzuje wyrazÂnie do swojej poprzedniczki,
mozÇe nie tyle jako do jedynej woÂwczas, ale przede wszystkim mozÇliwie najobszerniejszej kolekcji tekstoÂw normatywnych, powstaøej pod
skrzydøami tej samej uczelni oraz dzieÎki zacheÎcie i pomocy prof. JoseÂ
MarõÂa GonzaÂles del Valle. Autorami tego zbioru saÎ dziekan Wydziaøu
Â lvarez Cortina i wiPrawa Uniwersytetu w Oviedo AndreÂs-Corsino A
cedziekan tegozÇ wydziaøu MarõÂa JoseÂ Villa Robledo. WspoÂøpracowali
oni juzÇ wczesÂniej jako wspoÂøautorzy przy monografii Derecho eclesiaÂstico (ss. 276) wydanej w 1996 r. w Pamplonie. AndreÂs-Corsino
Â lvarez Cortina znany jest ponadto z takich publikacji, jak: El dereA
cho eclesiaÂstico espanÄol en la jurisprudencia postconstitucional (19781990) (Madryt 1991) oraz Textos, jurisprudencia y formularios de
derecho eclesiaÂstico del estado y derecho matrimonial canoÂnico: manual praÂctico (Madryt 1991). MarõÂa JoseÂ Villa Robledo znana jest
jako autor ksiaÎzÇki El matrimonio condicional (Madryt 1984).
Repertorio legislativo y jurisprudencial de Derecho eclesiaÂstico
espanÄol wydane zostaøo przez wydawnictwo Eunsa w ramach serii
LegislacioÂn baÂsica. W ramach tej serii ukazujaÎ sieÎ skromne objeÎtosÂciowo pozycje typu bolsilio oraz obszerne opracowania, tzw. grandes
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obras. Do opracowanÂ typu bolsilio zaliczycÂ mozÇna m.in. wspomnianaÎ
Â lvarez Cortina i MarõÂa JoseÂ VilwyzÇej monografieÎ AndreÂs-Corsino A
la Robledo zatytuøowanaÎ Derecho eclesiaÂstico. PosÂroÂd tzw. grandes
obras wyroÂzÇnicÂ nalezÇy: Textos internacionales de Derechos humanos
J. Hervada i J. L. BazaÂn (t. 1, 1776-1976, Pamplona 1992, ss. 1016),
Textos internacionales de Derechos humanos J. M. Zumaquero i J. L.
BazaÂn (t. 2, 1977-1998, Pamplona 1998, ss. 2020), Textos de Derecho
internacional puÂblico y tratado de la UnioÂn Europea R. Bermejo
GarcõÂi (Pamplona 1996, ss. 776), CoÂdigo baÂsico de Derecho de la vida.
Vida vegetal. Vida animal. Vida humana F. GonzaÂles Navarro, InÄigo
del Guayo Castiella, J. F. PeÂrez GaÂlvez (Pamplona 1998, ss. 2312),
a takzÇe omawiana przez nas publikacja.
PodejmujaÎc sieÎ zadania kompilacji tak roÂzÇnych umoÂw, ustaw,
Â lvarez Cortina i MarõÂa JoseÂ
orzeczenÂ trybunaøoÂw, AndreÂs-Corsino A
Villa Robledo staneÎli przed niezwykle trudnym zadaniem ± doboru
tekstoÂw oraz metody ich prezentacji. SieÎgneÎli bardzo gøeÎboko w historieÎ, rozpoczynajaÎc od tekstu nakazu kroÂlewskiego z 30 pazÂdziernika 1835 r., dotyczaÎcego pochoÂwku zakonnic zmarøych w klasztorach
i konwentach (Real Orden de 30 de octubre de 1835. Sobre sepultura
de religiosas fallecidas en Monasterios o Conventos). ZbioÂr zamyka
fragment kroÂlewskiego dekretu z 31 lipca 1998 r., odnosÂnie do korzystania i kontroli ksiaÎzÇek oraz innego rodzaju materiaøoÂw akademickich z zakresu nauczania ogoÂlnego (Real Decreto 1744/1998, de
31 de julio. Sobre uso y supervisioÂn de libros de texto y demaÂs material curricular correspondiente a las ensenÄanzas de ReÂgimen General).
Metoda, jakaÎ posøuzÇyli sieÎ autorzy omawianej przez nas pozycji,
polega na prezentacji tekstoÂw od najstarszego do najblizÇszego dacie
zamknieÎcia edycji (31 lipca 1998 r.). Koncepcja chronologicznego
porzaÎdku cytowanych dokumentoÂw uøatwia z jednej strony ich lokalizacjeÎ na prawie dziewieÎciuset stronach, z drugiej zasÂ pozwala na
øatwiejszaÎ orientacjeÎ w historycznych niuansach konkretnej sytuacji
prawnej okresu, w ktoÂrym dany tekst byø uchwalany. Pozwala takzÇe ±
w razie potrzeby ± na przesÂledzenie procesu historycznego rozwoju
nie tylko pojedynczej normy, ale i caøego systemu prawa wyznaniowego w Hiszpanii.
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Jak mozÇemy sieÎ øatwo domysÂlecÂ, pomimo duzÇej objeÎtosÂci zbioÂr ten
nie zawiera wszystkich tekstoÂw normatywnych z lat 1835-1998. Jakim
kluczem posøuzÇyli sieÎ wieÎc autorzy w wyborze tekstoÂw? Jak sami zaznaczajaÎ we wsteÎpie, zamiarem ich byøo umieszczenie tych norm, ktoÂre obecnie uznacÂ mozÇna za prawo obowiaÎzujaÎce. BioraÎc jednak pod
uwageÎ, izÇ chodzi tutaj o okres ponad 150 lat, nie jest to kryterium zbyt
precyzyjne, z czego autorzy ± jak sieÎ wydaje ± zdajaÎ sobie spraweÎ.
Sami bowiem we wsteÎpie podkresÂlajaÎ, zÇe z powodu duzÇej liczby roÂzÇnego rodzaju norm prawa wyznaniowego oraz ze wzgleÎdu na ich
¹rozrzucenie w czasie i w przestrzeniº nieraz mozÇna sieÎ spotkacÂ z takimi trudnosÂciami, jak chocÂby sprzeczne unormowania tej samej
kwestii. W takich jednak wypadkach, nawet gdy istniaøy waÎtpliwosÂci
co do obowiaÎzywalnosÂci danej normy, autorzy starali sieÎ zamiesÂcicÂ jej
tekst, aby umozÇliwicÂ czytelnikowi dokonanie wøasnej interpretacji.
Z zaøozÇenia autorzy nie zamiesÂcili w zbiorze ustawodawstwa autonomicznego. SÂwiadomi, izÇ jest to odejsÂcie od przyjeÎtej zasady zamieszczania tekstoÂw prawa obecnie obowiaÎzujaÎcego, uznali jednak,
zÇe w wypadku Hiszpanii ustawodawstwo tzw. Comunidades AutoÂnomas jest tak obszerne i zarazem specyficzne, izÇ wymaga osobnego
opracowania.
TworzaÎc praktycznie od podstaw niniejszy zbioÂr, pomimo izÇ wiaÎzaøo sieÎ to z dodatkowaÎ kwerendaÎ materiaøu, autorzy uznali za niezbeÎdne odwoøacÂ sieÎ w nim takzÇe do jurysprudencji. W publikacji tej
znajdziemy wieÎc orzeczenia Trybunaøu Konstytucyjnego, SaÎdu NajwyzÇszego, a ± w niektoÂrych wypadkach ± takzÇe i trybunaøoÂw nizÇszych
instancji. Kilka razy pojawiajaÎ sieÎ nawet akty organoÂw administracyjnych. Wszystko po to, aby peøniej ukazacÂ szerokaÎ panorameÎ teorii
i praktyki hiszpanÂskiego prawa wyznaniowego.
W rezultacie, jak juzÇ wspomniano, zbioÂr zawiera 462 roÂzÇnego
rodzaju dyspozycje prawne, majaÎce stanowicÂ dla czytelnika bardzo
praktycznaÎ pomoc w lepszym poznaniu, zrozumieniu i interpretacji
tak poszczegoÂlnych norm, jak i caøego systemu. CaøosÂcÂ uzupeønia
niezwykle uzÇyteczny wykaz haseø (IÂndice de voces), liczaÎcy 9 stron
i zawierajaÎcy 149 tytuøoÂw. Pozwala to na odnalezienie konkretnych
tekstoÂw niekoniecznie za pomocaÎ daty, pod jakaÎ figuruje dany dokument, ale takzÇe wedøug zagadnienia, ktoÂrego oÂw tekst dotyczy.

