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a czeÎsto i w praktyce jest nadzorowane przez tzw. policjeÎ kultu. Godne
zauwazÇenia saÎ przepisy restrykcyjne w sprawie sÂwieckosÂci osÂwiaty publicznej, posunieÎte azÇ do zakazu noszenia symboli religijnych w szkoøach
publicznych. MogaÎ bycÂ jednak zakøadane szkoøy wyznaniowe i faktycznie
funkcjonujaÎ, w wieÎkszosÂci katolickie. Na budynkach publicznych lub
miejscach publicznych, z wyjaÎtkiem budynkoÂw søuzÇaÎcych sprawowaniu
kultu, cmentarzy, nagrobkoÂw oraz muzeoÂw i wystaw, nie mozÇna umieszczacÂ symboli religijnych. PodkresÂlicÂ tezÇ nalezÇy pewnaÎ roÂzÇnorodnosÂcÂ
rozwiaÎzanÂ prawnych i orzecznictwa w sprawach wolnosÂci religijnej.
RozwazÇania luzÂno zwiaÎzane z prawem wyznaniowym, a odnoszaÎce sieÎ
do prawa dosteÎpu do dokumentoÂw publicznych, konÂczaÎ wywody autora
na temat praw czøowieka w prawie francuskim. Ta czeÎsÂcÂ podreÎcznika
prawa francuskiego konÂczy sieÎ wykazem podstawowej literatury zaroÂwno
podreÎcznikowej (starej i nowej), jak i polskich opracowanÂ tej tematyki.
Uwagi na temat rzeczonej publikacji nie majaÎ na celu jej recenzowania, ale majaÎ charakter informacyjny. JesÂli mozÇna wydacÂ jakiesÂ saÎdy oceniajaÎce, to nie merytoryczne, ale formalne. Mamy tu do czynienia z jasnym
i przejrzystym wykøadem prawa francuskiego w kwestii praw czøowieka,
ktoÂre kazÇdego studenta, a takzÇe badacza prawa wyznaniowego winny
zainteresowacÂ. ZaøaÎczona literatura pozwoli pogøeÎbicÂ interesujaÎce kwestie. Autorowi omawianego tekstu nalezÇy pogratulowacÂ kompetencji i postulowacÂ wspoÂøpraceÎ z innymi osÂrodkami naukowymi, podejmujaÎcymi
problematykeÎ prawa wyznaniowego w Polsce.
Henryk Misztal

Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. LibertaÁ religiosa e processo
di democratizzazione, a cura di Antonio G. Chizzoniti, Vita e Pensiero,
Milano 2004, ss. 724.
W wielu krajach europejskich podejmowane saÎ pogøeÎbione studia nad
uregulowaniami dotyczaÎcymi wolnosÂci religijnej w Europie Zachodniej,
a ostatnio takzÇe nad historiaÎ ¹KosÂcioøa milczaÎcegoº w okresie komunistycznym w Europie SÂrodkowo-Wschodniej oraz procesem demokratyza-
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cji i poszerzaniem zakresu wolnosÂci religijnej. Badania takie saÎ prowadzone zwøaszcza we Wøoszech, Polsce, Czechach, Ukrainie i na WeÎgrzech.
We Wøoszech studia w tym przedmiocie, zwøaszcza w odniesieniu do
krajoÂw o ustabilizowanej demokracji, podjeÎli m.in.: C. Mirabelli (Diritto
ecclesiastico e comparazione giuridica, w: Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato, Bologna 1997) oraz F. Margiotta Broglio (Il fenomeno religioso nel sistema giuridico del l'Unione
Europea, w: Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato, Bologna 1997). Problematyka ta jest obecna takzÇe niemal
we wszystkich podreÎcznikach do prawa wyznaniowego, takich autoroÂw
jak: C. Jemolo, A. Ottaviani, G. Balladore, P. De Luca, F. Finocchiaro,
G. Barberini, A. Vitale, C. Mirabelli, F. Margiotta Broglio, F. Onida,
L. Spinelli. SzczegoÂlnie cenna jest publikacja pt. Diritto e religione in
Europa occidentale (Bologna 1997), ktoÂrej autorami saÎ Silvio Ferrari
i Ivan C. IbaÂn. JesÂli chodzi o EuropeÎ WschodniaÎ, to warto przypomniecÂ
stare i, niestety, oparte jedynie na przepisach prawnych ± bez uwzgleÎdnienia praktyki wøadz komunistycznych w Polsce ± dzieøo G. Barberiniego
Stato socialista e Chiesa cattolica in Polonia (Bologna 1983).
