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Jak napisał prof. M aksym ilian Pazdan w słow ie wstępnym , „księga upam ięt
nia w ielk ie zasługi K siędza Profesora Sobańskiego dla rozwoju nauki i szkolnic
twa wyższego. Stanowi wyraz podziwu, a zarazem  uznania dla jego  dotychczaso
w ego dorobku naukow ego i życiow ego. Z e  strony W ydziału Prawa i Adm inistra
cji U niw ersytetu Śląskiego księga jest form ą podziękow ania za dotychczasową  
w spółpracę z W ydziałem  (obecnie  już jedenasto letn ią), a w yrażenie zgody na za
m ieszczenie w księdze tekstów  autorstwa wybitnych ludzi nauki z kraju i z zagra
nicy świadczy dobitn ie o  uznaniu, jakim  K siądz Profesor cieszy się  w P olsce i p o 
za granicam i kraju”. Jest w ięc wystarczająco w iele  pow odów , aby wyrazić uzna
nie K siędzu Profesorow i Sobańskiem u. W ydaje się  jednak, że  trzeba uwypuklić  
jeszcze jeden  z nich i to być m oże najważniejszy, a m ianow icie troskę Jubilata -  
w całym  sw oim  życiu i na wszystkich płaszczyznach działalności -  o  to , by «prawo 
było słuszne». Jak pow iedział Jubilat w wykładzie wygłoszonym  przy okazji uro
czystości w ręczenia księgi, „słuszność jest ideą  prawa realizowaną przez ludzi -  
tak stanowiących prawo, jak też stosujących je  oraz przestrzegających je. Co zna
czy, że  od  ludzi zależy «ile słuszności» da się  osiągnąć. W  języku polskim  słusz
ność utożsam ia się  z prawością. Z aś prawość to cecha człowieka: chce prawa 
i chce zachować się  zgodnie z prawem ”. N ie  u lega wątpliwości, że tę  cechę -  
cnotę  (sic!) posiada autor przytoczonych słów . N ie  bez kozery księga pam iątko
wa została  opatrzona tytułem: Valeat aequitas. W szystkie zam ieszczone w niej ar
tykuły, z różnych gałęzi prawa, których recenzow anie zajęłoby zbyt w iele  m iej
sca, mają w łaśnie ten  punkt wspólny: z  jednej strony -  m aterialnej -  dążenie do 
takiego naśw ietlenia szczegółow ych problem ów  prawnych, aby prawo jako ca
łość  daw ało rozwiązania słuszne, a z drugiej -  nazwijmy to «ideow ej» strony, m a
ją na celu  podkreślenie, iż adresat księgi jest osobą jak najbardziej w łaściwą, aby 
otrzym ać taki wyraz uznania. Z  radością w łączam  się w to  Valeat aequitas  doda
jąc: Valeas Professor!

ks. Seweryn Świaczny

W olność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. Orzecznictwo, tłum . I oprać. 
T. Jasudowicz, Toruń 2001, ss. 353.

Nakładem  Towarzystwa N aukow ego Organizacji i Kierownictwa w Toruniu 
ukazała się interesująca publikacja pośw ięcona problem atyce w olności religijnej, 
w tłum aczeniu i opracowaniu znanego profesora Uniwersytetu M ikołaja Koperni
ka, organizatora (1990 r.) i kierownika pierwszej w Polsce uniwersyteckiej Katedry 
Praw Człowieka na W ydziale Prawa I Administracji, a jednocześn ie szefa U N E -
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SCO Chair for H um an Rights and Peace, wchodzącej w skiad sieci m iędzynarodo
wej Katedr U N E SC O .

Profesor Tadeusz Jasudowicz, absolwent U M K  przez wiele lat pracował w Kate
drze Prawa M iędzynarodowego i właśnie w dziedzinie prawa międzynarodowego 
publicznego uzyska! doktorat (1972 r.) i habilitację (1983 r.). Od 1993 roku ukazuje 
się czasopism o publikowane staraniem Wydawnictw UM K , „Toruński Rocznik Praw 
Człowieka i Pokoju”, którego twórcą i redaktorem naukowym jest również T  Jasu
dowicz. Członek pierwotny Stałego Komitetu M iędzynarodowego ds. Dekady Na
uczania Praw Człowieka jest również animatorem i kreatorem Olimpiady W iedzy
0  Prawach Człowieka dla uczniów szkół średnich „Demokracja -  Prawa Człowieka -  
Rządy Prawa”, która w Programie O NZ-owskiej Dekady Nauczania Praw Człowie
ka 1995 -  2004 ma podlegać upowszechnianiu w skali Europy i świata.

