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jego obszernego studium, poza kilkoma, wymienionymi wyzÇej uwagami
krytycznymi, jest merytorycznie poprawny i tworzy zwartaÎ caøosÂcÂ. Autor
wykazaø nieprzecieÎtnaÎ pracowitosÂcÂ, przeprowadziø bardzo starannaÎ kwerendeÎ zÂroÂdeø i literatury przedmiotu. Za szczegoÂlnie cenne uwazÇam rozwazÇania dotyczaÎce restrykcyjnych dziaøanÂ rezÇimu komunistycznego i duszpasterskiej reakcji KosÂcioøa. SaÎdzeÎ, izÇ Autor ubogaciø historieÎ KosÂcioøa na
SÂlaÎsku o kompetentne studium i wnioÂsø interesujaÎce novum do badanÂ nad
systemem totalitarnym w Polsce. UrzeÎdowi Miasta Imielin wypada pogratulowacÂ wydania tej ksiaÎzÇki. Takie formy promocji miasta saÎ dzisiaj
bardzo wartosÂciowe, szczegoÂlnie dla møodszego pokolenia i wszystkich
zainteresowanych historia SÂlaÎska. Vivant sequentes!
Bronislaw W. Zubert OFM

Jacek Dziobek-RomanÂ ski, Uznawanie zwiaÎzkoÂw religijnych w Polsce
(1944-1989) narzeÎdziem dyskryminacyjnej polityki wøadz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 304.
W prawie wyznaniowym kazÇdego panÂstwa wazÇnaÎ pozycjeÎ zajmuje
kwestia regulowania sytuacji prawnej nowo powstajaÎcych zwiaÎzkoÂw religijnych. W zalezÇnosÂci od ideowego charakteru danego panÂstwa ± czy
miesÂci sieÎ ono bardziej w profilu panÂstwa ideologicznego albo sÂwiatopoglaÎdowo neutralnego ± proces wøaÎczania owych nowych podmiotoÂw do
obiegu prawnego natrafia zwykle na przeszkody baÎdzÂ odbywa sieÎ sprawnie, pod warunkiem speønienia prostych formalnych i obiektywnych kryterioÂw. Polska Rzeczpospolita Ludowa jako panÂstwo dyktatury komunistycznej byøa niemal w caøym okresie swego istnienia jednoznacznie zaangazÇowana ideologicznie. Wyrazem tego byø roÂwniezÇ tendencyjny i instrumentalny stosunek jej wøadz wzgleÎdem wszelkich autentycznych i autonomicznych inicjatyw spoøecznych, w tym takzÇe zwiaÎzkoÂw religijnych. Za
szczegoÂlnie znamienny element polityki wyznaniowej Polski Ludowej
uwazÇacÂ nalezÇy uznawanie kosÂcioøoÂw i innych wspoÂlnot konfesyjnych.
Prawne aspekty tego procesu znalazøy sieÎ w polu zainteresowania wywodoÂw recenzowanej ksiaÎzÇki dr. Jacka Dziobka-RomanÂskiego, co przesaÎdza
dokonanie trafnego doboru tematyki badawczej oraz ewidentnaÎ przydat-
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nosÂcÂ przekazanego czytelnikom dzieøa na forum dyskusji o prawie polskim powojennego blisko poÂøwiecza.
