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Od redakcji
Przedstawione Czytelnikowi Studia Modreviana jako rocznik, a w przyszłości, być 

może, półrocznik — mają być, w zamiarze jego twórców, wydawnictwem publikującym 
rozprawy, artykuły, polemiki, recenzje poświęcone różnorodnym aspektom wolności sumie
nia i wyznania, ich ochronie i wielorakim gwarancjom, zwłaszcza instytucjonalnopraw- 
nym. Walka o wolność sumienia i wyznania jednoczyła w przeszłości wszystkich postępo
wych myślicieli i działaczy, którzy przeciwstawiali się stosowaniu przymusu i przemocy w 
sprawach wiary i przekonań jednostki. Także i współcześnie, mimo jej konstytucyjnego 
charakteru, mimo licznych konwencji międzynarodowych, deklaracji Narodów Zjednoczo
nych, walka ta nie stała się bynajmniej bezprzedmiotowa. Dowodów na potwierdzenie tej 
opinii dostarcza wciąż praktyka sądowa i administracyjna różnych krajów. Dlatego bada
nia naukowe nad tą problematyką pozostają wciąż aktualne.

Walkę z  prześladowcami, dyskryminacją i nietolerancją na tle religijnym podjęły i 
zwycięsko zakończyły mniejszości wyznaniowe dlatego, że dotyczyły one ich bezpośrednio. 
Mniejszości wyznaniowe były głównymi głosicielami i obrońcami wolności sumienia i 
wyznania. Ich zasługą było wprowadzenie tej wolności do katalogu podstawowych praw 
człowieka i uczynienie z  niej wartości powszechnie uznawanej i akceptowanej, zarówno 
przez ludzi wierzących, jak i niewierzących. One też stworzyły szeroki katalog gwarancji, 
bez których wolność sumienia i wyznania byłaby tylko pięknie brzmiącym hasłem bez żadnej 
wartości praktycznej. Podejmując tę tematykę — Studia Modreviana — rozszerzaćją będą 
na inne aspekty badań nad mniejszościami wyznaniowymi: historyczne, prawne, polity
czne, porównawcze. Uwzględniać też będą aspekty organizacyjne związków wyznanio
wych mniejszości religijnych, ich oddziaływanie na życie społeczne, narodowe, polityczne, 
kulturalne. Znajdzie się na ich łamach miejsce na przedstawianie stosunków międzywyzna
niowych, w tym także na relacje mniejszości religijnych z  dominującym w społeczeństwie 
wyznaniem.

Studia Modreviana ukazują się dzięki ofiarności Społecznego Towarzystwa Polskich 
Katolików i inicjatywie jego prezesa ks. bpa prof. dra Wiktora Wysoczańskiego. Mimo 
trudnej sytuacji gospodarczej Towarzystwo zdołało wygospodarować środki, by sfinanso
wać wydawnictwo, które — obok corocznie przyznawanych nagród im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego — powinno stać się promotorem badań nad sytuacją mniejszości religijnych 
w Polsce.



W tomie I Studia Modreviana publikowane są głównie materiały z  konferencji poświęco
nej wolności sumienia i wyznania w demokratycznym państwie świeckim, zorganizowanej w 
grudniu 1990 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prze
miany politycznoustroj owe, jakie dokonują się w Polsce od połowy 1989 r. stawiają przed 
badaczami problemów wyznaniowych zadanie przewartościowania wielu dominujących 
dotąd zasad, opinii i przekonań. Jego znaczenie wzrasta wobec konieczności wypracowania 
dla III Rzeczypospolitej nowej szaty ustrojowej, w tym także określenia konstytucyjnych 
zasad ustawodawstwa wyznaniowego.

Redakcja



Michał Pietrzak

Demokratyczne państwo 
świeckie

Państwo świeckie uznawane jest współcześnie za ważne pojęcie prawa 
konstytucyjnego i wyznaniowego, mające istotne znaczenie zarówno dla ustawodaw
stwa państwowego, jak i praktyki organów administracyjnych i sądowych. Mimo to, w 
pełni zadowalająca koncepcja państwa świeckiego dotąd nie istnieje1. Będące w obiegu 
naukowym i politycznym pojęcie państwa świeckiego rozumiane jest niejednolicie. 
Współczesne ustawodawstwa państwowe dostarczają skąpych informacji pozwalają
cych wypełnić to pojęcie konkretną treścią. Zadowalają się one z reguły ogólnymi, wręcz 
lakonicznymi sformułowaniami. Stąd, niejako z konieczności, szczegółowy model pań
stwa świeckiego tworzony jest głównie przez orzecznictwo sądów konstytucyjnych, 
administracyjnych i powszechnych2. Przy braku jasnych wskazań normatywnych, 
szczególna rola w wypracowaniu elementów składowych tego modelu przypadła nauce 
prawa3.