Ogarnięty pasją nauczania i krzewienia praw człowieka, stosownie do swej tezy, 
iż bez znajom ości należnych m u praw i w olności człowiek nie jest w stanie ani za
dbać odpow iednio o  własną godność i rozwój osobowości, an odpowiedzialnie
1 skutecznie współuczestniczyć w kształtowaniu społeczeństwa i państwa, dopro
wadził prof. Jasudowicz m.in. do uwzględnienia w programie studiów prawniczych 
najpierw jako fakultatywnego, a potem  jako obligatoryjnego -  przedm iotu „Prawa 
człowieka i ich ochrona”, a w program ie studiów administracyjnych -  przedm iotu  
, A dm inistracja w obec praw człow ieka”.

K olejna w bogatym dorobku naukowym prof. Jasudowicza publikacja jest wy
borem  m ateriałów, dokum entów i orzecznictwa poświęconych zagadnieniu w olno
ści religii.

Fakt istnienia religii jest zjawiskiem, które nieodłącznie towarzyszy ludzkiemu  
życiu. W szędzie, gdzie pojawiał się  człowiek, rozwijał swoją aktywność religijną. 
N ie ma takiej kultury, która by nie m iała związków z religią. Z  tego w zględu zjawi
sko religijności stało się przedm iotem  zainteresowania wielu dyscyplin nauko
wych, w tym również i prawa.

Podstawą wolności religijnej, jak wszystkich praw i wolności człowieka, jest 
godność osoby ludzkiej. Zasada, iż godność ludzka jest źródłem  praw i w olności 
człowieka, oparta jest na określonej prawdzie o  człowieku, jako bycie osobowym  
wyposażonym  w atrybuty rozum ności, w olności i sum ienia. Najstarszym źródłem  
pisanym wyrażającym tę prawdę jest biblijny opis stworzenia człowieka „na obraz 
i podobieństw o B o że” (Rdz 1,26). U znanie szczególnego miejsca człowieka w ko
sm osie znalazło wyraz w filozofii greckiej, rzymskiej filozofii stoickiej, średnio
wiecznej filozofii prawa naturalnego, renesansowej myśli filozoficzno-teologicznej 
oraz we współczesnej racjonalistycznej filozofii prawa natury, na której założe
niach oparły się deklaracje praw człowieka i obywatela na kontynencie amerykań
skim i europejskim.
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Jak pisze we w stępie do swojej publikacji prof. Jasudowicz, problem  wolności 
religijnej ma szczególne znaczenie dla naszego kontynentu. W pisał on  bowiem  
w swoje dzieje okresy wojen religijnych i wyniesienia na szczyty europejskich zasad  
politycznych zasady „cuius regio, eius religio", nie bez trudów przezwyciężając p o 
tem  jej dziedzictwo. To u nas w E uropie, dopełniły się w ubiegłym stuleciu z ło 
wróżbne prześladowania religii i kościołów  w im ię realizacji haseł totalitaryzmu, 
zarówno brunatnego, jak i czerw onego.

N ie  m ożna się zatem  dziwić, że  w fundam entalnym  akcie, który m iał um ożli
wiać w podzielonej „żelazną kurtyną” Europie jakie takie współżycie, a m ianowi
cie w A kcie Końcowym KBW E z 1 sierpnia 1975 roku, w specyficzny i w ielce wy
mowny sposób określono zasadę V II Deklaracji Zasad rządzących stosunkami 
m iędzy Państwam i-Uczestnikam i KBW E jako „poszanowanie praw człowieka  
i podstawowych wolności, włączając w to w olność myśli, sum ienia, religii i przeko
nań”. N ie  można również się dziwić, że tak ostrożna czy wręcz lękliwa w stosunku  
do Związku Sow ieckiego Rada Europy zdobyła się w drugiej połow ie lat osiem 
dziesiątych na specjalną uchwalę dotyczącą naruszania zasad tej w olności w ra
m ach „socjalistycznej wspólnoty pokój miłujących państw”. Aktualność tej proble
matyki i jej znaczenie wzmaga w ostatnich latach kontrowersyjny i szalenie trudny 
problem  sekt i nowych ruchów religijnych na kontynencie europejskim , w tym tak
że w Polsce.

Profil publikowanego przez prof. T. Jasudowicza zbioru ma charakter pragma
tyczny. Naturalną koleją rzeczy podzielony on  został na dwie części, z których 
pierwsza jest poświęcona dokumentacji standardów ochronnych, a druga orzecz
nictwu.