W Polsce problematykaÎ wolnosÂci religijnej w czasach tzw. Polski Ludowej oraz procesem demokratyzacji prawa w okresie postkomunistycznym zajmowano sieÎ juzÇ m.in. na sympozjach i zjazdach katedr prawa
wyznaniowego organizowanych przez KatedreÎ Prawa Wyznaniowego
KUL. Owocem tych konferencji saÎ nasteÎpujaÎce publikacje: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiaøy I OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny 14-16 stycznia 2003 (red.
A. Mezglewski, Lublin 2004) oraz Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce
Ludowej. Materiaøy z II OgoÂlnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny 26-28 pazÂdziernika 2004 (red. A. Mezglewski,
P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005). Zagadnienie wolnosÂci religijnej
w Polsce systematycznie podejmowane jest ponadto w ¹Studiach z Prawa
Wyznaniowegoº oraz w podreÎcznikach i zbiorach zÂroÂdeø prawa wyznaniowego, takich autoroÂw jak: J. Krukowski, A. Mezglewski, H. Misztal,
M. Pietrzak, P. Stanisz, W. Uruszczak, K. Warchaøowski. W Czechach
problematykaÎ taÎ zajmujaÎ sieÎ m.in. J. R. Tretera i I. Hrdina, a na Ukrainie
L. Kowalenko.
Publikacja Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. LibertaÁ religiosa e processo di democratizzazione, beÎdaÎca przedmiotem recenzji, dotyczy
Europy SÂrodkowo-Wschodniej. Jest ona owocem projektu podjeÎtego
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przez pracownikoÂw naukowych uniwersytetoÂw panÂstwowych w Perugii,
Florencji i Mediolanie oraz Katolickiego Uniwersytetu ¹Sacro Cuoreº
w Mediolanie.
Autor Wprowadzenia, Antonio G. Chizzoniti, wiele miejsca posÂwieÎciø
mysÂli Jana Pawøa II na temat wolnosÂci religijnej. Na poczaÎtku informuje,
zÇe przed pontyfikatem ¹papiezÇa Polaka, papiezÇa Søowianinaº nikt nie
przypuszczaø, zÇe wolnosÂcÂ religijna poczyni takie posteÎpy w krajach dawnego bloku komunistycznego, zÇe po rozpoczeÎciu tego pontyfikatu dokonajaÎ sieÎ takzÇe istotne zmiany w tej strefie geopolitycznej. Jeszcze przed
wyborem na papiezÇa kard. Karol Wojtyøa opublikowaø artykuø Gdzie
granica Europy? (¹Vita e pensieroº 1978, nr 4, 5, 6). Ten pontyfikat
pozwoliø mysÂlecÂ o Europie zjednoczonej mimo dwoÂch centroÂw religijnych
(Rzym ± Konstantynopol), jak i oczywistych roÂzÇnic kulturowych. ZaczeÎto
mysÂlecÂ o potrzebie koegzystencji, a nawet wspoÂøpracy mieÎdzy tymi dwoma rozumieniami ¹europejskosÂciº. Autor przywoøuje dwa fakty: po
pierwsze, ustanowienie patronami Europy obok sÂw. Benedykta takzÇe
sÂw. Cyryla i Metodego, po drugie, roleÎ, jakaÎ odegraøa Polska. WøasÂnie
Polska byøa tym miejscem, gdzie spotkaøy sieÎ kultury Zachodu i Wschodu
i powstaøo pojeÎcie Europy SÂrodkowej. Ponadto Europa staøa sieÎ liniaÎ
demarkacyjnaÎ pomieÎdzy rzeczywistosÂciaÎ pojeÎtego szeroko Wschodu i Zachodu. O ile z jednej strony na EuropeÎ miaøy wpøyw ludy z gøeÎbokiej Azji,
ktoÂre wpøyneÎøy na mentalnosÂcÂ søowianÂskaÎ juzÇ przepojonaÎ ewangeliaÎ, o tyle
bliskosÂcÂ geograficzna z Zachodem wpøywaøa na niebezpieczenÂstwo konsumizmu. Wobec niewyobrazÇalnych skutkoÂw, jakie przynioÂsø sowiecki
komunizm, caøy pontyfikat Jana Pawøa II staø sieÎ poszukiwaniem wøasnej
¹tozÇsamosÂciº Europy. KosÂcioÂø staø sieÎ miejscem odrodzenia wewneÎtrznego spoøecznosÂci napieÎtnowanej ateizmem panÂstwowym, osøabionej moralnie i tym samym mniej odpornej na agresywny konsumizm, ktoÂry obok
relatywizmu etycznego ± wedøug papiezÇa Polaka ± jest pierwszym wrogiem tej spoøecznosÂci (s. VII-IX).