Koncepcja państwa świeckiego kształtowała się jako przeciwieństwo państwa wyzna
niowego. Zaprzeczała i odrzucała zasady, które stanowiły filary nośne konstrukcji 
państwa wyznaniowego. Z tych też względów tworzony model państwa świeckiego 
przenosił ciężar swych zainteresowań na aspekt negatywny wskazując, czym państwo 
świeckie nie jest, mniejszą uwagę przywiązując do ustalenia jego cech pozytywnych. 
Było to zresztą zadanie o wiele trudniejsze, zważywszy, że wiele jego cech pokrywało się 
z cechami państwa demokratycznoliberalnego, dając nawet asumpt do utożsamiania się 
z nim.

W tworzonym modelu państwa świeckiego państwo pojmowane jest głównie z praw
nego punktu widzenia jako całokształt organów, wykonujących władzę państwową i 
realizujących inne zadania państwowe. Państwo świeckie stanowi bowiem przede 
wszystkim koncepcję prawną, określającą zakres i formy działania aparatu państwo
wego. Eksponując prawnicze pojęcie państwa, nie można pomijać wzajemnych stosun
ków między państwem a społeczeństwem, inaczej mówiąc — między państwem utoż
samianym z aparatem państwowym a państwem traktowanym jako wspólnota 
polityczna ludzi zamieszkałych na określonym terytorium. Stosunki te, czyli ustrój, 
wywierały decydujący wpływ na kształtowanie się jego podstawowych cech. Koncepcja 
państwa świeckiego kształtowała się bowiem w państwie demokratycznym, w którym 
istniały warunki sprzyjające poszukiwaniu rozwiązań znajdujących aprobatę wię
kszości społeczeństwa. Stąd w konsekwencji państwo świeckie wiąże się z reguły z 
państwem demokratycznym. Na przeciwnym biegunie stawia się państwa niedemo
kratyczne, zwłaszcza totalitarne, które przyjmując nazwę i niektóre rozwiąza
nia państwa świeckiego, odrzucały jego podstawowe zasady. Prowadziło to do
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wypaczania istoty państwa świeckiego i przekształcania go w swoistą odmianę 
państwa wyznaniowego.

Prawne określenie świeckości państwa

Ś wieckość państwa nie jest kwestią faktu, ale przede wszystkim kwestią prawną4. Nie 
można bowiem uznać za świeckie państwo, którego konstytucja to wyklucza. Tak jest 
wówczas, gdy w państwie istnieje kościół, względnie religia panująca. Postanowienia 
konstytucji dotyczące świeckiego charakteru państwa cechuje niejednolitość, a zarazem 
ogólnikowość rozwiązań. Dadzą się one sprowadzić do trzech grup klasyfikacyjnych.

Pierwsza grupa akcentuje zakaz istnienia, względnie wprowadzenia, kościoła pań
stwowego. Jako pierwsza wprowadziła to rozwiązanie konstytucja Stanów Zjednoczo
nych AP, której pierwsza poprawka z 1791 r. postanawiała, że kongres nie ustanowi 
żadnej religii panującą ani nie zabroni wyznawania jakiejkolwiek religii. Tę formułę 
rozwiązań przejęły między innymi konstytucja Meksyku z 1917 r., konstytucja nie
miecka z 1919 r., której postanowienia wyznaniowe obowiązują nadal w Niemczech, a 
także konstytucja Hiszpanii z 1978 r., która stwierdza, że żadne wyznanie nie ma 
charakteru państwowego. Druga grupa konstytucji podkreśla fakt oddzielenia kościoła 
od państwa, względnie rozdział kościoła i państwa. Za takim określeniem opowiedziały 
się konstytucje państw socjalistycznych. Trzecie rozwiązanie zaproponowała konstytu
cja francuska z 1946 r., przyjmując określenie stwierdzające, że Francja jest republiką 
laicką. Powtórzyła je obecnie obowiązująca konstytucja z 1958 r. Tych samych sformu
łowań używają konstytucje niektórych krajów afrykańskich: Senegalu, Beninu, Nigru, 
Czadu. Wszystkie konstytucje, które opowiadają się za świeckim charakterem państwa, 
potwierdzają jednocześnie wolność kultu bądź swobodę działalności religijnej.