204

RECENZJE

Publikacja zbioroÂw ± zwøaszcza tak obszernych jak omawiany
przez nas Repertorio legislativo y jurisprudencial de Derecho eclesiaÂstico espanÄol ± zawsze przyczynia sieÎ do upowszechnienia wiedzy oraz
stanowi impuls do dalszej, naukowej refleksji. Niniejsza kompilacja,
przygotowana z duzÇaÎ starannosÂciaÎ, beÎdzie z pewnosÂciaÎ bardzo pomocna w trakcie analizy szerokiego wachlarza zagadnienÂ z dziedziny
prawa wyznaniowego. MozÇna podejrzewacÂ, izÇ z powodu jej bogatej
zawartosÂci sieÎgacÂ do niej beÎdaÎ nie tylko studenci, korzystajaÎcy czeÎsto
ze zbioroÂw zawierajaÎcych teksty o znaczeniu bardziej podstawowym,
takich jak wznawiana co roku LegislacioÂn eclesiaÂstica autorstwa J.
ForneÂs, M. Blanco, B. Castillo. Omawiany przez nas zbioÂr adresowany jest raczej do czytelnika dobrze orientujaÎcego sieÎ w problematyce hiszpanÂskiego prawa wyznaniowego i konstytucyjnego, zainteresowanego analizaÎ konkretnych, nieraz bardzo szczegoÂøowych zagadnienÂ.
Piotr Ryguøa

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1980-2000, oprac.
P. Kasprzyk, Z. Baranowski, P. WisÂniewski, Lublin: Wydawnictwo
KUL 2003, ss. 294.

Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1980-2000 ukazaøa sieÎ jako numer specjalny czasopisma ¹Prawo ± Administracja ±
KosÂcioÂøº. Przede wszystkim nalezÇy podkresÂlicÂ, izÇ jest to jedyna bibliografia polskiej kanonistyki za ten okres. 3607 pozycji ujeÎtych
zostaøo wedøug systematyki kodeksowej, uzupeønionej o zagadnienia
ogoÂlne, historieÎ prawa kanonicznego, teologieÎ prawa kanonicznego
i filozofieÎ prawa, kosÂcielne prawo publiczne, kosÂcielne prawo administracyjne, prawo kanonizacyjne, prawo katolickich KosÂcioøoÂw
Wschodnich oraz naukeÎ prawa kanonicznego. UwzgleÎdniono w niej
bibliografie i zestawienia, sympozja, kongresy, kolokwia, seminaria
itp. Ze wzgleÎdu na zmianeÎ kodyfikacji, jaka miaøa miejsce w 1983 r.,
praca podzielona zostaøa na dwie czeÎsÂci: jedna obejmuje lata 1980-1982 (341 pozycji), druga ± lata 1983-2000 (1366 pozycji). Do obu
czeÎsÂci doøaÎczony zostaø indeks autoroÂw z numerami porzaÎdkowymi
pozycji danego autora.
Autorzy z goÂry przepraszajaÎ za ewentualne niezamierzone pominieÎcia jakichsÂ pozycji, jak tezÇ za bøeÎdne ich zakwalifikowanie do poszczegoÂlnych dziaøoÂw. Takie waÎtpliwosÂci co do wøasÂciwego zakwalifikowania poszczegoÂlnych tytuøoÂw jawiaÎ sieÎ nawet po pobiezÇnym
zapoznaniu sieÎ z recenzowanaÎ publikacjaÎ. Dotyczy to przede wszystkim samodzielnych dzieø wydawniczych, jak i artykuøoÂw umieszczonych w dziale ¹KosÂcielne prawo publiczneº. Pewna ich czeÎsÂcÂ mogøaby sieÎ roÂwnie dobrze znalezÂcÂ w dziale ¹MaøzÇenÂstwoº (dotyczy to
gøoÂwnie pozycji dotyczaÎcych zawarcia tzw. maøzÇenÂstwa konkordato-
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wego) lub tezÇ w innych dziaøach. Autorzy przyjeÎli zasadeÎ, izÇ jesÂli tresÂcÂ
danej pracy wykracza poza zakres zainteresowania KPK i oparta jest
na regulacjach konkordatowych, to winna znalezÂcÂ sieÎ w dziale ¹KosÂcielne prawo publiczneº. Z zasadaÎ taÎ mozÇna polemizowacÂ, aczkolwiek mozÇna tezÇ zgodzicÂ sieÎ, izÇ jest ona do przyjeÎcia.
Praca ± wedøug autoroÂw ± adresowana jest przede wszystkim do
studentoÂw prawa i prawa kanonicznego oraz do pracownikoÂw naukowych wydziaøoÂw prawa i wykøadowcoÂw wyzÇszych seminarioÂw duchownych. NiewaÎtpliwie beÎdzie ona przydatna takzÇe dla pracownikoÂw saÎdoÂw kosÂcielnych przy rozpatrywaniu spraw o niewazÇnosÂcÂ maøzÇenÂstwa, gdyzÇ w bibliografii zamieszczono ponad 550 prac dotyczaÎcych bezposÂrednio lub posÂrednio kosÂcielnego prawa maøzÇenÂskiego.
Polska bibliografia prawa kanonicznego mozÇe bycÂ takzÇe pomocna dla zajmujaÎcych sieÎ prawem wyznaniowym. Nie tylko dlatego, izÇ
uprawianie tej nauki zmusza niejednokrotnie do uwzgleÎdnienia przepisoÂw prawa wewneÎtrznego poszczegoÂlnych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych (a przede wszystkim prawa kanonicznego), ale takzÇe
dlatego, izÇ caøy szereg publikacji uwzgleÎdnionych w Polskiej bibliografii prawa kanonicznego ma charakter interdyscyplinarny czy tezÇ
poroÂwnawczy. Dotyczy to gøoÂwnie tzw. res mixtae, czyli spraw, ktoÂre
z natury rzeczy interesowacÂ beÎdaÎ panÂstwo i KosÂcioÂø, a wieÎc prawnikoÂw sÂwieckich i kanonistoÂw jednoczesÂnie.
Artur Mezglewski
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

SYMPOZJUM ¹PRAWO WYZNANIOWE W SYSTEMIE
PRAWA POLSKIEGOº
KAZIMIERZ DOLNY, 14-16 STYCZNIA 2003 R.

KierujaÎc sieÎ potrzebaÎ integracji sÂrodowiska oraz koniecznosÂciaÎ
wspoÂlnego przedyskutowania zasadniczych problemoÂw zwiaÎzanych
z uprawianiem prawa wyznaniowego, w dniach 14-16 stycznia 2003 r.
w Kazimierzu Dolnym odbyøo sieÎ sympozjum nt. Prawo wyznaniowe
w systemie prawa polskiego. Sympozjum poøaÎczone byøo z I Zjazdem
Katedr i WykøadowcoÂw Prawa Wyznaniowego. WzieÎli w nim udziaø
przedstawiciele wszystkich katedr prawa wyznaniowego w Polsce
oraz wykøadowcy uniwersyteccy tego przedmiotu, wykøadowcy prawa wyznaniowego w wyzÇszych seminariach duchownych i na wydziaøach teologicznych, kanonisÂci, cywilisÂci i politolodzy podejmujaÎcy
w swoich badaniach tematykeÎ wyznaniowaÎ. Organizatorami sympozjum byli Wydziaø Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
oraz Katedra Prawa Wyznaniowego KUL.
UroczystosÂci otwarcia sympozjum przewodniczyø i søowo wsteÎpne
wygøosiø JE bp prof. dr hab. Andrzej DzieÎga, dziekan Wydziaøu
PPKiA KUL. W ramach czterech sesji wygøoszono 14 referatoÂw.