Część pierwsza, „dokumentacyjna” obejm uje standardy zarówno krajowe, jak 
i międzynarodowe. Gdy chodzi o  te pierwsze, to autor sięga do ważniejszych frag
m entów dokumentacji rodzących się praw człowieka z II połowy X V III wieku. 
Znajdziem y tu odnośnie interesującego nas zagadnienia zapisy Konstytucji 3 M a
ja, z 1921 ,1952  i 1997 roku. Autor św iadom ie włączył tu -  choć to dokum ent m ię
dzynarodowy -  Konkordat Polski z 1993 roku. Za zasadne uznał on  również 
uw zględnienie -  przynajmniej na zasadzie skrótow ego „przeglądu” -  innych ustaw  
normujących stosunki Państwa z innymi K ościołam i.

Natom iast gdy chodzi o  standardy m iędzynarodowe, to zostały one zaprezento
w ane w trójpodziale: dwa zbiory dokum entacji uwzględniające m iędzynarodową 
ochronę praw człowieka, a w ięc dokum enty uniwersalne i regionalne oraz zbiór 
istotnych dokum entów m iędzynarodowego prawa humanitarnego.

Druga część „orzecznicza” również najpierw prezentuje orzecznictwo krajowe: 
wybrane orzeczenia i postanowienia czy uchwały polskiego Trybunału Konstytu
cyjnego, a następnie Orzecznictwo Strasburskie: w pierwszej kolejności orzeczenia
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-  g łów nie decyzje w sprawie dopuszczalności skarg indywidualnych -  Europejskiej 
Komisji Praw Człowieka, a w  drugiej kolejności -  wyroki Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka.

Zarzut popełnienia błędu ,pa rs p ro  toto"  m oże rodzić tytuł publikowanego  
zbioru; w rzeczywistości jednak zakres zbioru jest szerszy i obejm uje całość sub
stancji chronionej na podstawie prawa do w olności myśli, sum ienia, religii i prze
konań.

N ader istotne są z  perspektywy wolności religijnej unormowania czasu wojny. 
M ogą m ieć on e  n iepoślednie znaczenie także dla interpretacji m iędzynarodowo  
chronionych praw człowieka, zwłaszcza jeśli chodzi o  ich los i zakres korzystania 
z nich w sytuacjach nadzwyczajnych, nie tylko podczas konfliktu zbrojnego o  cha
rakterze międzynarodowym. Problematyka humanitarna zawsze jak najściślej har
m onizowała z problem atyką losu praw człowieka w sytuacjach ekstremalnych, 
w których następuje jakby spotkanie -  osłabionych dopuszczalnością derogacji -  
zobowiązań z dziedziny ochrony praw człowieka oraz znajdujących zastosow anie  
do takich sytuacji -  choćby w postaci tzw. minimalnych standardów humanitar
nych -  wymagań m iędzynarodowego prawa humanitarnego. Z aprezentowane  
przez autora istotne dokum enty m iędzynarodowego prawa hum anitarnego dodat
kowo ubogacają publikowany zbiór.

A utor jest świadom  tego, jak pisze w e w stępie, że -  m im o jego  objętości -  ni
niejszy zbiór daleki jest od spełnienia wymagań wyczerpującego charakteru. N ie 
które mniej ważne dokum enty krajowe lub m iędzynarodowe autor pom inął świa
dom ie, innych nie uwzględnił, bo akurat n ie miał ich „pod ręką”, a czas naglił. 
N iem niej jednak przyznać trzeba, że prezentowany zbiór i tak jest wystarczająco 
bogaty w treści, zarówno w płaszczyźnie dokum entacji, jak tez w sferze uw zględ
nionego orzecznictwa. Przyda się  on zatem  nie tylko studentom  prawa i admini
stracji przygotowującym prace m agisterskie na finalnym etapie ich studiów, ale 
również niejeden badacz -  specjalista nie tylko nauki praw człowieka -  m oże się 
gnąć po ten zbiór, czerpiąc dla siebie z niego elem enty źródłowe. Z apew ne też  
niejeden teolog, prawnik-praktyk, polityk czy pracownik odpow iedniego nurtu ad
ministracji publicznej, m oże w zbiorze niniejszym, przydatnych dla swoich badań 
i działań elem entów  substancjalnej wiedzy poszukiwać.

Książkę „W olność religii” prof. T. Jasudowicza należy przyjąć z dużym uzna
niem  i satysfakcją dla erudycji prawniczej Autora, jako kolejny zbiór „Jego nauko
w ego ow ocow ania”.

Ks. Tadeusz Ploski


