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Kolejny tom w ramach wydawanej przez krakowski oddział IPN serii „Kościół w okowach”
został poświęcony osobom duchownym i zakonnym więzionym, internowanym i
przetrzymywanym w obozach pracy przez komunistyczne władze. Pierwsza część tytułu –
„Bić takiego wroga jak kler” – to słowa ministra bezpieczeństwa publicznego Stanisława
Radkiewicza, wypowiedziane na odprawie aktywu kierowniczego MBP w październiku 1947
r. Wynika z nich wyraźnie, że już w tamtym okresie kler był głównym wrogiem władzy
„ludowej”, po spacyﬁkowaniu zbrojnego podziemia i opozycji politycznej. Zasadniczo
tematyka tomu zamyka się w latach 1945–1956, choć niektóre artykuły obejmują również
lata późniejsze.
Prezentowany tom nie ogranicza się wyłącznie do Polski, trzy artykuły dotyczą sytuacji w
Czechosłowacji i na Węgrzech. Oprócz opisu represji stosowanych wobec konkretnych osób
duchownych i zakonnych zamieszczono w nim również obszerny opis dotychczasowej
literatury przedmiotu oraz trzy edycje źródłowe.
***
Książka ta stanowi cenne opracowanie naukowe, które jest hołdem złożonym osobom
duchownym i zakonnym represjonowanym przez władze komunistyczne w Polsce.
Publikacja zawiera wstrząsająca świadectwa cierpień, bohaterstwa i męczeństwa ludzi
Kościoła. Utrwala ona pamięć o brutalnie prześladowanych i wskazuje oprawców. Z
pewnością stanie się inspiracją do dalszych badań historycznych nad martyrologią Kościoła
katolickiego w XX wieku.
Z recenzji prof. Ryszarda Gryza
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