Teza dysertacji zawarta zostaøa m.in. w søowach: ¹Praca niniejsza postawiøa sobie za cel udowodnienie, zÇe stosunek panÂstwa do zwiaÎzkoÂw
religijnych w Polsce w latach 1944-1989 nie opieraø sieÎ na zasadzie roÂwnouprawnienia wyznanÂ, ale wyrazÂnie zmierzaø do roÂzÇnicowania ich statusu prawnego po to, aby miecÂ wieÎkszy wpøyw na ich dziaøanie. Podobnie
luki w okresÂlaniu sytuacji prawnej niektoÂrych zwiaÎzkoÂw religijnych miaøy
na celu ich kontroleÎ.º (s. 9). Realizacji tak sformuøowanego zamysøu badawczego mogøa z powodzeniem søuzÇycÂ przyjeÎta przez Autora budowa
pracy, logicznie ustrukturyzowana i spoÂjna. W zakresie wywodu merytorycznego skøada sieÎ ona poza Wprowadzeniem z trzech rozdziaøoÂw i ZakonÂczenia. Opatrzona jest takzÇe wykazem skroÂtoÂw, przedmowaÎ Kierownika Katedry Prawa Wyznaniowego KUL, bibliografiaÎ zaøaÎcznikowaÎ oraz
streszczeniem w jeÎzyku niemieckim. Pierwszy rozdziaø dotyczy zagadnienÂ
ogoÂlnych: pojeÎcia zwiaÎzku religijnego, pojeÎcia uznania zwiaÎzku religijnego w nauce prawa, wiaÎzÇaÎcych PolskeÎ w latach 1945-1989 norm prawa
mieÎdzynarodowego, relewantnych dla uznawania wspoÂlnot konfesyjnych,
oraz zawiera zarys sytuacji wspoÂlnot religijnych w panÂstwach bloku sowieckiego. Rozdziaø drugi przynosi prezentacjeÎ podstaw prawnych trybu
uznawania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce Ludowej. Rozdziaø trzeci
ukazuje zagadnienie uznawania poszczegoÂlnych kosÂcioøoÂw i innych podmiotoÂw konfesyjnych w caøym zroÂzÇnicowaniu ich poøozÇenia prawnego,
beÎdaÎcego efektem przemysÂlanego posteÎpowania organoÂw panÂstwa. Proporcje zachodzaÎce mieÎdzy poszczegoÂlnymi czeÎsÂciami pracy saÎ nalezÇycie
wywazÇone.
W pozostaøych aspektach strony formalnej dzieøo jest dowodem starannosÂci Autora. Napisane jest komunikatywnym jeÎzykiem, aparat naukowy nie nasuwa waÎtpliwosÂci, opracowanie redakcyjne ksiaÎzÇki jest bardzo solidne. WysteÎpujaÎ w nim kilkakrotnie niemal dokøadne powtoÂrzenia
fraz (tekst ze s. 94 przyp. 32 odpowiada tekstowi na s. 155 przyp. 66; ze s.
101 przyp. 63 = s. 124 przyp. 158 i s. 125 przyp. 159; ze s. 112 przyp. 111 = s.
137 przyp. 210; ze s. 184 przyp.177 = 196 przyp. 231), co zresztaÎ nie jest
rzadkosÂciaÎ w pracach doktorskich, a z publikowanaÎ wersjaÎ tego rodzaju
dysertacji mamy tutaj wøasÂnie do czynienia.
PrzechodzaÎc do kwestii merytorycznych, nalezÇy stwierdzicÂ, izÇ Jackowi
Dziobkowi-RomanÂskiemu z powodzeniem udaøo sieÎ zrekonstruowacÂ i krytycznie nasÂwietlicÂ stan prawny w zakresie usytowania zwiaÎzkoÂw religijnych
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w PRL, w tym i zagadnienie uznawania tych podmiotoÂw. Dyskusyjne jest
jednak sugerowane przez Autora twierdzenie, jakoby mniejszosÂciowe
zwiaÎzki wyznaniowe w omawianym okresie znajdowaøy sieÎ w lepszej sytuacji prawnej nizÇ KosÂcioÂø katolicki. PowioÂdø sieÎ wysiøek badawczy wøozÇony