Pierwszy referat pt. PojeÎcie prawa wyznaniowego ± wygøoszony
przez ks. prof. Henryka Misztala ± miaø z zaøozÇenia charakter kluczowy dla realizacji celu wyznaczonego ramami sympozjum. Powierzenie mu takiego tematu ± w danym momencie ± wydawaøo sieÎ
celowe, poniewazÇ istniejaÎce na ¹polskim rynkuº definicje prawa wyznaniowego poddawane byøy pewnej krytyce. Organizatorzy mieli
nadziejeÎ, izÇ w gronie najwybitniejszych przedstawicieli tej nauki, w toku podjeÎtej dyskusji, wypracowana zostanie definicja prawa wyzna-
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niowego ± taka, ktoÂra zostaøaby zaakceptowana przez wszystkie czy
tezÇ wieÎkszosÂcÂ osÂrodkoÂw naukowych. H. Misztal wykazaø jednak, izÇ
prawo wyznaniowe w poszczegoÂlnych krajach i epokach historycznych stanowiøo i stanowi ¹funkcjeÎ polityki w stosunku do zjawiska
religiiº. Uznaø on, izÇ jest niemozÇliwe okresÂlenie prawa wyznaniowego wedøug z goÂry ustalonych pojeÎcÂ filozoficznych czy socjologicznych. NiemozÇliwa zatem jest do przyjeÎcia jakasÂ uniwersalna definicja prawa wyznaniowego, albowiem ¹prawo wyznaniowe w roÂzÇnych
panÂstwach i roÂzÇnych systemach stosunku panÂstwa do KosÂcioøa
okresÂlane jest adekwatnie do tego, jak sieÎ pojmuje wolnosÂcÂ religijnaÎ:
albo jako prawo obywatelskie dowolnie koncesjonowane przez panÂstwo, albo jako prawo kazÇdego, pøynaÎce z godnosÂci osoby ludzkiejº.
Zakres zainteresowania prawem wyznaniowym w poszczegoÂlnych
krajach jest roÂzÇnoraki, zalezÇny od faktycznie funkcjonujaÎcych norm
prawnych w danym kraju. W konteksÂcie tych rozwazÇanÂ nalezÇy uznacÂ
za celowe skoncentrowanie sieÎ na uchwyceniu specyfiki polskiego
prawa wyznaniowego. Zdaniem H. Misztala refleksja nad polskim
prawem wyznaniowym charakteryzuje sieÎ obecnie tym, izÇ ¹na normy wewneÎtrzne panÂstwa o starych tradycjach demokratycznych,
jednak przez wiele lat beÎdaÎcych w okowach totalitarnych, proÂbujemy spojrzecÂ w konteksÂcie norm prawa mieÎdzynarodowego, niejako
dla kontroli zgodnosÂci z nim. Ponadto sieÎgamy do jego genezy,
a w szczegoÂlnosÂci do norm i praktyki stosowania prawa w okresie
totalitaryzmu komunistycznego w Polsce w latach 1944-1989, a to
celem ukazania wielosÂci przemian ustrojowych, jakie dokonaøy sieÎ
w naszym krajuº.
Kolejny referent, Krzysztof Warchaøowski, analizujaÎc przedmiot
prawa wyznaniowego, skoncentrowaø sieÎ nie tyle na jego rozumieniu
w znaczeniu formalnym, ile na przedmiocie podstawowym prawa
wyznaniowego, jakim jest religia oraz zjawisko religijnosÂci. Owszem,
istniaøa pokusa realizacji tego tematu w kierunku komplementarnego wyliczenia i omoÂwienia problematyki wchodzaÎcej w zakres badanÂ
nauki prawa wyznaniowego w Polsce. Autor jednak nie ulegø jej,
zakres bowiem problematyki podejmowanej przez naukeÎ prawa wyznaniowego jest otwarty. Referent skoncentrowaø sieÎ zatem na
okresÂleniu stosunku panÂstwa do zjawiska religii i religijnosÂci. Cha-
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rakteryzujaÎc aktualnaÎ politykeÎ legislacyjnaÎ panÂstwa w stosunku do
religii, zauwazÇyø, izÇ politykeÎ teÎ ksztaøtujaÎ sÂcierajaÎce sieÎ tendencje,
reprezentowane przez poszczegoÂlne partie polityczne. Jedne, szanujaÎc chrzesÂcijanÂskie dziedzictwo duchowe narodu, respektujaÎ doniosøaÎ
roleÎ religii zaroÂwno w zÇyciu prywatnym, jak i publicznym. Inne z kolei, opierajaÎc swaÎ dziaøalnosÂcÂ na ideologii liberalnej lub socjaldemokratycznej, daÎzÇaÎ do prywatyzacji religii. WspoÂøczesne polskie prawo
wyznaniowe ¹stanowi funkcjeÎ wypadkowaÎ powyzÇszych tendencjiº.
Obrady pierwszej sesji zakonÂczyø Paweø Borecki referatem Geneza konstytucyjnej regulacji stosunkoÂw PanÂstwo±KosÂcioÂø ± droga do
art. 25 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Autor przedstawiø proces
powstawania obowiaÎzujaÎcych konstytucyjnych norm wyznaniowych.
Dokonaø tego nie tylko na podstawie projektoÂw konstytucji, jakie
zgøaszane byøy przez poszczegoÂlne ugrupowania polityczne, lecz takzÇe uzgodnienÂ ¹kuluarowychº, ktoÂre miaøy niebagatelny wpøyw na
ostateczny ksztaøt obowiaÎzujaÎcych obecnie przepisoÂw Konstytucji.
Podczas drugiej sesji skoncentrowano sieÎ na polskim modelu relacji panÂstwo ± KosÂcioÂø na tle innych panÂstw. Referat na temat polskiego modelu przedstawiø JoÂzef Krukowski. Mirosøaw Kosek ukazaø
zasady konstytucyjne niemieckiego prawa wyznaniowego, Piotr Ryguøa omoÂwiø podstawowe pryncypia hiszpanÂskiego prawa wyznaniowego, Wiesøaw Bar zasÂ przedstawiø kwestie wyznaniowe w konstytucjach panÂstw Ameryki èacinÂskiej i KaraiboÂw.
Dwa referaty trzeciej sesji sympozjalnej dotyczyøy sytuacji zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w aspekcie ich roÂwnouprawnienia. Dariusz Dudek, referujaÎc problem roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
na tle konstytucyjnych zasad prawa wyznaniowego ± i odnoszaÎc sieÎ
do przedmiotu referatu ± zwroÂciø m.in. uwageÎ, izÇ ¹we wspoÂøczesnych
ujeÎciach sfery wolnosÂci religijnej oraz relacji panÂstwa i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych na ogoÂø nie zalicza sieÎ do samoistnych zasad konstytucyjnychº. Nie deprecjonujaÎc doniosøosÂci tych norm zasugerowaø, izÇ
normy te mogaÎ i powinny bycÂ interpretowane jako skøadniki zasad
ustrojowych. W konteksÂcie tych wypowiedzi z caøaÎ pewnosÂciaÎ nalezÇy
rozwazÇycÂ, czy uzÇywane w literaturze prawa wyznaniowego okresÂlenie ¹konstytucyjne zasady prawa wyznaniowegoº jest merytorycznie
poprawne.
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Do zasady roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nawiaÎzywaø takzÇe referat Jarosøawa Matwiejuka pt. Konkordat z 1993 r.
a pozycja prawna KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nierzymskokatolickich. Zasada ta ± w zwiaÎzku z innaÎ zasadaÎ konstytucyjnaÎ ±
nadrzeÎdnosÂci konstytucji w systemie prawnym ± stanowi podstaweÎ
do przeniesienia uprawnienÂ, jakie uzyskaø KosÂcioÂø katolicki w konkordacie z 1993 r., takzÇe na inne KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe.
Prelegent zreferowaø zagadnienie trybu, zakresu oraz mozÇliwosÂci
prawnych i faktycznych uzyskiwania tychzÇe uprawnienÂ przez poszczegoÂlne zwiaÎzki wyznaniowe. Ponadto wskazaø okresÂlone uprawnienia, jakie uzyskaøy nierzymskokatolickie KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w zwiaÎzku z ratyfikacjaÎ konkordatu z 1993 r.
Ostatnim referatem III sesji byø referat Piotra Majera pt. MaøzÇenÂstwo jako przedmiot zainteresowania KosÂcioøa i panÂstwa ± prawo
kanoniczne a maøzÇenÂstwo cywilne. Jego tematyka odbiegaøa od ogoÂlnej problematyki sympozjum, jednakzÇe podjeÎcie tego zagadnienia
podczas obrad okazaøo sieÎ pozÇyteczne. PoglaÎdy na temat bezposÂredniej skutecznosÂci maøzÇenÂstwa kanonicznego zawieranego w formie
konkordatowej w panÂstwowym porzaÎdku prawnym Autor prezentowaø juzÇ wczesÂniej w swoich publikacjach. Przedstawienie tego punktu
widzenia wobec obecnych na sali przedstawicieli roÂzÇnych dziedzin
prawniczych zaowocowaøo ozÇywionaÎ dyskusjaÎ, ktoÂra obecnie kontynuowana jest w pisÂmiennictwie prawniczym.