Wielu komentatoroÂw mysÂli Jana Pawøa II podkresÂla, zÇe rzeczaÎ dla
niego nie do zaakceptowania byø podziaø jaøtanÂski Europy. PapiezÇ odwoøywaø sieÎ do chrzesÂcijanÂskich korzeni Europy i na bazie poszanowania
godnosÂci praw osoby ludzkiej domagaø sieÎ w szczegoÂlnosÂci poszanowania
wolnosÂci religijnej. WolnosÂcÂ ta jest wolnosÂciaÎ fundamentalnaÎ wsÂroÂd praw
osoby ludzkiej. Autor Wprowadzenia wyjasÂnia szeroko, jak istotnaÎ sprawaÎ w nauczaniu Jana Pawøa II byøa wolnosÂcÂ religijna i ilustruje to zagadnienie tekstami wyjeÎtymi z roÂzÇnych wystaÎpienÂ papiezÇa. PodkresÂla dwa
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specyficzne wymiary wolnosÂci religijnej w nauczaniu papieskim, indywidualny i wspoÂlnotowy, ktoÂrej poszanowania i zagwarantowania domaga
sieÎ ze strony wøadz cywilnych. PapiezÇ zdawaø sobie spraweÎ, zÇe roÂzÇnice
przekonanÂ i kultur roÂzÇnych spoøecznosÂci mogaÎ prowadzicÂ do konfrontacji
i dlatego w licznych listach, ogøaszanych na Dni Pokoju, nawoøywaø do
autentycznego dialogu mieÎdzyreligijnego. To przesøanie jest ciaÎgle aktualne takzÇe dzisiaj dla zachowania pokoju w jednoczaÎcej sieÎ Europie. Byøo
ono konsekwentnie realizowane w 102 zagranicznych podroÂzÇach do 129
krajoÂw i przyniosøo widoczne skutki pozytywne. Ciekawy wywoÂd autora
Wprowadzenia na temat analizy podroÂzÇy w samej Europie prowadzi do
refleksji zwiaÎzanych z ¹nowaÎ eraÎº w procesie demokratyzacji rozpoczeÎtym w 1989 r. (s. VI-XIII).