przezenÂ w wykazanie, izÇ wøadze Polski Ludowej stosowaøy inny rezÇim w odniesieniu do najwieÎkszego KosÂcioøa a inny w stosunku do mniejszosÂci religijnych. W pierwszym przypadku celowo utrzymywaøy stan prowizorium
prawnego, charakteryzujaÎcy sieÎ deficytem i fragmentarycznosÂciaÎ regulacji,
co wobec niejasnosÂci sytuacji prawnej stwarzaøo czynnikom politycznym
mozÇliwosÂcÂ osøabiania katolicyzmu polskiego. W drugim przypadku, czyli
w odniesieniu do wspoÂlnot mniejszosÂciowych, wøadze panÂstwowe posøugiwaøy sieÎ szczegoÂøowymi, drobiazgowymi, wreÎcz ¹kaganÂcowymiº unormowaniami (w tym takzÇe prawem statutowym), pozwalajaÎcymi skrupulatnie
kontrolowacÂ bieg spraw w tych sÂrodowiskach. W tym konteksÂcie nasuwa
sieÎ szereg pytanÂ: KtoÂry przypadek byø bardziej dogodny, a ktoÂry bardziej
dotkliwy? Czy KosÂcioÂø katolicki byø zatem traktowany gorzej czy lepiej od
mniejszosÂci wyznaniowych? Czy wobec postulatu roÂwnouprawnienia wyznanÂ sposoÂb traktowania oferowany przez wøadze komunistyczne mniejszosÂciom konfesyjnym nalezÇaøo rozszerzycÂ na KosÂcioÂø katolicki, czy sposoÂb
traktowania najwieÎkszego KosÂcioøa przeniesÂcÂ takzÇe na mniejszosÂciowe
kosÂcioøy i inne zwiaÎzki religijne? Pytania te zdajaÎ sieÎ pokazywacÂ, izÇ zaroÂwno poøozÇenie katolicyzmu, jak i mniejszosÂci wyznaniowych w polskim panÂstwie realnego socjalizmu byøo nie do pozazdroszczenia: twoÂrcy i realizatorzy polityki wyznaniowej w cyniczny sposoÂb adekwatnie dobierali instrumenty, by tøumicÂ zÇycie religijne i wolnosÂcÂ sumienia. AdekwatnosÂcÂ owa
polegaøa mieÎdzy innymi na tym, izÇ niewielkie liczebnie sÂrodowiska konfesyjne osaczano przez drobiazgowaÎ regulacjeÎ prawnaÎ, dominujaÎce zasÂ narazÇano na szwank poprzez pozostawianie go ± w wielu aspektach ± w stanie
swoistej normatywnej proÂzÇni. Jednak twierdzenie, izÇ jeden z tych kreÎgoÂw
byø dyskryminowany a drugi wyroÂzÇniany (np. s. 180) ma kruche podstawy
i polega na trudnym do utrzymania stereotypie. KazÇdy rodzaj wspoÂlnot
religijnych w panÂstwie rzaÎdzonym przez partieÎ marksistowsko-leninowskaÎ
typu sowieckiego skazany byø na zÇycie w stanie opresji. MoÂwiaÎc obrazowo,
dla kazÇdej z nich przygotowany byø jakisÂ rodzaj potrzasku. W tym sensie
wszystkie zwiaÎzki wyznaniowe poddane byøy dyskryminacji rozumianej
jako odmawianie im søusznie nalezÇnych im wolnosÂci i praw oraz instrumentalnemu traktowaniu, znajdujaÎcemu wyraz w arbitralnie tworzonym, roÂzÇnicujaÎcym ich dodatkowo, prawie.
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Na namysø zasøuguje uzÇyte przez Autora omawianej pracy pojeÎcie
¹uznawaniaº zwiaÎzkoÂw religijnych. Wydaje sieÎ, zÇe ujmuje on je inaczej
nizÇ czyni sieÎ to w sposoÂb konwencjonalny w nauce prawa. Przez uznanie
tego rodzaju podmiotoÂw zwykle rozumiano przyznanie konkretnej wspoÂlnocie religijnej, na mocy aktu panÂstwowego, zestawu praw i obowiaÎzkoÂw,
jakimi cieszaÎ sieÎ wspoÂlnoty religijne zasøugujaÎce na arbitralnie okazywanaÎ