W ramach czwartej, ostatniej sesji wygøoszone zostaøy 4 referaty.
Z pierwszym referatem pt. ZÂroÂdøa prawa wyznaniowego wystaÎpiø
Piotr Stanisz. Przedstawiø charakterystyczne cechy podsystemu zÂroÂdeø prawa wyznaniowego ze szczegoÂlnym uwzgleÎdnieniem dwustronnego sposobu ich wypracowywania. Referent, stwierdzajaÎc, izÇ
¹ugruntowanie [dwustronnego] modelu tworzenia prawa stanowi
niewaÎtpliwie jeden z najistotniejszych efektoÂw realizowanego w Polsce procesu demokracjiº, zauwazÇyø jednoczesÂnie, zÇe ¹stosowana w tym
zakresie praktyka nie wydaje sieÎ w peøni zgodna z caøoksztaøtem
konstytucyjnych przepisoÂw dotyczaÎcych zÂroÂdeø prawaº. KosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe czynnie uczestniczaÎ w procesie tworzenia
prawa, ktoÂre ma ich dotyczycÂ. CzeÎsÂcÂ z tych umoÂw, ktoÂre zawierane
saÎ w zwiaÎzku z przepisem art. 25, ust. 4-5 Konstytucji, stanowi ± jego
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zdaniem ± jedynie ¹konieczny etap procedury przygotowania ustawyº, nie nalezÇy natomiast zaliczacÂ ich do odreÎbnych zÂroÂdeø prawa
obowiaÎzujaÎcego erga omnes. Z kolei umowy zawierane ¹w wykonaniuº art. 15, ust. 3 konkordatu ± a tym bardziej umowy zawierane
w sytuacjach, gdy przepisy konkordatu obligujaÎ do dokonania ¹uzgodnienÂº kompetentnych wøadz panÂstwowych z KonferencjaÎ Episkopatu Polski ± posiadajaÎ cechy aktoÂw normatywnych o charakterze
powszechnie obowiaÎzujaÎcym. Dzieje sieÎ tak, mimo zÇe Konstytucja
nie przewiduje aktoÂw wykonawczych do umoÂw mieÎdzynarodowych.
P. Stanisz postulowaø wieÎc, aby ¹praktyka ta zostaøa wøasÂciwie zharmonizowana z przepisami okresÂlajaÎcymi system zÂroÂdeø prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcegoº, np. poprzez recypowanie tychzÇe umoÂw
do systemu prawa polskiego w trybie odpowiedniej ustawy. Postulat
dopasowania praktyki z przepisami dotyczaÎcymi zÂroÂdeø prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego dotyczy takzÇe umoÂw zawieranych ¹zgodnie z art. 6 rozporzaÎdzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunkoÂw i sposobu organizowania nauki w publicznych przedszkolach i szkoøachº. Art. 92, ust. 2 Konstytucji nie przewiduje bowiem
¹subdelegowania kompetencji do wydawania aktu wykonawczegoº.
TakzÇe i w tym przypadku P. Stanisz stwierdziø, izÇ byøoby søuszne,
gdyby podjeÎte na podstawie art. 6 w/w rozporzaÎdzenia uzgodnienia
zostaøy promulgowane przez wøasÂciwego ministra w odreÎbnym rozporzaÎdzeniu.
Witold Adamczewski, referujaÎc temat pt. Prace komisji konkordatowych, przedstawiø zagadnienia, jakimi zajmowaøy sieÎ powoøane
w 1998 r. komisje konkordatowe ± kosÂcielna i rzaÎdowa ± od momentu
ich powstania do chwili obecnej, a takzÇe stojaÎce przed nimi zadania.
Z kolei Paweø LeszczynÂski w referacie pt. Administracja wyznaniowa wybranych panÂstw wspoÂøczesnych na przykøadzie wybranej,
ale bardzo licznej grupy wspoÂøczesnych panÂstw przedstawiø modele
funkcjonowania administracji wyznaniowych.
Ze sformuøowania ostatniego referatu pt. Prawo wyznaniowe
w programie studioÂw teologicznych wynikaøoby, izÇ jego Autor ± Leszek Adamowicz ± dokona omoÂwienia obowiaÎzujaÎcych w tym zakresie przepisoÂw kosÂcielnych. Tymczasem ± jak sieÎ okazuje ± obowiaÎzujaÎce w tym wzgleÎdzie ramowe ustalenia programowe zawarte
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w aktualnym Ratio studiorum saÎ ¹zdecydowanie zbyt waÎskie i zdradzajaÎce nieznajomosÂcÂ zagadnieniaº. W referacie tym przedstawiona
zostaøa zatem gruntownie przemysÂlana propozycja programowa,
uwzgleÎdniajaÎca specyfikeÎ i zapotrzebowanie studentoÂw teologii ±
adeptoÂw do kapøanÂstwa i sÂwieckich.
BeÎdaÎc jednym z organizatoroÂw sympozjum, powstrzymujeÎ sieÎ od
jakichkolwiek ocen odnosÂnie do jego organizacji. ZwroÂcicÂ jednak
nalezÇy uwageÎ na obiektywnie wysoki poziom wygøoszonych referatoÂw, niejednokrotnie poprzedzonych zÇmudnymi badaniami naukowymi. Wysoki walor naukowy przypisacÂ nalezÇy nie tylko przygotowanym i wygøoszonym referatom, ale takzÇe niezwykle owocnym dyskusjom, w ktoÂrych czynny udziaø brali niemal wszyscy uczestnicy
sympozjum.
Publikacja materiaøoÂw posympozjalnych wraz z obszernymi fragmentami dyskusji ukazÇe sieÎ w najblizÇszym czasie nakøadem Wydawnictwa KUL. NalezÇy wyrazicÂ nadziejeÎ, zÇe idea tego rodzaju zjazdoÂw
katedr i wykøadowcoÂw prawa wyznaniowego kontynuowana beÎdzie
w przyszøosÂci.
Artur Mezglewski

STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

KONFERENCJA NAUKOWA ¹REPRESJE KARNE WOBEC
Â B DUCHOWNYCH I KONSEKROWANYCH W PRL
OSO
W LATACH 1945-1989º

W dniu 4 kwietnia 2003 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyøa sieÎ konferencja naukowa zorganizowana przez KatedreÎ
Prawa Karnego nt. Represje karne wobec osoÂb duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1945-1989. Jej celem byøo przyblizÇenie
tego okresu w historii Polski, kiedy to komunisÂci wciaÎgneÎli caøe duchowienÂstwo polskie do rejestru wrogoÂw politycznych i ideologicznych, uznajaÎc je za niebezpieczne dla nowego ustroju i poddajaÎc zaplanowanemu terrorowi. Stosowane sÂrodki i metody zalezÇne byøy od
dorazÂnych stosunkoÂw panÂstwo±KosÂcioÂø. Z uwagi na wkøad Instytutu
PamieÎci Narodowej w poznanie najnowszej historii Polski na podkresÂlenie zasøuguje udziaø w konferencji pracownikoÂw tego Instytutu
z Prezesem prof. Leonem Kieresem na czele.
OtwierajaÎc konferencjeÎ, prof. dr hab. Andrzej Budzisz, prorektor
KUL, wyraziø nadziejeÎ, zÇe przyczyni sieÎ ona do zapeønienia dotaÎd
niezapisanych kart naszej historii, ktoÂre nie mogaÎ zatrzecÂ sieÎ w sÂwiadomosÂci zwøaszcza møodych ludzi, nie pamieÎtajaÎcych okresu PRL.
Tøo problematyki beÎdaÎcej przedmiotem rozwazÇanÂ uczestnikoÂw
konferencji zarysowaø wykøad dra Antoniego Dudka (naczelnika
Wydziaøu BadanÂ Naukowych, Dokumentacji i ZbioroÂw Bibliotecznych IPN) pt. Polityka PRL wobec KosÂcioøa katolickiego. Zdaniem
moÂwcy, chocÂ polityka wyznaniowa oÂwczesnych wøadz ewoluowaøa na
przestrzeni kolejnych dekad, sama istota polityki nie ulegaøa zmianie.