Większość konstytucji poprzestaje na umieszczeniu wśród swoich postanowień 
ogólnej, by nie rzec ogólnikowej formuły, przesądzającej świecki charakter państwa. 
Jedynie niektóre uzupełniają te ogólne postanowienia konkretnymi sformułowaniami, 
określającymi bliżej zawartość pojęcia „świeckość państwa”. Jest to najczęściej warun
kowane przyczynami politycznymi, oddziaływującymi na twórców konstytucji. Poza 
Meksykiem wskazać tu można konstytucję Japonii z 1946 r., która zabrania organiza
cjom wyznaniowym sprawować władzę państwową, a państwu nauczać religii i wyko
nywać inne funkcje religijne, czy konstytucja Indii z 1949 r., przewidująca zakaz 
płacenia podatków przeznaczonych specjalnie na popieranie lub utrzymanie jakiej
kolwiek religii oraz zakazująca nauczania religii w szkołach państwowych. Konstytucja 
Portugalii z 1976 r. jako chyba jedyna wprowadza zasadę neutralności religijno- 
światopoglądowej państwa. Postanawia ona, że państwo nie może organizować oświaty 
według kryteriów politycznych, ideologicznych, filozoficznych czy religijnych. Kon
stytucja zakazuje partiom politycznym odwoływania się do nazw religijnych oraz 
używania znaków i symboli religijnych. Zabrania też tworzenia związków zawodowych 
zależnych od instytucji religijnych. Konstytucja hiszpańska z 1978 r. wprowadza zakaz 
zmuszania kogokolwiek do ujawniania swej ideologii, religii albo wierzeń.

Konstytucje państw socjalistycznych pomijały zasadę neutralności światopoglądowej 
państwa. Część z nich, jak konstytucja Czechosłowacji z 1960 r., Kuby z 1976 r., 
Jugosławii z 1974 r. czy Albanii z 1976 r. opowiadały się za materialistycznym kierun
kiem światopoglądowego zaangażowania państwowych organów i instytucji. Konstytu
cja Albanii nakazywała państwu prowadzenie działalności ateizacyjnej, przy jednoczes
nym zakazie rozwijania jakiejkolwiek działalności religijnej. W innych państwach socja
listycznych czyniły to ustawy oświatowe, jak w Związku Radzieckim czy Polsce, a tam, 
gdzie milczały akty ustawodawcze, dokonywała tego praktyka organów administracyj
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nych. Wyraźne opcje światopoglądowe wykluczają możliwość uzania państw socjalisty
cznych za państwa świeckie.

Konkretyzacja pojęcia świeckości państwa występowała o wiele częściej w ustawo
dawstwie zwykłym niż w konstytucjach. Ustawodawstwo to wskazywało najczęściej na 
takie cechy, jak: zakaz wywieszania na publicznych budynkach znaków i emblematów 
religijnych, zakaz łączenia uroczystości państwowych z obrzędami religijnymi, zakaz 
wykonywania przez kościoły i związki wyznaniowe funkcji państwowych, świecki cha
rakter prawa małżeńskiego i akt stanu cywilnego, świecka treść przysięgi sądowej i 
cywilnej, prawo do milczenia, czyli zakaz stawiania w urzędowych formularzach pyta
nia dotyczącego przynależności wyznaniowej, zakaz nauczania religii w szkołach pań
stwowych. Polska jako pierwsza z krajów bloku państw socjalistycznych uznała w 
ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r. zasadę neutral
ności religijnoświatopoglądowej państwa.

Cechy państwa świeckiego

Spory o treść i zakres świeckości państwa, polemiki i kontrowersje wokół katalogu 
jego podstawowych cech trwają od chwili, gdy to pojęcie pojawiło się w słownictwie 
politycznym i prawnym, bynajmniej nie wykazując współcześnie tendencji maleją
cych5. Narodziny świeckości państwa związane są z rozwojem myśli racjonalistycznej, z 
zaprzeczeniem religijnej legitymizacji władzy państwowej, z pojawieniem się przeko
nania o niekompetencji państwa do regulowania spraw natury religijnej, z akceptacją 
poglądu o eliminacji treści i inspiracji religijnych z życia państwowego. Koncepcja 
państwa świeckiego, popierana przez doktrynę liberalizmu, podlegała ewolucji pod 
wpływem konfrontacji z rzeczywistością polityczną. Zmieniało się państwo, zakres jego 
kompetencji i zadań, zmieniało się społeczeństwo, nie wolne były od przemian również 
kościoły i związki wyznaniowe. Koncepcja państwa świeckiego spotykała się z krytyką, a 
jej praktyczna realizacja z przeciwdziałaniem kościołów i związków wyznaniowych, 
głównie Kościoła Katolickiego. Dyskusje, spory i konfrontacje zwolenników i przeciw
ników państwa świeckiego, które wypełniały cały XIX i pierwszą połowę XX wieku, 
przybierały niejednokrotnie ostre formy. Znajdowały też odzwierciedlenie w ustawo
dawstwie państwowym w postaci akcentów antyklerykalnych i antykościelnych, naru
szających bądź ograniczających wolność sumienia i wyznania. Z tego właśnie względu te 
wypaczenia świeckiego charakteru państwa, krępujące wolność sumienia i wyznania, 
likwidujące zakony, wykluczające możliwość istnienia szkół wyznaniowych czy zakazu
jące kościołom posiadania własności nieruchomości, nazywano laicyzmem6. W okresie 
po I, a zwłaszcza po II wojnie światowej, laicyzm wykazuje tendencje malejące. Na 
czołowe miejsce wśród cech państwa świeckiego wysuwana jest zasada jego neutralności 
wobec wszelkich poglądów religijnych czy filozoficznych, co oznacza wyrzeczenie się 
przez państwo posiadania i propagowania własnej religii, ideologii czy filozofii, posza
nowanie pluralizmu i gwarantowanie uprawnień wynikających z wolności sumienia i 
wyznania.