zÇyczliwosÂcÂ panÂstwa. Jest to koncepcja obecnie zarzucona w wieÎkszosÂci
panÂstw demokratycznych, lecz z oczywistych wzgleÎdoÂw w peøni odpowiadajaÎca takim panÂstwowosÂciom, jak autorytarne panÂstwa bloku radzieckiego. ¹Uznanieº jest w istocie koncesjonowaniem, ktoÂre oczywisÂcie byøo
w peøni przydatne panÂstwu komunistycznemu, przyjmujaÎcemu z rozmysøem ± jak trafnie stwierdza Autor monografii ± pozycjeÎ supremacji wzgleÎdem spoøecznosÂci religijnych (s. 91). UwzgleÎdniajaÎc co prawda i ten aspekt
kategorii ¹uznaniaº, J. Dziobek-RomanÂski pojeÎcie to rozumie jednak
znacznie szerzej (zob. s. 141, 182, 217), czego dowodem saÎ chociazÇby
zawarte w jego ksiaÎzÇce wywody na temat ¹uznaniaº KosÂcioøa katolickiego
w Polsce Ludowej. Ta szeroka formuøa mozÇe jednak bycÂ dla osoÂb przyzwyczajonych do tradycyjnego rozumienia terminu zaskakujaÎca. StaÎd mogaÎ sieÎ po tresÂci ksiaÎzÇki spodziewacÂ czegosÂ innego, nizÇ waÎtki anonsowane
w jej tytule. Trzeba zatem od razu czytelnika uprzedzicÂ, izÇ omawiana
praca zajmuje sieÎ w istocie tematykaÎ, ktoÂraÎ z powodzeniem mozÇna byøo
opatrzecÂ tytuøem: ¹Regulowanie sytuacji prawnej zwiaÎzkoÂw religijnych
w Polsce (1944-1989) narzeÎdziem dyskryminacyjnej polityki wøadzº.
W omawianej monografii wysteÎpujaÎ i inne ± mniejszej rangi ± waÎtki
pobudzajaÎce do dyskusji. PoniewazÇ liczne elementy stanu prawnego po
1945 r. w kwestii konfesyjnej uksztaøtowane zostaøy w okresie Drugiej
Rzeczypospolitej, przeto J. Dziobek-RomanÂski dokonywacÂ musiaø odniesienÂ do prawa wyznaniowego z okresu mieÎdzywojennego. Powstaje przy
tym wrazÇenie, izÇ piszaÎc praceÎ, posiadaø on nadmiernie wyidealizowany
obraz tegozÇ prawodawstwa, tudziezÇ lezÇaÎcej u jego podstaw polityki wyznaniowej. Przykøadowo twierdzi, izÇ ¹[p]rawodawstwo przedwojenne jednoznacznie zmierzaøo do okresÂlenia w drodze ustawowej sytuacji prawnej
wszystkich zwiaÎzkoÂw religijnych dziaøajaÎcych w Polsce.º (s. 99). Jest to
opinia bardzo kontrowersyjna, zwazÇywszy na niecheÎcÂ wøadz publicznych
sprzed 1939 r. do chyba wszystkich mniejszosÂci wyznaniowych. WyrazÂnie
trzeba powiedziecÂ, izÇ Druga Rzeczypospolita byøa panÂstwem antagonistycznie nastawionym do czeÎsÂci swoich obywateli, zwøaszcza ze wzgleÎdoÂw
narodowosÂciowych i religijnych, ktoÂre czeÎsto stereotypowo utozÇsamiano.
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PotwierdzajaÎ to liczne juzÇ prace o prawie wyznaniowym tego okresu,
a ostatnio m.in. monografie Krzysztofa Krasowskiego (pominieÎta w recenzowanej pracy ± o czym beÎdzie jeszcze mowa) oraz Pawøa A. LeszczynÂskiego. Czynniki polityczne odpowiadajaÎce za omawianaÎ sfereÎ zÇycia publicznego w II RP celowo odkøadaøy uczciwe i caøosÂciowe uregulowanie
stanu prawnego licznych zwiaÎzkoÂw religijnych oraz osoÂb bezwyznaniowych. Nie usprawiedliwia ich kroÂtki czas istnienia niepodlegøego panÂstwa
polskiego po 1918 r.