CharakteryzujaÎc kolejne etapy, podkresÂliø specyficznaÎ dla wøadz PRL
formuøeÎ dwoÂjmysÂlenia: z jednej strony stosowanie represji wobec
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KosÂcioøa, z drugiej zasÂ ± propagandowe przedstawianie dziaøanÂ towarzyszaÎcych polityce wyznaniowej jako sÂcisÂle demokratycznych.
W pierwszym okresie lat 1945-1947 nie wypowiedziano KosÂcioøowi
otwartej wojny, zerwano tylko konkordat z 1925 r. Do jesieni 1947 r.
unikano zresztaÎ otwartego konfliktu, chocÂ juzÇ wtedy represje dotkneÎøy ksieÎzÇy popierajaÎcych podziemie. Otwarta wojna z KosÂcioøem
zostaøa wypowiedziana na naradzie kierownictwa MBP w dniach 13-15 pazÂdziernika 1947 r. Celem tych dziaøanÂ miaøo bycÂ zniszczenie
KosÂcioøa, baÎdzÂ uczynienie go bezwolnym narzeÎdziem w reÎku panÂstwa. SøuzÇycÂ temu miaøy przyjeÎte metody walki ± dezintegracja, marginalizacja i wasalizacja. W latach 1953-1956, kiedy prymas WyszynÂski byø wieÎziony, a represje sieÎgneÎøy zenitu, ¹KosÂcioÂø byø jak obleÎzÇona twierdza na wpoÂø zdobytaº. OdwilzÇ pazÂdziernikowa 1956 r.
przyniosøa zmiany w partii. ChocÂ spierano sieÎ woÂwczas co do roÂzÇnych kwestii, nawet gospodarczych, nie budziøy waÎtpliwosÂci dziaøania wobec KosÂcioøa. Podtrzymano søusznosÂcÂ prowadzonej dotychczas polityki. W kolejnych latach, eskalujaÎc represje, wøadze nie
powroÂciøy jednak do metod przyjeÎtych w czasach Bieruta ± stosowania na masowaÎ skaleÎ aresztowanÂ duchownych czy pozbawiania biskupoÂw ich funkcji. Nowy okres walki z KosÂcioøem po 1959 r. cechuje
laicyzacja zÇycia publicznego, w szczegoÂlnosÂci zasÂ usuwanie religii ze
szkoÂø, kampania zdejmowania krzyzÇy, nasilone ataki propagandowe,
zwøaszcza w okresie Wielkiej Nowenny przed Milenium Chrztu Polski, represje podatkowe. PoczaÎtek lat siedemdziesiaÎtych przynosi
normalizacjeÎ stosunkoÂw na linii panÂstwo ± KosÂcioÂø, co jednak nie
zmienia tresÂci polityki wyznaniowej, a jedynie sprawia, zÇe jej forma
ewoluuje w stroneÎ wieÎkszej liberalnosÂci. Podobnie w latach osiemdziesiaÎtych w obliczu narodzin ¹SolidarnosÂciº, wyboru papiezÇa Polaka i jego kolejnych pielgrzymek do ojczyzny, wøadze jako zøo konieczne traktujaÎ usteÎpstwa na rzecz KosÂcioøa. Jak wskazujaÎ dokumenty konÂca lat osiemdziesiaÎtych, nawet u schyøku PRL, mimo sÂwiadomosÂci przegranej, wøadze nie zamierzaøy zmieniacÂ swej polityki
wobec KosÂcioøa.
Kolejny referat pt. Prawo karne jako instrument walki z KosÂcioøem w latach 1945-1956 przedstawiøa prof. dr hab. Alicja GrzesÂkowiak (kierownik Katedry Prawa Karnego). ZwroÂciøa w nim uwageÎ,
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zÇe szczegoÂlne nasilenie terroru wobec duchowienÂstwa polskiego miaøo miejsce w latach 1949-1953. W tych latach przeprowadzono najwieÎcej procesoÂw karnych, majaÎcych na celu zniszczenie duchownych
szczegoÂlnie opornych wobec nowej wøadzy. Potrzeba podporzaÎdkowania KosÂcioøa panÂstwu byøa przez caøy ten czas nadrzeÎdnym celem
wszystkich procesoÂw. UwazÇano, zÇe osiaÎgnaÎcÂ to mozÇna zastraszeniem
lub kompromitacjaÎ KosÂcioøa w oczach narodu. BezposÂrednim instrumentem represji byøo woÂwczas prawo karne, ktoÂre miaøo legitymizowacÂ terror i bezprawie wøadz, zwøaszcza organoÂw bezpieczenÂstwa
i caøkowicie podporzaÎdkowanych im saÎdoÂw. Prawo karne zostaøo
wieÎc odpowiednio dostosowane do roli, jakaÎ miaøo speønicÂ. Wprowadzono w tym celu szereg aktoÂw prawnych dajaÎcych podstawy do
surowych represji. Wystarczy wymienicÂ dekret PKWN z dnia
23 wrzesÂnia 1944 r. ± kodeks karny Wojska Polskiego, dekret PKWN
z dnia 30 pazÂdziernika 1944 r. o ochronie panÂstwa (wprowadzony
z mocaÎ wstecznaÎ, obowiaÎzywaø od 15 sierpnia 1944 r.), w ktoÂrym
wszystkie przesteÎpstwa zagrozÇone byøy karaÎ sÂmierci, czy dekret z dnia
16 listopada 1945 r. o przesteÎpstwach szczegoÂlnie niebezpiecznych
w okresie odbudowy panÂstwa. JednaÎ z najczeÎsÂciej powoøywanych
podstaw skazywania osoÂb duchownych i konsekrowanych w sfingowanych procesach politycznych byøo usiøowanie usunieÎcia przemocaÎ
organoÂw wøadzy zwierzchniej Narodu oraz ¹zmiany przemocaÎ ustroju PanÂstwa Polskiegoº (art. 86 k.k.WP). PowyzÇsze przepisy ocenione
jako zbyt øagodne zostaøy uchylone dekretem z dnia 13 czerwca
1946 r., okresÂlonym jako maøy kodeks karny. Tu najczeÎstszaÎ podstawaÎ skazanÂ osoÂb duchownych byøo przesteÎpstwo tzw. szeptanej propagandy, tj. rozpowszechniania faøszywych wiadomosÂci mogaÎcych
wyrzaÎdzicÂ istotnaÎ szkodeÎ interesom panÂstwa, do ktoÂrych zaliczano
tresÂci zawarte w kazaniach i w listach pasterskich. Przy caøkowicie
dowolnej i upolitycznionej interpretacji znamion tego i innych przesteÎpstw zawartych w maøym k.k. sprawca moÂgø bycÂ skazany z jakiegokolwiek jego przepisu, zwøaszcza zÇe byø uznany za wroga klasowego. W procesach przeciwko ksieÎzÇom wøadza posøugiwaøa sieÎ takzÇe
dekretem z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zaboÂjstw i zneÎcania sieÎ nad
ludnosÂciaÎ cywilnaÎ i jenÂcami oraz dla zdrajcoÂw Narodu Polskiego.