Doktryna socjalizmu przyjęła pogląd o negatywnej roli religii w procesie wyzwolenia 
społecznego klasy robotniczej i wiązała swoje koncepcje społeczne i filozoficzne z 
filozofią materialistyczną. Takie założenie nie pozostawało bez wpływu na pojmowanie 
świeckości państwa przez partie socjalistyczne. Występowały jednak między nimi 
istotne różnice. Partie socjalistyczne, a także większość partii komunistycznych w 
Europie zachodniej, wiążą świeckość państwa z pełnym poszanowaniem wolności 
sumienia i wyznania. Natomiast partie komunistyczne, względnie socjalistyczne w 
krajach, gdzie sprawowały niepodzielnie władzę, uczyniły z państwa świeckiego ins
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trum ent umożliwiający dokonanie ateizacji społeczeństwa, co prowadziło do odrzuce
nia zasady neutralności religijnoświatopoglądowej państwa i ograniczania wolności 
sumienia i wyznania, a nawet jej całkowitą likwidację. Oznaczało to w konsekwencji 
zakwestionowanie świeckiego charakteru państwa.

Awyznaniowość państwa świeckiego. W pierwszym okresie kształtowania się 
koncepcji państwa świeckiego akcentowany był jego awyznaniowy charakter. Stanowi 
on po dzień dzisiejszy istotną cechę świeckości państwa. W ujęciu prawnym przejawia 
się on w odrzuceniu przez konstytucje i ustawodawstwo istnienia religii panującej. W 
państwie świeckim zerwane zostają więzy organizacyjne, łączące instytucje państwowe 
z religijnymi. Przy określaniu swej struktury organizacyjnej, swych celów i funkcji, 
państwo świeckie nie stosuje kryteriów i zasad religijnych. Uniezależnia się ono od 
działających na jego terytorium kościołów i związków wyznaniowych. Państwo nie 
wyznaje wiary i nie realizuje celów religijnych. Działalność organów i instytucji pań
stwowych nie łączy się z obrzędami religijnymi. Wewnątrz i na zewnątrz budynków 
państwowych nie są umieszczane znaki i symbole religijne. Funkcje państwowe nie są 
wykonywane przez kościoły i związki wyznaniowe, a zadania religijne nie są realizowane 
przez organy i instytucje państwowe.

Konsekwencją eliminacji treści religijnych z życia państwowego jest laicyzacja 
prawa. Przy tworzeniu prawa państwo świeckie nie kieruje się bezpośrednio motywami 
i przesłankami religijnymi, ani nie przejmuje postanowień prawa wewnętrznego kościo
łów i związków wyznaniowych. Nie nadaje też mocy obowiązującej przepisom prawa 
wewnętrznego kościołów i związków wyznaniowych w swoim porządku prawnym. 
Małżeństwo zostaje uznane za umowę cywilną. Świeckie prawo karne odrzuca poję
cie przestępstwa religijnego, którego przedmiotem jest ochrona Boga czy dogmatów 
wiary. W jego miejsce wstępuje zwykle ochrona wolności jednostki do samookreślenia 
religijnego czy światopoglądowego i ochrona działalności kultowej kościołów i związ
ków wyznaniowych. Przysięga religijna zostaje zastąpiona świeckim przyrzeczeniem.