Tak jak powinnisÂmy dostrzegacÂ, izÇ prawo wyznaniowe II Rzeczypospolitej miaøo swoje ciemne strony, tak tezÇ musimy widziecÂ, izÇ stan prawny
PRL posiadaø i strony jasÂniejsze. Tego rodzaju stwierdzenÂ brakuje w omawianym dziele, a na docenienie w ramach prawa Polski Ludowej zasøuguje, zdaniem nizÇej podpisanego, m.in. wprowadzenie sÂwieckiego prawa
maøzÇenÂskiego (w tym i rozwodoÂw cywilnych), sÂwieckich aktoÂw stanu cywilnego, zniesienie rubryki wyznaniowej, uznanie szeregu dyskryminowanych i represjonowanych przed wojnaÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, usunieÎcie
z jeÎzyka polityki wyznaniowej i jeÎzyka prawnego pojeÎcia ¹sekty religijnejº, okresÂlenie sposobu regulowania poøozÇenia prawnego nowych wspoÂlnot religijnych i uchylenie koncepcji ¹wyznania naczelnegoº. To, zÇe niektoÂre sposÂroÂd tych rozwiaÎzanÂ wøadze Polski Ludowej przyjeÎøy cynicznie,
traktujaÎc je jako instrument ideologicznej walki z KosÂcioøem katolickim,
nie zmienia faktu, izÇ byøy one speønieniem søusznych postulatoÂw realizowanych w praktyce ustrojowej niemal kazÇdego panÂstwa demokratycznego
w XX wieku. DomagajaÎc sieÎ wieÎkszego obiektywizmu w ocenie prawa
wyznaniowego Drugiej Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zaznaczycÂ jednoczesÂnie trzeba, izÇ Autor pracy nieodmiennie zachowuje rzetelny stosunek wobec przedstawianych w jego dziele zwiaÎzkoÂw religijnych, w tym mniejszosÂci wyznaniowych, ukazywanych w duchu
naukowej bezstronnosÂci. OdnoszaÎc sieÎ do sposobu traktowania zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych, odnotujmy w tym miejscu, izÇ trudno uznacÂ za wøasÂciwe
stosowanie w odniesieniu do wielu wspoÂlnot religijnych z okresu PRL-u
nazw obowiaÎzujaÎcych obecnie, przyjmowanych najczeÎsÂciej w latach 90.
ubiegøego stulecia (np. w pracy jest mowa o KosÂciele Ewangelicko-Metodystycznym, zamiast o KosÂciele Metodystycznym ± s. 220). PosÂroÂd innych
drobniejszych mankamentoÂw tego rodzaju wskazacÂ mozÇna ± zresztaÎ dosÂcÂ
sporadycznie zdarzajaÎce sieÎ ± nieprzemysÂlane frazy w rodzaju: ¹KosÂcioÂø
katolicki [...] na gruncie norm prawnych nie tylko przestaø posiadacÂ naczelnaÎ pozycjeÎ, lecz pozbawiony byø w ogoÂle jakiejkolwiek pozycjiº (s. 96);
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¹KosÂcioÂø katolicki [...] w ogoÂle zostaø pozbawiony jakiejkolwiek jakosÂci
prawnej.º (s. 112); ¹Zerwanie Konkordatu [...] praktycznie pozbawiøo
KosÂcioÂø katolicki statusu prawnego.º (s. 262). Wobec kilkakrotnego powtarzania tej opinii zauwazÇycÂ trzeba, izÇ kazÇdy podmiot w panÂstwie zawsze
posiada jakisÂ status prawny. MozÇe on bycÂ niejasny, niedookresÂlony baÎdzÂ
zÂle skonstruowany. MozÇe zasøugiwacÂ na krytykeÎ baÎdzÂ domagacÂ sieÎ korekty. Nie mozÇna mu jednak zarzucacÂ nieistnienia. WypowiadajaÎc przytoczone opinie, Autorowi chodziøo zapewne, izÇ status KosÂcioøa katolickiego byø
niesatysfakcjonujaÎcy, nieadekwatny do jego sytuacji faktycznej oraz uregulowany przez obciaÎzÇone wadami i niesøuszne merytorycznie normy.
ObowiaÎzkiem recenzenta jest odniesienie sieÎ takzÇe do bazy materiaøowej pracy. Trzeba zauwazÇycÂ, izÇ jej Autor solidnie wyzyskaø element
prawno-normatywny oraz wieÎkszosÂcÂ publikacji w przedmiotowej kwestii.