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PoniewazÇ w tamtym czasie komunisÂci przyjmowali, zÇe Watykan i papiezÇ byli sprzymierzenÂcami Hitlera, wystarczaøo to do pociaÎgnieÎcia
do odpowiedzialnosÂci karnej tych ksieÎzÇy, ktoÂrzy ± zdaniem wøadzy ±
utrzymywali kontakty ze StolicaÎ ApostolskaÎ. Przykøadem mozÇe bycÂ
skazanie z art. 2 tego dekretu ks. bpa Czesøawa Kaczmarka. W strategieÎ walki z KosÂcioøem wpisane zostaøy takzÇe inne akty normatywne
± dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialnosÂci za kleÎskeÎ
wrzesÂniowaÎ i faszyzacjeÎ zÇycia kraju, ustawa o obronie pokoju
z 29 grudnia 1950 r., ustawa karna dewizowa z 28 marca 1952 r.
czy wymierzony wprost w osoby duchowne dekret o ochronie wolnosÂci sumienia i wyznania z dnia 5 sierpnia 1949 r., w ktoÂrym przepisy
byøy tak sformuøowane, by dacÂ jak najszerszy tytuø prawny do represjonowania przede wszystkim ksieÎzÇy. W rzeczywistosÂci tresÂcÂ tych
norm nie byøa ustalana dekretem. Decydowali o niej stosujaÎcy dekret, nawet nie tyle seÎdziowie, ile oficerowie sÂledczy UB. OceniajaÎc
roleÎ prawa karnego w walce z KosÂcioøem, prof. Alicja GrzesÂkowiak
stwierdziøa, zÇe byøo ono zaplanowanym, z rozmysøem uzÇytym, gøoÂwnym narzeÎdziem tej walki w latach 1944-1956. Prawo karne zostaøo
zinstrumentalizowane, wciaÎgnieÎte w rozgrywki polityczne, nie søuzÇyøo ochronie wartosÂci, ale interesoÂw rzaÎdzaÎcych komunistoÂw. PodkresÂliøa jednak, zÇe w walce z KosÂcioøem prawo karne lat 1944-1956
nie osiaÎgneÎøo wyznaczonego mu celu. Speøniøo haniebnaÎ roleÎ, pociaÎgajaÎc za sobaÎ meÎczenÂstwo tysieÎcy osoÂb duchownych i konsekrowanych, jednak nie udaøo sieÎ ± stosujaÎc je ± zniszczycÂ KosÂcioøa. W poÂzÂniejszych etapach walki z KosÂcioøem po 1956 r. wøadza takzÇe posøugiwaøa sieÎ prawem karnym, ale juzÇ nie wprost i nie w takim jak
poprzednio zakresie, lecz jako instrumentem pomocniczym wspomagajaÎcym inne dziaøania wymierzone w KosÂcioÂø.
Z kolei dr Jan ZÇaryn (Biuro Edukacji Publicznej IPN) w swoim
referacie pt. Dziaøania søuzÇb bezpieczenÂstwa PRL przeciwko osobom
duchownym i konsekrowanym przedstawiø struktury organoÂw bezpieczenÂstwa wyspecjalizowane w zwalczaniu KosÂcioøa oraz przyjeÎte
przez nie metody walki. Do najczeÎsÂciej stosowanych metod nalezÇaøy:
aresztowania, sÂledztwa, neÎkanie wezwaniami na przesøuchania, mordy skrytoboÂjcze (ks. Jerzy Popieøuszko), prowokacje, publiczne oskarzÇenia biskupoÂw i ksieÎzÇy w mediach celem zniesøawienia ich wobec
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spoøeczenÂstwa, dezintegracja, odmawianie wydania paszportoÂw osobom duchownym czy staøa inwigilacja. Ta ostatnia metoda byøa szczegoÂlnie rozpowszechniona od marca 1949 r., kiedy to mozÇna moÂwicÂ
o poczaÎtku epoki personalnych teczek obserwacyjnych na ksieÎzÇy
i alumnoÂw, wypeønianych przez caøy okres PRL raportami tajnych
agentoÂw i wspoÂøpracownikoÂw aparatu bezpieczenÂstwa. Zdaniem Autora prace o dziaøaniach søuzÇb bezpieczenÂstwa wobec KosÂcioøa dopiero sieÎ rozpoczynajaÎ i wymagajaÎ jeszcze przeprowadzenia szeregu
badanÂ archiwalnych.
SesjeÎ przedpoøudniowaÎ zakonÂczyø referat prok. Andrzeja Witkowskiego pt. Polityka karna organoÂw wymiaru sprawiedliwosÂci narzeÎdziem represji wobec osoÂb duchownych i konsekrowanych. Prelegent, naczelnik lubelskiego oddziaøu IPN, przytoczyø szereg aktoÂw
oskarzÇenia i wyrokoÂw, jakie zapadøy w sprawach przeciwko osobom
duchownym. PodsumowujaÎc, z zÇalem stwierdziø, zÇe mimo jawnej instrumentalizacji aparatu sprawiedliwosÂci i pojmowania niezawisøosÂci
seÎdziowskiej jako podporzaÎdkowanej realizacji woli klasy panujaÎcej,
wøadze komunistyczne znalazøy ludzi gotowych do peønienia zadanÂ
prokuratoroÂw i seÎdzioÂw. Nierzadko osoby te nie miaøy ukonÂczonych
studioÂw uniwersyteckich i aplikacji, a ich znajomosÂcÂ prawa oparta
byøa jedynie na kilkumiesieÎcznej praktyce.
PopoøudniowaÎ czeÎsÂcÂ konferencji otworzyø referat red. Tadeusza
Kostewicza pt. Wykonanie kary wobec osoÂb duchownych i konsekrowanych w latach 1944-1956. NiezwykøosÂcÂ tego wystaÎpienia obrazujaÎcego oÂwczesne warunki odbywania kary podkresÂla fakt, izÇ jego Autor speÎdziø w wieÎzieniach stalinowskich ponad 9 lat. Podstawowym
narzeÎdziem oddziaøywania na wieÎzÂnioÂw byø terror i indoktrynacja,
w ktoÂrej szczegoÂlnaÎ roleÎ odgrywaø oficer polityczno-wychowawczy.
Wprowadzaø on na teren wieÎzienia walkeÎ klasowaÎ, a jednaÎ z jej metod byøy tzw. godziny nienawisÂci wobec wieÎzÂnioÂw. Duchowni odbywajaÎcy kary, zaliczani byli do tzw. grupy A ± zaciekøych wrogoÂw
ustroju, wieÎzÂnioÂw najgorzej traktowanych, bez mozÇliwosÂci warunkowego zwolnienia czy uzyskania przerwy w odbywaniu kary. Mimo
nieludzkich warunkoÂw wielu ksieÎzÇy tworzyøo w wieÎzieniach tajne
duszpasterstwa ± przemycaøo komunikanty, odprawiaøo msze sÂw.,
udzielaøo sakramentoÂw sÂw.
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Kolejny referent, mgr Jacek ZÇurek (Biuro Edukacji Publicznej
IPN), przyblizÇyø pozaprawne sÂrodki represji karnych i pozasaÎdowe
egzekucje ksieÎzÇy. Autor wyroÂzÇniø trzy gøoÂwne przyczyny egzekucji
ksieÎzÇy ± ustalenia polityczne, ich udziaø w walce o niepodlegøosÂcÂ ojczyzny, sÂmiaøosÂcÂ duszpasterskaÎ. TeÎ ostatniaÎ mozÇna uznacÂ za najczeÎstszaÎ przyczyneÎ eliminacji, co potwierdziø moÂwca, podajaÎc konkretne
postaci ksieÎzÇy, ktoÂrzy nie wahali sieÎ moÂwicÂ komunistom ¹prawdeÎ
w oczyº i za swojaÎ odwageÎ zapøacili zÇyciem.
KsiaÎdz profesor Andrzej DzieÎga (dziekan Wydziaøu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) przedstawiø referat pt. Represje karne w PRL wobec osoÂb duchownych i konsekrowanych pracownikoÂw KUL. Zdaniem moÂwcy represje wobec pracownikoÂw
KUL postrzegacÂ nalezÇy jedynie jako element restrykcyjnej polityki
wøadz wobec KosÂcioøa w Polsce w ogoÂle. Trudno takzÇe wprowadzicÂ
rozroÂzÇnienie mieÎdzy represjami wobec duchownych a represjami wobec sÂwieckich pracownikoÂw, gdyzÇ podstawa ich i metody byøy jednakie ± uniemozÇliwianie wyjazdoÂw zagranicznych, odmowy zatwierdzenia habilitacji czy profesury, azÇ po aresztowania i skazania w procesach (przykøad ks. prof. Antoniego Søomkowskiego, pierwszego powojennego rektora, aresztowanego 1 kwietnia 1952 r. pod zarzutem
handlu dewizami, pozbawionego profesury i skazanego na 3 lata
pozbawienia wolnosÂci). Wszystkich pracownikoÂw dotykaøy takzÇe
utrudnienia w funkcjonowaniu Uniwersytetu ± likwidacja Wydziaøu
Prawa i Nauk Spoøeczno-Ekonomicznych, czeÎste kontrole NIK, wykazujaÎce rzekome naduzÇycia gospodarcze, naciski w sprawach zatrudnienia konkretnych osoÂb, proÂby wprowadzenia na teren Uniwersytetu organizacji partyjnych, restrykcje majaÎtkowe i blokowanie jego rozbudowy. KonÂczaÎc swoje wystaÎpienie, ks. bp A. DzieÎga podkresÂliø rozwageÎ wøadz KUL, ktoÂre wøozÇyøy wiele wysiøku, by nie sprowokowacÂ komunistoÂw i wsÂroÂd szykan potrafiøy uchronicÂ KUL przed
caøkowitym zamknieÎciem, aby moÂgø przetrwacÂ ten trudny okres dla
dobra KosÂcioøa i Narodu.
