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KSZTAèTOWANIE NORMATYWNEGO SYSTEMU
Â W PAN
Â STWA DO ORGANIZACJI RELIGIJNYCH
STOSUNKO
W ZWIAÎZKU RADZIECKIM

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

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

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

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

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

13

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

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

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

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

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

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

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

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

29

nr 186.

Izwiestija Wsiechrosijskogo Centralnogo Ispoønitielnogo Komitieta, 1918 r.,
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Osoby wchodzaÎce w skøad tzw. dwadcatek miaøy prawo zawierania umoÂw, np. w celu najeÎcia osoby duchownej, nabywania drobnych
przedmiotoÂw i rzeczy potrzebnych do sprawowania kultu i realizacji
swoich obowiaÎzkoÂw religijnych. W tym celu osoby te mogøy dokonywacÂ dobrowolnych zbioÂrek.
W instrukcji znalazø sieÎ takzÇe obowiaÎzek niezwøocznego przekazania radom wszelkiego mienia niezwiaÎzanego z kultem, ktoÂre
znajdowaøo sieÎ jeszcze w uzÇytkowaniu organizacji religijnych. Przekazanie nasteÎpowaøo po przeprowadzeniu inwentaryzacji i sporzaÎdzeniu w trzech egzemplarzach protokoøu z inwentaryzacji. Wart
podkresÂlenia jest fakt, zÇe w instrukcji dopuszczano mozÇliwosÂcÂ budowania przez wiernych nowych sÂwiaÎtynÂ, ktoÂre takzÇe ± jako majaÎtek ludowy ± byøy przekazywane grupom wiernych na wczesÂniej
przedstawionych zasadach. Ponadto zobowiaÎzano duchownych do
niezwøocznego przekazania wøasÂciwym miejscowo radom robotniczym i chøopskim wszystkich ksiaÎg metrykalnych z wszystkich sÂwiaÎtynÂ wszystkich wyznanÂ znajdujaÎcych sieÎ na terenie funkcjonowania
danej rady.
Wreszcie w instrukcji umieszczono caøy szereg zakazoÂw. ZaliczycÂ
do nich nalezÇy zakaz nauczania jakiejkolwiek religii w jakiejkolwiek
szkole i sprawowania obrzeÎdoÂw religijnych w pomieszczeniach publicznych oraz zakaz umieszczania w pomieszczeniach publicznych
religijnych symboli, np. ikon, obrazoÂw, rzezÂb itp.
Do grupy aktoÂw normatywnych ± wydanych jako konsekwencja
przyjeÎcia zasady rozdziaøu kosÂcioøa od panÂstwa ± nalezÇy zaliczycÂ
przede wszystkim dekret Rady Komisarzy Ludowych z 7 grudnia
1918 r. o cmentarzach, krematoriach i grobach30. Na jego podstawie
wszystkie miejsca pochoÂwku oraz urzaÎdzenia i obiekty z nimi zwiaÎzane zostaøy skonfiskowane przez panÂstwo i przekazane pod kontroleÎ lokalnych rad robotniczych i zÇoønierskich. W dekrecie gwarantowano krewnym i bliskim osoby zmarøej prawo do realizacji obrzeÎdoÂw
pogrzebowych, jednak tylko w sÂwiaÎtyni i w miejscu pochoÂwku. To
uprawnienie jednostki byøo realizowane na wøasny koszt osoby za30
Sobranije uzakonienij i rasporiazÇenij raboczego i krestianskogo prawitielstwa,
1918 r., nr 63.
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interesowanej po uprzednim przedstawieniu osobie duchownej zasÂwiadczenia dokumentujaÎcego fakt sÂmierci, wydanego przez oddziaø
terenowy UrzeÎdu Stanu Cywilnego.
Kolejnym aktem, ktoÂry uszczegoÂøawiaø wprowadzony w warunkach rosyjskich wariant stosunkoÂw panÂstwa z organizacjami religijnymi, byøa instrukcja Ludowego Komisariatu SprawiedliwosÂci
z 25 sierpnia 1920 r. o likwidacji relikwii31. Na jej podstawie, kierujaÎc
sieÎ ¹potrzebami i wolaÎ mas pracujaÎcych, ktoÂre domagajaÎ sieÎ zaprzestania kultu martwych ciaøº, upowazÇniono organy administracji panÂstwowej do otwierania miejsc pochoÂwku i ± w zalezÇnosÂci od sytuacji ±
albo likwidacji relikwii (instrukcja zalecaøa palenie jako najskuteczniejszy sposoÂb likwidacji relikwii), albo przekazanie ich do muzeoÂw
ateizmu. Zalecano w tym celu organizowanie zebranÂ, manifestacji
i mityngoÂw, na ktoÂrych zwykøaÎ wieÎkszosÂciaÎ gøosoÂw wszystkich zebranych ludzi (a nie tylko wiernych) decydowano o likwidacji relikwii
i przy okazji o zamykaniu sÂwiaÎtynÂ i innych obiektoÂw kultu. Chodziøo
oczywisÂcie o jak najwieÎksze nagøosÂnienie zdarzenia i wykorzystanie
go propagandowo.
Bardzo istotnym elementem w realizacji komunistycznej koncepcji stosunkoÂw wyznaniowych byøo przejmowanie od organizacji wyznaniowych wszelkich wartosÂciowych przedmiotoÂw z metali kolorowych i kamieni szlachetnych. PodstaweÎ prawnaÎ do przeprowadzenia
tej operacji stanowiø dekret Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego z 23 lutego 1922 r. o porzaÎdku wycofania kosÂcielnych wartosÂci znajdujaÎcych sieÎ w posiadaniu grup wiernych32.
Na podstawie postanowienÂ dekretu rady terenowe zostaøy zobowiaÎzane w ciaÎgu miesiaÎca od wejsÂcia w zÇycie dekretu do przejeÎcia
od wszystkich wspoÂlnot wyznaniowych przedmiotoÂw ze zøota, platyny, srebra i kamieni szlachetnych. PrzejeÎciu podlegaøy wszystkie
przedmioty, ktoÂrych brak w sposoÂb zasadniczy nie uniemozÇliwiaø
kultu. Akt przejeÎcia odbywaø sieÎ w formie pisemnej. Zabrane przed31

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

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

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

PODSUMOWANIE

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

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

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