DosÂwiadczenia z terenu Polski, WeÎgier i Czech uwidaczniajaÎ dwa tory
relacji panÂstw z KosÂcioøem katolickim. W krajach tradycyjnie katolickich
stosunki te zostaøy uregulowane konkordatami. Paralelnie konferencje
episkopatoÂw poszczegoÂlnych narodoÂw uznaøy za konieczne rozwijanie
roÂzÇnych form wspoÂødziaøania z instytucjami panÂstwowymi na wzoÂr krajoÂw
demokratycznych Europy Zachodniej, i to nie tylko w zakresie wolnosÂci
religijnej, ale takzÇe w rozwoju demokratyzacji tych krajoÂw. KosÂcioÂø katolicki zrozumiaø takzÇe swojaÎ roleÎ w rozwijaniu programoÂw socjalnych, zwøaszcza w okresie poszerzania Unii Europejskiej. Autor Wprowadzenia na
zakonÂczenie przytoczyø jakzÇe znamienne søowa adhortacji apostolskiej Jana Pawøa II z 28 czerwca 2003 r. Ecclesia in Europa: ¹ZÇadna istota ludzka
nie mozÇe zÇycÂ bez perspektyw na przyszøosÂcÂ. Tym mniej KosÂcioÂø, zÇyjaÎcy
oczekiwaniem na KroÂlestwo, ktoÂre nadchodzi i jest juzÇ obecne na tym
sÂwiecie. Byøoby niesprawiedliwosÂciaÎ nie uznacÂ oznak wpøywu Chrystusowej Ewangelii na zÇycie spoøeczenÂstwa. [...] WsÂroÂd tych oznak trzeba wymienicÂ odzyskanie wolnosÂci przez KosÂcioÂø na wschodzie Europyº (n. 11).
Europa dzisiejsza jako ¹wspoÂlnota narodoÂwº zÇyje nadziejaÎ pojednania
mieÎdzy narodami zwasÂnionymi od wielu wiekoÂw. Antonio G. Chizzoniti,
profesor prawa wyznaniowego na Wydziale Jurysprudencji Katolickiego
Uniwersytetu ¹Sacro Cuoreº w Mediolanie, majaÎcego swaÎ siedzibeÎ w Piacenzy, autor wielu prac, konÂczy swoje Wprowadzenie zÇyczeniem, aby Europa w procesie integracyjnym poza jednosÂciaÎ politycznaÎ i ekonomicznaÎ
uwzgleÎdniøa tradycje humanistyczne i chrzesÂcijanÂskie naszego kontynentu
poprzez gwarancjeÎ prymatu wartosÂciom etycznym i duchowym (s. XIV).
Praca zawiera ponadto cztery obszerne opracowania dotyczaÎce KosÂcioøa katolickiego i wolnosÂci religijnej w Polsce, Czechach, na WeÎgrzech

RECENZJE

273

i w Rosji oraz liczne dokumenty, beÎdaÎce przedrukiem artykuøoÂw konstytucji z 20 krajoÂw postkomunistycznych, dotyczaÎcych wolnosÂci religijnej
i sytuacji zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Na konÂcu nalezÇy zauwazÇycÂ cenny dodatek, zawierajaÎcy strony ¹webº, gdzie mozÇna znalezÂcÂ odpowiednie teksty, co w dobie komunikacji internetowej nie jest bez znaczenia.
Dobrze sieÎ staøo, zÇe do opracowania tego dzieøa zaproszono wybitnych przedstawicieli prawa wyznaniowego z krajoÂw, ktoÂrych dotyczaÎ wywody (z wyjaÎtkiem Rosji). Obszerny i cenny artykuø Chiesa cattolica
e libertaÁ regiosa in Polonia napisaø Piotr Stanisz, adiunkt w Katedrze
Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, znany juzÇ ze swych licznych publikacji z prawa wyznaniowego. Po kroÂtkim wsteÎpie omoÂwiø zarys stosunkoÂw panÂstwo-KosÂcioÂø
w okresie tzw. Polski Ludowej, przemiany dokonane w 1989 r., uregulowania konstytucyjne z 1997 r. i postanowienia konkordatu. Caøy obszerny
artykuø (s. 3-44) oparø nie tylko na bazie zÂroÂdøowej, ale poddaø te zÂroÂdøa
solidnej analizie, scharakteryzowaø doktryneÎ prawa wyznaniowego i ukazaø praktyczne zastosowanie tychzÇe rozwiaÎzanÂ, nie omijajaÎc waÎtpliwosÂci
czy propozycji ewentualnych zmian.
W drugim artykule, ktoÂry opracowaø J. R. Tretera z Katedry Prawa
Wyznaniowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, pt.
The Czech Bishop's Conference and the Process of Democratization in
The Czech Republic, s. 45-102), ukazano trudnaÎ drogeÎ, prowadzaÎcaÎ od
totalitaryzmu komunistycznego do demokracji w Republice Czeskiej.