KonferencjeÎ zakonÂczyø wykøad ks. dra Antoniego PoninÂskiego
(Wydziaø Teologii KUL) pt. Represje wobec duchowienÂstwa i sioÂstr
zakonnych w diecezji wøocøawskiej w latach 1945-1956. ChocÂ autor
zastrzegø, zÇe nie posuwa sieÎ do poroÂwnanÂ z innymi diecezjami, nalezÇy
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przypuszczacÂ, zÇe sytuacja KosÂcioøa w diecezji wøocøawskiej ± pod
wzgleÎdem zaøozÇenÂ i realizacji polityki wyznaniowej wøadz komunistycznych ± nie odbiegaøa od sytuacji w innych czeÎsÂciach Polski. TakzÇe
tutaj poczaÎtkowo wøadze prowadziøy greÎ politycznaÎ na uzÇytek opinii
publicznej, zdobywajaÎc sieÎ nawet na wielkoduszne gesty, jak chociazÇby zwrot w lutym 1945 r. zajeÎtej katedry wøocøawskiej. W rzeczywistosÂci jednak od poczaÎtku budowaøy caøy zestaw przesøanek uzasadniajaÎcych koniecznosÂcÂ walki z duchowienÂstwem, szczegoÂlnie z tymi ksieÎzÇmi, ktoÂrych przedwojenna aktywnosÂcÂ duszpastersko-spoøeczna miaøa
± zdaniem organoÂw bezpieczenÂstwa ± charakter antykomunistyczny.
Od pierwszych chwil wøadze stosowaøy system inwigilacji niektoÂrych
grup spoøecznych, m.in. ludzi KosÂcioøa, zbierajaÎc o nich wszystko, co
z czasem mogøo przydacÂ sieÎ w wymysÂlaniu i stosowaniu wobec nich
represji. JuzÇ w grudniu 1945 r. na naradzie PPR we Wøocøawku padøo
zdanie: ¹partia tolerowacÂ kleru nie beÎdzieº, a wkroÂtce søowa te zaczeÎøy sieÎ speøniacÂ dosøownie. MieÎdzy 1945 a 1956 r. 14 ksieÎzÇy zwiaÎzanych z diecezjaÎ i 7 sioÂstr ze Zgromadzenia ¹WspoÂlna Pracaº zostaøo
aresztowanych i skazanych na kary wieÎzienia.
PodsumowujaÎc obrady, prof. Alicja GrzesÂkowiak wyraziøa
wdzieÎcznosÂcÂ wszystkim, ktoÂrzy swojaÎ pracaÎ przyczyniajaÎ sieÎ do zapeøniania biaøych kart naszej historii oraz w imieniu organizatoroÂw
wyraziøa pragnienie, by ta konferencja staøa sieÎ hoødem zøozÇonym
wszystkim ksieÎzÇom i osobom konsekrowanym ± ofiarom totalitarnego rezÇimu komunistycznego.
Marta Ordon
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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

IV MIEÎDZYNARODOWA KONFERENCJA
¹RELIGIA I WOLNOSÂCÂ RELIGIJNA
Â
W PANSTWACH EUROPY SÂRODKOWO-WSCHODNIEJ
W PERSPEKTYWIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJº

W dniach 1-2 wrzesÂnia 2003 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyøa sieÎ IV MieÎdzynarodowa Konferencja z cyklu Kultura
i prawo, zatytuøowana Religia i wolnosÂcÂ religijna w panÂstwach Europy
SÂrodkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej. Zorganizowana zostaøa pod patronatem Prymasa Polski przez Wydziaø
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydziaø Nauk
Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Uniwersytet Kardynaøa
Stefana WyszynÂskiego w Warszawie, Stiftung Gesellschaft fuÈr
Rechtspolitik w Trewirze, Gesellschaft fuÈr Religion und Religionsfreiheit in der EU w BischofsgruÈn i Stowarzyszenie KanonistoÂw Polskich z okazji 10. rocznicy podpisania konkordatu mieÎdzy StolicaÎ
ApostolskaÎ i PolskaÎ. OtwierajaÎc konferencjeÎ, ks. prof. JoÂzef Krukowski, przewodniczaÎcy Komitetu Organizacyjnego, stwierdziø, zÇe gøoÂwnym celem konferencji jest poznanie prawdy i pogøeÎbienie wiedzy na
temat regulacji prawnych dotyczaÎcych stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem
a religiaÎ. NasteÎpnie abp JoÂzef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, przypomniaø drogeÎ do nawiaÎzania staøych stosunkoÂw dyplomatycznych pomieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i PolskaÎ, co nastaÎpiøo w dniu
17 lipca 1989 r. i w dalszej kolejnosÂci stworzyøo warunki do opracowania i podpisania w dniu 28 lipca 1993 r. umowy konkordatowej.
ZauwazÇyø, zÇe Polska byøa pierwszym sposÂroÂd panÂstw postkomunistycznych, ktoÂre zawarøy konkordat; tym samym staø sieÎ on niejako
tekstem modelowym dla poÂzÂniejszych umoÂw zawieranych z krajami
byøego ¹bloku radzieckiegoº. Søowa powitania do uczestnikoÂw kon-
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ferencji skierowali takzÇe dr Otto Theisen, b. Minister SprawiedliwosÂci RFN, prof. Zbigniew CiesÂlak, prorektor UKSW, oraz ks. prof.
Andrzej Szostek, rektor KUL, ktoÂry podkresÂliø, zÇe mimo przemian,
jakie dokonaøy sieÎ w krajach Europy SÂrodkowo-Wschodniej, wciaÎzÇ
martwiaÎ istniejaÎce ± trwalsze nizÇ mozÇna sieÎ byøo spodziewacÂ ± relikty
przeszøosÂci, rodzaÎce obawy, izÇ wejsÂcie do Unii przyczyni sieÎ do rozwoju materializmu i zaniku religijnosÂci. StaÎd podjeÎcie refleksji nad
wolnosÂciaÎ religijnaÎ uznaø za nader wazÇne i pilne. ZÇyczyø takzÇe, by
rozwazÇania uczestnikoÂw konferencji wøaÎczyøy sieÎ w trud budowania
nowej zjednoczonej Europy. Z kolei abp JoÂzef ZÇycinÂski, Wielki
Kanclerz KUL, metropolita lubelski, nawiaÎzaø do adhortacji apostolskiej Jana Pawøa II Ecclesia in Europa z dnia 28 czerwca 2003 r.
i stwierdziø, zÇe troska o czøowieka i wartosÂci ludzkie winna stacÂ sieÎ
czymsÂ fundamentalnym dla poszukiwania najgøeÎbszych podstaw tworzonego prawa europejskiego. Braterskie pozdrowienie do uczestnikoÂw konferencji skierowaø takzÇe w swoim lisÂcie kard. JoÂzef Glemp,
Prymas Polski.
PierwszaÎ sesjeÎ obrad rozpoczeÎøo wystaÎpienie dr Hanny Suchockiej, Ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, pt. Rola konkordatu w procesie normalizacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem w Europie SÂrodkowo-Wschodniej. Byøa Premier RzaÎdu RP
w okresie prowadzenia negocjacji i podpisania polskiego konkordatu
przypomniaøa okolicznosÂci, jakie towarzyszyøy zawarciu umowy oraz
jej podstawowe zaøozÇenia. PodkresÂliøa, zÇe chocÂ proces ratyfikacji
trwaø blisko pieÎcÂ lat (nastaÎpiøa ona 23 lutego 1998 r.), dzisÂ ± z perspektywy 10 lat od jej podpisania ± mozÇna stwierdzicÂ, zÇe wyrazÇane
przez przeciwnikoÂw umowy konkordatowej obawy nie sprawdziøy
sieÎ. SÂwiadczaÎ o tym roÂwniezÇ wypowiedzi wielu krytykoÂw z przeszøosÂci,
a døugi okres ratyfikacji posøuzÇyø lepszemu zrozumieniu i usÂwiadomieniu spoøeczenÂstwu przyjeÎtych w konkordacie rozstrzygnieÎcÂ.