Niekompetencja państwa świeckiego w sprawach religijnych

Uzupełnienie awyznaniowości państwa świeckiego stanowi jego niekompetencje do 
regulowania spraw natury religijnej (dogmaty, doktryna, kult, liturgia, organizacja, 
kształcenie duchownych) i wyrażania opinii czy ocen w kwestiach wiary7. W państwie 
świeckim zniesione zostaje ustawodawstwo państwowe dotyczące spraw wewnętrznych 
kościołów i związków wyznaniowych. Państwo nie uznaje wyznań; nie istnieją więc 
wyznania uznane i nieuznane. Od decyzji państwa nie może zależeć tworzenie wyznań. 
Powstanie i istnienie kościołów i związków wyznaniowych warunkuje jedynie wola i 
poparcie członków. Państwo świeckie nie opłaca ani nie subwencjonuje kościołów i 
związków wyznanoniowych w zakresie ich działalności religijnej. Dopuszczalne są 
dotacje państwowe na działalność charytatywną, społeczną czy oświatową prowadzoną 
przez kościoły i związki wyznaniowe, bądź na ochronę zabytków kościelnych.

Państwo świeckie nie ingeruje w sprawy wewnętrzne kościołów i związków wyzna
niowych, nie rozstrzyga sporów wewnętrznych, powstałych na tle religijnowyznanio- 
wym. Uznaje natomiast swoje kompetencje do rozpatrywania spraw regulowanych 
przez prawo państwowe, a dotyczących osób duchownych lub zakonników, także 
kościołów i związków wyznaniowych. Sądy państwowe są właściwe do rozstrzygania 
sporów, wynikających ze stosunku pracy osób duchownych czy z zawartych umów 
cywilnych między kościołami czy duchownymi. Gdy wewnątrz kościołów lub związków 
wyznaniowych naruszane jest prawo państwowe, czy prawa i wolności jednostki — 
organy państwowe nie mogą uchylić się od interwencji, zasłaniając się swoją niekompeten
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cją. W doktrynie prawa wyznaniowego dominuje pogląd głoszący, że uznanie skutków 
postanowień podjętych na podstawie prawa kościelnego za ważne i skuteczne w pań
stwowym porządku prawnym zależy od decyzji organów państwowych, pod warun
kiem, że nie dotyczą spraw natury religijnej i nie pozostają w sprzeczności z przepisami 
prawa państwowego. W państwie świeckim zniesiona zostaje instytucja bracchium 
saeculare, czyli pomocy państwa przy wykonywaniu decyzji władz kościelnych oraz 
appelatio tamąuam ab abusu, czyli rozpatrywania przez organy państwowe odwołań 
od decyzji organów kościelnych. Państwo świeckie nie ma obowiązku uznawania 
nakazów i zakazów określonego postępowania czy działania, nakładanych na du
chownych czy wyznawców świeckich przez kościoły i zwiąki wyznaniowe. Rejestry 
chrztów, małżeństw, zgonów prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe nie mają 
znaczenia prawnego dla organów państwowych.

Konsekwencją awyznaniowości i niekompetencji państwa świeckiego w sprawach 
religijnych jest uznanie religii i światopoglądu za sprawę prywatną obywateli. Ich 
przynależność wyznaniowa i przekonania w sprawach religijnych pozostają poza zasię
giem zainteresowań prawa i organów państwowych. Od kolebki aż do grobu państwo 
świeckie nie interesuje się wyznaniem swoich obywateli. Gwarantuje im prawo do 
milczenia, czyli prawo do odmowy ujawniania ich poglądów i przekonań w sprawach 
religijnych.

W państwie świeckim kościoły i związki wyznaniowe stają się niekompetentne do 
działania w sprawach należących do kompetencji państwa. Jest to równoważnik nie
kompetencji państwa w sprawach religijnych. Kościoły i związki wyznaniowe tracą 
zwykle charakter organizacji publicznoprawnych i stają się organizacjami prywatnop
rawnymi. Przestają wykonywać funkcje publiczne, należące do kompetencji państwa. 
Władza kościołów i związków wyznaniowych nad ich członkami nie jest wspierana 
środkami przymusu państwowego. Stosunki między członkami czy wyznawcami i 
władzami kościołów lub związków wyznaniowych nie są regulowane przez przepisy 
państwowe i nie podlegają kontroli organów państwowych. Zakazy i nakazy religijne nie 
uzyskują sankcji państwowej. Organy państwowe nie badają zgodności postępowania 
duchownych i członków świeckich z przepisami prawa wewnętrznego kościołów i 
związków wyznaniowych.

Neutralność religijnoświatopoglądowa państwa świeckiego

W drugiej połowie XX wieku neutralność religijnoświatopoglądowa uzyskuje cha
rakter podstawowej cechy państwa świeckiego8. Cecha ta dominuje również w orze
cznictwie trybunałów konstytucyjnych i sądów administracyjnych. Zaczyna też wystę
pować w ustawodawstwie konstytucyjnym i zwykłym z dużą szansą, by stać się w 
przyszłości, także od strony formalnoprawnej, zasadniczą cechą państwa świeckiego. 
Na tę zmianę akcentów w charakterystyce państwa świeckiego wpłynęły, jak mi się 
wydaje, rozwiązania prawne i praktyka organów państwowych, polegająca na angażo
waniu się państwa w prowadzenie polityki antyreligijnej przy równoczesnym głoszeniu 
własnych koncepcji filozoficznych i narzucaniu ich swoim instytucjom, funkcjonariu
szom i obywatelom. Jaskrawym przykładem tych tendencji były kraje socjalistyczne, 
wśród których przodowała Albania.