A przez to speøniø podstawowe oczekiwania dotyczaÎce zÂroÂdøowej osnowy
pracy. Cenne natomiast byøoby ubogacenie wywodoÂw o tresÂci powzieÎte na
podstawie kwerendy archiwalnej, ktoÂrej wynikoÂw na øamach recenzowanej dysertacji czytelnik pracy moÂgøby sieÎ spodziewacÂ. WciaÎzÇ istnieje zatem
potrzeba przygotowania opartych na zÂroÂdøach archiwalnych monografii
dziejoÂw procesu prawodawczego w materii konfesyjnej okresu PRL-u
oraz monografii organoÂw administracji wyznaniowej owej epoki, a zwøaszcza studium UrzeÎdu do Spraw WyznanÂ. JesÂli idzie o wykorzystanaÎ literatureÎ, J. Dziobek-RomanÂski nie przywoøaø wielu publikacji dotyczaÎcych
okresu mieÎdzywojennego oraz KosÂcioøoÂw mniejszosÂciowych. Nie wspomina, powoøanej wyzÇej, kluczowej (obok znanej monografii Janusza Osuchowskiego) dla poznania prawa wyznaniowego II Rzeczypospolitej rozprawy Krzysztofa Krasowskiego pt. ZwiaÎzki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne (Warszawa ± PoznanÂ 1988) oraz doniosøej publikacji Bolesøawa Reinera pt. Wyznania i zwiaÎzki religijne w wojewoÂdztwie sÂlaÎskim 1922-1939. Wybrane zagadnienia (Opole 1977). Ukazywanie prawodawstwa wyznaniowego II RP gøoÂwnie opartego na wydanych przed 1939 r. pracach Jakuba Sawickiego (wspoÂøtwoÂrca polityki
wyznaniowej okresu mieÎdzywojennego) i ks. Stefana Grelewskiego (wyrazÂnie subiektywny reprezentant KosÂcioøa uprzywilejowanego) musi chyba sprzyjacÂ ujeÎciom dosÂcÂ jednostronnym. Warto tezÇ byøo uwzgleÎdnicÂ szereg dosteÎpnych monografii o rzutujaÎcych na okres PRL-u relacjach przedwojennego panÂstwa polskiego z KosÂcioøami mniejszosÂciowymi: Mirosøawa
PapierzynÂska-Turek, MieÎdzy tradycjaÎ a rzeczywistosÂciaÎ. PanÂstwo wobec
prawosøawia 1918-1939 (Warszawa 1989), Henryk Czembor, Ewangelicki

341

RECENZJE

KosÂcioÂø Unijny na polskim GoÂrnym SÂlaÎsku 1922-1939 (Katowice 1993),
Jan Szturc, Tymczasowa Rada KosÂcielna Ewangelickiego KosÂcioøa Unijnego na GoÂrnym SÂlaÎsku (1937-1939) (Katowice 2003). Istotna dla analizowanych w pracy zagadnienÂ jest tezÇ praca Konrada Biaøeckiego pt. KosÂcioÂø Narodowy w Polsce w latach 1944-1965 (PoznanÂ 2003). Przy okazji
warto odnotowacÂ, izÇ juzÇ po wydaniu recenzowanego dzieøa ukazaøy sieÎ
dwie wazÇne dla omawianej problematyki ksiaÎzÇki: Edward Goryczko, Autonomia i samorzaÎdnosÂcÂ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce Ludowej
(TarnoÂw 2005) oraz Paweø A. LeszczynÂski, Centralna administracja wyznaniowa II RP ± Ministerstwo WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego (Warszawa 2006).
PowyzÇsze uwagi nie zmieniajaÎ jednak faktu, izÇ praca Jacka Dziobka-RomanÂskiego przynosi istotnaÎ syntezeÎ problemu regulowania poøozÇenia
prawnego wspoÂlnot religijnych w Polsce Ludowej, systematycznie i kompetentnie ukazujaÎcaÎ najwazÇniejsze waÎtki tej materii. W oczywisty sposoÂb
przyblizÇa wiedzeÎ o prawie wyznaniowym powojennego dramatycznego
poÂøwiecza historii Polski.
Tadeusz J. ZielinÂski