Dalsza, zasadnicza czeÎsÂcÂ obrad konferencji posÂwieÎcona zostaøa
problematyce stosunku panÂstwa do religii w Europie SÂrodkowo-Wschodniej na etapie transformacji ustrojowych, wiodaÎcych od totalitarnego komunizmu do demokracji liberalnej, zwiaÎzanych jednoczesÂnie z integracjaÎ Europy pod wzgleÎdem ekonomicznym, politycznym i prawnym. Procesy te obejmujaÎ takzÇe zmiany w dziedzinie po-
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lityki panÂstw wobec religii. SytuacjeÎ religijnaÎ i problematykeÎ wolnosÂci
religijnej w poszczegoÂlnych panÂstwach kolejno przedstawili: w Republice Federalnej Niemiec ± prof. Gerhard Robbers z Uniwersytetu
w Trewirze, w Republice WeÎgierskiej ± prof. BalaÂzs Schanda z Katolickiego Uniwersytetu PeÂtera PaÂzmaÂnyego w Budapeszcie, w Polsce ±
ks. prof. JoÂzef Krukowski (KUL/UKSW), na Ukrainie ± bp prof.
Sofron Mudryj, rektor Akademii Iwanofrankowskiej, w Republice
Czeskiej ± ks. prof. JirÏi Tretera z Uniwersytetu Karola w Pradze,
w Republice Søowackiej ± ks. Pavlo Repko (PreszoÂw), w Republice
Biaøoruskiej ± bp dr Antoni Dziamianko, sekretarz Konferencji BiskupoÂw Katolickich Biaøorusi (Grodno), w Republice Litewskiej ±
ks. prof. Vytautas S. VaicÏiuÅnas, dziekan Fakultetu Teologicznego
Uniwersytetu w Kownie, w Republice Søowenii ± Alojz Peterle, b. premier RzaÎdu Republiki Søowenii. WystaÎpienia moÂwcoÂw nasuwajaÎ
stwierdzenie, zÇe generalnie wspoÂlny jest kierunek przemian, zapoczaÎtkowanych w Polsce, a nasteÎpnie dokonujaÎcych sieÎ we wschodnich
Niemczech w procesie zjednoczenia z RepublikaÎ FederalnaÎ Niemiec
i w pozostaøych panÂstwach Europy SÂrodkowo-Wschodniej. Jest to
przechodzenie od modelu panÂstwa ateistycznego, opartego na zaøozÇeniach ideologii komunistycznej, do modelu demokratycznego panÂstwa sÂwieckiego, ktoÂre kazÇdemu czøowiekowi gwarantuje wolnosÂcÂ
sumienia i religii w wymiarze indywidualnym i wspoÂlnotowym. Natomiast zachodzaÎce roÂzÇnice saÎ rezultatem charakterystycznych dla
kazÇdego z tych panÂstw tradycji kulturowych, dynamiki zÇycia religijnego, ale w duzÇej mierze takzÇe ukøadu siø politycznych i ideologicznych. W sÂlad za PolskaÎ umowy konkordatowe ze StolicaÎ ApostolskaÎ
zawarøy rzaÎdy WeÎgier, Søowacji i Litwy oraz nowe landy RFN. Nie
majaÎ jeszcze takich umoÂw Ukraina i BiaøorusÂ, natomiast w Czechach
i Søowenii zawarte ukøady nie zostaøy dotychczas ratyfikowane.
Ostatnia sesja konferencji posÂwieÎcona zostaøa obecnosÂci religii
w procesie integracji panÂstw i narodoÂw Europy Zachodniej i Wschodniej. Referat pt. Unia Europejska wobec kosÂcioøoÂw wygøosiø dr Michael Weninger, doradca przewodniczaÎcego Komisji Europejskiej.
Prelegent przypomniaø proces tworzenia zjednoczonej Europy, przyblizÇyø najwazÇniejsze przepisy prawa europejskiego dotyczaÎce pozycji
KosÂcioøoÂw i prawa do wolnosÂci religijnej, w szczegoÂlnosÂci DeklaracjeÎ
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nr 11 do Traktatu Amsterdamskiego i art. 10 Karty Praw Podstawowych, podkresÂliø obecnosÂcÂ KosÂcioøa przy instytucjach europejskich
w tym istnienie Nuncjatury Apostolskiej i Komisji EpiskopatoÂw
WspoÂlnoty Europejskiej (COMECE), a nasteÎpnie przedstawiø przepisy projektu traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej. Zdaniem
moÂwcy wazÇniejsze jest to, zÇe w teksÂcie projektu zakotwiczone zostaøy
wartosÂci chrzesÂcijanÂskie, za ktoÂre uznaø gwarancje nienaruszalnosÂci
godnosÂci czøowieka z art. II ± 1, nizÇ brak imienia Boga w preambule.
Z kolei ks. prof. JoÂzef Krukowski w swoim referacie Stanowisko
KosÂcioøa wobec projektu traktatu konstytucyjnego UE podkresÂliø, zÇe
generalnie Stolica Apostolska i episkopaty krajowe odnoszaÎ sieÎ
z aprobataÎ do idei zjednoczenia Europy na zasadach demokracji, poszanowania roÂwnosÂci i solidarnosÂci oraz pluralizmu religijnego i sÂwiatopoglaÎdowego, ale wobec unijnej polityki legislacyjnej wzgleÎdem
religii stawiajaÎ pewne postulaty i zastrzezÇenia. DotyczaÎ one uznania
religii jako jednego z istotnych zÂroÂdeø uniwersalnych wartosÂci ludzkich, umieszczenia invocatio Dei w teksÂcie przyszøej konstytucji, a takzÇe uznania chrzesÂcijanÂskiego dziedzictwa Europy. ZwroÂciø uwageÎ, zÇe
w pracach II Konwentu Europejskiego nastaÎpiøa zmiana stanowiska
w sprawie poszanowania wolnosÂci religijnej w wymiarze instytucjonalnym, w efekcie ktoÂrej przyjeÎto zasadeÎ, izÇ UE respektuje i nie narusza statusu prawnego KosÂcioøoÂw i wspoÂlnot religijnych w panÂstwach
czøonkowskich, a uznajaÎc ich tozÇsamosÂcÂ i specyficzny wkøad, beÎdzie
utrzymywacÂ z nimi otwarty, szczery i regularny dialog. JezÇeli zatem
traktat konstytucyjny zostanie przyjeÎty w takiej wersji, to z chwilaÎ gdy
Polska stanie sieÎ czøonkiem Unii Europejskiej, ta respektowacÂ beÎdzie
status prawny KosÂcioøa katolickiego i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych zgodnie z zasadami okresÂlonymi w Konstytucji RP z 1997 r.
i w konkordacie z 1993 r. Ponadto Unia beÎdzie zdolna zawieracÂ umowy dwustronne, w tym takzÇe ze StolicaÎ ApostolskaÎ. KonÂczaÎc swoje
wystaÎpienie, ks. prof. Krukowski stwierdziø, zÇe postulaty zgøaszane
przez KosÂcioÂø katolicki pod adresem autoroÂw przyszøej konstytucji
UE saÎ stopniowo realizowane w drodze przezwycieÎzÇania modelu radykalnej sÂwieckosÂci. Wyraziø tezÇ nadziejeÎ, zÇe w dalszych pracach nad
projektem traktatu zostanie uwzgleÎdniony takzÇe postulat wpisania
odniesienia do Boga oraz dziedzictwa chrzesÂcijanÂskiego Europy.
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ZamykajaÎc obrady IV MieÎdzynarodowej Konferencji Kultura
i prawo, bp prof. Andrzej DzieÎga, dziekan Wydziaøu Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji KUL, zauwazÇyø, zÇe wpisuje sieÎ ona
w proces wielkiej edukacji politycznej wspoÂøczesnej Europy, ksztaøtujaÎcej jednosÂcÂ mysÂlenia i dziaøania. JednoczesÂnie wyraziø niepokoÂj,
jaki ± jego zdaniem ± rodzi opoÂr politykoÂw przed wpøywem KosÂcioøa
na prace przygotowawcze traktatu konstytucyjnego UE, opoÂr niezrozumiaøy i nieuzasadniony, jesÂli usÂwiadomicÂ sobie, zÇe wøasÂnie w nurcie
chrzesÂcijanÂskim juzÇ trwa proces gøeÎbokiej integracji europejskiej.
Marta Ordon
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