Zasada neutralności religijnoświatopoglądowej zabezpiecza w sposób chyba najpeł
niejszy wykonywanie przez państwo funkcji gwarancyjnych wobec wolności sumienia i 
wyznania jednostki oraz swobody wypełniania funkcji religijnych przez kościoły i 
związki wyznaniowe, a także innych praw człowieka. Warunkuje ona możliwość realiza
cji równouprawnienia obywateli bez względu na wyznanie czy światopogląd. Wynikają
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z niej określone dyrektywy postępowania i zachowania dla organów, instytucji i funk
cjonariuszy państwowych.

Neutralność, czyli bezstronność państwa świeckiego oznacza odrzucenie wszelkiej 
religii czy Filozofii państwa. Państwo świeckie nie prowadzi żadnej indokrynacji swoich 
obywateli, nie popiera określonej koncepcji życia, nie preferuje jakichkolwiek orientacji 
filozoficznych, politycznych, kulturalnych czy religijnych. Z neutralności wynika 
uznanie pluralizmu religijnoświatopoglądowego społeczeństwa i zagwarantowanie 
swobody wymiany poglądów na tematy religijne i światopoglądowe. Państwo świeckie 
powstrzymuje się od reglamentowania wolności wyboru religii czy światopoglądu, 
więcej: stwarza warunki, aby obywatele mogli tego swobodnie dokonać. Neutralność 
nakazuje państwu uznanie absolutnej równości wobec prawa wszystkich opcji i opinii 
religijnych i światopoglądowych9.

Neutralność państwa świeckiego stwarza istotną przesłankę pełnego równoupraw
nienia obywateli w zakresie korzystania z praw politycznych czy cywilnych. Dostęp do 
stanowisk publicznych nie może być ograniczany bądź uzależniany od wyznania czy 
światopoglądu obywatela. W prawie cywilnym wyznanie czy światopogląd jednostki nie 
może być przesłanką jakiejkolwiek dyskryminacji czy uprzywilejowania. Wyłączenie od 
dziedziczenia w testamencie z powodu przekonań w sprawach religijnych traktowane 
jest jako czynność nieważna. Różnice poglądów małżonków w sprawach przekonań 
religijnych nie powinny być uznawane za przesłankę rozwodu. Uczniowie i absolwenci 
szkół wyznaniowych winni korzystać z tych samych uprawnień, co i uczniowie bądź 
absolwenci odpowiednich szkół państwowych. Odmowa objęcia ubezpieczeniem spo
łecznym duchownych i członków zakonów uważana jest za przejaw dyskryminacji.

Neutralność państwa świeckiego rozciąga się na wszystkich funkcjonariuszy pań
stwowych przy wykonywaniu funkcji urzędowych. Nie mogą oni kierować się własnymi 
sympatiami czy opcjami religijnymi bądź światopoglądowymi przy wydawaniu decyzji 
lub przy rozstrzyganiu sporów. Spoczywa na nich obowiązek bezstronnego postępowa
nia^— zróżnicowanych pod względem wyznaniowym — obywateli.

Swieckość państwa rozciąga się także na szkoły prowadzone przez państwo. Kwestia 
szkolna w demokratycznych państwach świeckich stanowi od dawna przedmiot sporów 
i konfrontacji między władzami państwowymi i władzami kościołów i związków wyzna
niowych. Jak pisze A.C. Jemolo, pozostaje ona punctum pruriens wszystkich dyskusji 
na temat państwa świeckiego10. Dlatego też zasięg i treść zeświecczenia szkolnictwa nie 
przybrały jednakowych rozmiarów w demokratycznych państwach świeckich. Przy 
generalnej akceptacji pluralizmu nauczania szkolnego, różnice rozwiązań dotyczą naj
częściej nauczania religii w szkołach państwowych i finansowania przez państwo szkół 
wyznaniowych.