PrzesÂladowanie KosÂcioøa w czasach komunistycznych graniczyøo na tych
terenach niemal z caøkowitaÎ jego likwidacjaÎ. Nieøatwa jest roÂwniezÇ obecna
sytuacja KosÂcioøa katolickiego w Czechach, panÂstwie demokratycznym,
ale nieufnego wobec zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Trzeci artykuø jest autorstwa B. T. Shandy, profesora prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Katolickiego Pazmanyego Petera w Budapeszcie, Relations between the Holy See and Hungary. The
Legal Aspects of the Relations between Church and State (s. 109-136).
Dotyczy on stosunkoÂw panÂstwa weÎgierskiego ze StolicaÎ ApostolskaÎ, poczynajaÎc od cesarstwa JoÂzefa II azÇ do dzisiejszych czasoÂw. Zawiera tezÇ
sumaryczne omoÂwienie obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw prawnych oraz instytucji kosÂcielnych funkcjonujaÎcych na terenie obecnych WeÎgier.
Bardzo ciekawym i szerokim artykuøem jest opracowanie autorstwa
G. Codevilla, wykøadowcy prawa wyznaniowego poroÂwnawczego i prawa
krajoÂw socjalistycznych na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu
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w TriesÂcie. Studium to pod wymownym tytuøem LaicitaÁ dello Stato e separatismo nella Russia di Putin (s. 137-286) ukazuje bardzo skomplikowanaÎ sytuacjeÎ KosÂcioøa katolickiego w Rosji. Zawiera ono omoÂwienie cennych materiaøoÂw historycznych, prawnych oraz statystycznych. Jest opracowaniem nieco odmiennym w swej metodzie od pozostaøych. WieÎkszy
nacisk zostaø poøozÇony na sytuacjeÎ spoøeczno-politycznaÎ oraz praktyczne
znaczenie obowiaÎzujaÎcych unormowanÂ z zakresu prawa wyznaniowego.
CzesÂcÂ druga pracy (s. 287-721) obejmuje materiaøy zebrane przez
RoselleÎ Bottoni, doktorantkeÎ na Wydziale Nauk Politycznych ¹Cesare
Alfieriº na Uniwersytecie we Florencji. W porzaÎdku alfabetycznym zebrano normy konstytucyjne, ustawy zwykøe, dekrety i inne akty prawne,
odnoszaÎce sieÎ do wolnosÂci religijnej i sytuacji prawnej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w poszczegoÂlnych panÂstwach postkomunistycznych. UwzgleÎdnione zostaøy roÂwniezÇ normy konkordatoÂw zawartych ze StolicaÎ ApostolskaÎ oraz umoÂw zawieranych przez rzaÎdy z konferencjami krajowych episkopatoÂw. W przypadku Chorwacji podano tezÇ statuty Konferencji Episkopatu. ZbioÂr tych przepisoÂw, chociazÇ obszerny, nie jest jednak kompletny. UwzgleÎdniona dokumentacja, z podaniem odnosÂnikoÂw do stron
¹webº, niewaÎtpliwie uøatwi badaczom pogøeÎbione studia nad problematykaÎ podjeÎtaÎ w opracowaniu.
Omawiana praca jest niezmiernie cennym przyczynkiem do studioÂw
nad wolnosÂciaÎ religijnaÎ i procesem demokratyzacji realizowanym w krajach, beÎdaÎcych przez kilka powojennych dziesieÎcioleci pod rzaÎdami totalitaryzmu komunistycznego. Peøna jednak ocena tych zjawisk beÎdzie mozÇliwa po upøywie døuzÇszego czasu. W wielu panÂstwach tego kreÎgu proces
normalizacji sytuacji prawnej zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nadal trudno uwazÇacÂ za zakonÂczony.
Henryk Misztal

Javier Larena Beldarrain, La libertad religiosa y su proteccioÂn en el
derecho espanÄol, ed. Dykinson, Madrid 2003, ss. 227.
W literaturze hiszpanÂskiej, w przeciwienÂstwie do polskiej, znajdujemy
wiele opracowanÂ naukowych posÂwieÎconych prawu wyznaniowemu w ogoÂl-