W demokratycznym państwie świeckim odrzucony został monopol nauczania pań
stwowego. Szkolnictwo w tych krajach uzyskało charakter pluralistyczny. Obok świec
kich szkół publicznych, prowadzonych przez państwo lub samorządy, istnieje system 
szkół prywatnych. Wśród szkół prywatnych największą grupę stanowią szkoły wyzna
niowe, prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, głównie przez Kościół Kato
licki. Szkolnictwo prywatne jest konsekwencją uznawania przez państwo wolności 
nauczania, z którego wynika prawo obywateli do zakładania prowadzenia szkół oraz 
wolności sumienia i wyznania, która gwarantuje rodzicom prawo wyboru szkoły dla 
swoich dzieci i nadania ich wychowaniu kierunku zgodnego z ich przekonaniami w 
sprawach religijnych. Prywatne szkolnictwo wyznaniowe uznawane jest za rękojmię 
wolności sumienia i wyznania.

W zakresie rozwiązań dotyczących nauczania religii w szkołach państwowych, 
demokratyczne państwa świeckie możemy podzielić na dwie grupy: bez nauki religii i z 
nauką religii, jako przedmiotem fakultatywnym.
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W demokratycznych państwach świeckich, gdzie nauka religii jest wyłączona z 
programów nauczania i odbywa się poza szkołą, system nauczania cechuje neutralny 
wobec religii i światopoglądu charakter11. Uzasadniany jest on faktem wprowadzenia 
obowiązkowości i bezpłatności nauczania w zakresie szkoły podstawowej. Szkoła 
dostępna dla wszystkich dzieci, niezależnie od wyznania, statusu majątkowego czy 
orientacji politycznych ich rodziców mogła przyjąć jedynie postać neutralnej szkoły 
świeckiej. Nauczanie w szkole świeckiej jest areligijne, ale nie antyreligijne. Nie oznacza 
to braku informacji o religiach czy światopoglądach w przedmiotach wykładanych w 
szkole, czy nawet wprowadzania nauki o religiach. Nauczyciele szkół świeckich obowią
zani są zachować neutralną postawę w sprawach religii i światopoglądu. Granice między 
wolnością sumienia i wyznania nauczyciela i ucznia winien wyznaczać zdrowy rozsądek, 
ponieważ bardzo trudno je wytyczyć w abstrakcyjnych przepisach prawnych. Zacho
wanie postawy neutralnej wymaga od nauczycieli wysokich kwalifikacji moralnych i 
intelektualnych.

Uznaje się, że w szkołach świeckich bez nauki religii system nauczania winien opierać 
się na wartościach wspólnych dla dzieci wychowywanych w różnej wierze i światopog
lądach. Powinien on uwzględniać podstawowy katalog zasad moralnych, akceptowany 
przez wszystkich — zarówno wierzących, jak i niewierzących12. Zadaniem systemu 
nauczania jest kształtowanie u dzieci tolerancji dla odmiennych poglądów i przekonań 
w sprawach religijnych oraz wpajanie wartości wspólnych dla społecznego, narodowego 
i państowego wychowania młodzieży. Świecki system wychowawczy winien kształto
wać u uczniów krytycyzm oraz niezależność wyrażania własnych sądów i ocen.

W drugiej grupie demokratycznych państw świekich nauka religii jest prowadzona w 
szkołach państwowych jako przedmiot fakultatywny. Jej wprowadzenie było efektem 
kompromisów między zwolennikami i przeciwnikami nauczania religii w szkołach pań
stwowych. W tych państwach neutralny charakter szkoły nabiera innego wymiaru i 
zabarwienia gdy chodzi o programy nauczania, podręczniki, zachowanie nauczycieli. 
Akcentowanie podziałów religijnoświatopoglądowych dzieci utrudnia wypracowanie i 
realizację wspólnego dla wszystkich systemu wychowania społecznego, narodowego czy 
państwowego.

Przedmiotem kontrowersyjnych sporów stała się po II  wojnie światowej w demokra
tycznych państwach świeckich kwestia finansowania ze środków publicznych szkół 
wyznaniowych. Podstawowy argument przeciwników dotacji państwowych dla tych 
szkół wyprowadzany był z zakazu finansowania działalności religijnej przez państwo 
świeckie. Zwolennicy dotacji argumentowali swoje stanowisko tym, że nie naruszają 
one świeckości państwa, ponieważ finansuje ono działalność oświatową, a nie nauczanie 
religii. Dodawali, że zakaz dotacji narusza zasadę równości obywateli wobec prawa, 
ponieważ płacą oni podatki na szkoły publiczne, a jednocześnie utrzymują szkoły 
wyznaniowe. Konsekwencjami tych sporów były ustawy państwowe, pozwalające pań
stwu finansować szkoły prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe13. W niektó
rych krajach spory dotyczące finansowania przez państwo takich szkół trwają nadal.

W państwach obozu socjalistycznego odrzucana była zasada wolności nauczania, a 
monopolistyczne szkoły państwowe nie miały charakteru neutralnego. Przemiany 
ustrojowe, zapoczątkowane w minionym roku w krajach obozu socjalistycznego, objęły 
również szkołę. Zmierzają one w kierunku przywrócenia wolności nauczania i wolności 
sumienia i wyznania, a w ich konsekwencji stworzenie warunków umożliwiających 
powstawanie szkół prywatnych, w tym także wyznaniowych, oraz do nadania szkole 
publicznej charakteru neutralnego w sprawach religijnoświatopoglądowych. Polska 
jako pierwsza uznała w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17 maja 
1989 r. neutralność szkoły państwowej, prawo kościołów i związków wyznaniowych do 
prowadzenia szkół oraz usunęła z ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania
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postanowienia dotyczące kształtowania przez szkołę państwową światopoglądu mate- 
rialistycznego wśród uczniów.

Neutralność państwa świeckiego powoduje, że jego organy i instytucje nie kierują się 
w swoim działaniu określoną doktryną religijną czy filozoficzną. Nie jest to bynajmniej 
równoznaczne z neutralnością państwa świeckiego wobec zasad i wartości moralnych, 
wyznawanych czy aprobowanych przez społeczeństwo. Państwo tworząc prawo opiera 
się na określonych wartościach moralnych. W państwie wyznaniowym jest to z reguły 
system moralny religii panującej. W demokratycznym państwie świeckim system ten 
tworzą wartości moralne wspólne dla obywateli wyznających różne religie i światopog
lądy. Państwo świeckie winno stwarzać warunki, aby wartości te mogły być prezento
wane w życiu politycznym i w konsekwencji znaleźć swoje odbicie w demokratycznie 
tworzonym ustawodawstwie.

Świeckość państwa a świeckość społeczeństwa

Świeckość państwa, oznaczająca emancypację jego organów i instytucji od religii i 
kościołów, nie wywiera, ani nie powinna wywierać, wpływu na istnienie i rozwój 
wierzeń czy aktywność kościołów i związków wyznaniowych. Państwo może stać się 
świeckie nawet wówczas, gdy ogromna większość jego obywateli pozostaje religijna. 
Neutralne i gwarantujące wolność sumienia i wyznania państwo świeckie pozostawia 
religię nietkniętą, chociaż usuwa z konstytucji i ustaw religię panującą. Uwolnienie 
państwa od religii nie oznacza uwolnienia człowieka od religii. Nie istnieje bowiem 
współzależność między świeckim charakterem państwa a świeckością społeczeństwa. 
Wymownym przykładem w tym zakresie są Stany Zjednoczone AP.

Rozwój bądź spadek zainteresowań religijnych obywateli nie wiąże się z istnieniem i 
oddziaływaniem demokratycznego państwa świeckiego. Działają tu inne przyczyny. 
Wystarczy wskazać na jedną, historycznie potwierdzoną, że wszelkie próby rozszerze
nia bądź ograniczenia zasięgu oddziaływania religii bądź światopoglądu środkami 
przymusu, także państwowego, przynosiły efekty przeciwne do zamierzonych. Czło
wiek może zmienić religię bądź światopogląd w sposób nie koniunkturalny lecz trwały, 
jedynie w warunkach pełnej swobody, przy braku jakichkolwiek form dyskryminacji 
czy uprzywilejowania. Już dawno zauważono, że intensywne procesy laicyzacji społe
czeństwa występują w państwach gwarantujących szeroki katalog uprawnień jednost
kowych i zbiorowych, wynikających z wolności sumienia i wyznania.

Państwo świeckie wobec religii i kościołów

Demokratyczne państwo świeckie przyjmuje jako podstawową przesłankę swego 
postępowania wobec jednostki w sprawach religijnoświatopoglądowych zasadę wol
ności sumienia i wyznania. Uznaje i szanuje opcje religijne i światopoglądowe jednostki, 
gwarantując jej możliwość postępowania i działania zgodnie z nakazami z nich wynika
jącymi. Państwo świeckie uznaje szeroki katalog uprawnień indywidualnych, wynikają
cych z wolności sumienia i wyznania. Wolność sumienia i wyznania nie ma charakteru 
nieograniczonego. Granice, jakie wyznacza tej wolności państwo świeckie, są wprowa
dzone w formie ustawodawczej i mają zwykle jako przesłanki ochronę określonych 
dóbr, takich jak bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie i moralność publiczną 
prawa i wolności innych osób. Korzystanie z wolności sumienia i wyznania nie może 
powodować uchylania się od wypełniania obowiązków publicznych nakładanych przez 
ustawy. Istnieją jednak ustępstwa od tej generalnej zasady.
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Ważną sprawą w państwie świeckim są gwarancje i ochrona wolności sumienia i 
wyznania. Bezpośrednią gwarancję dostrzega się w nadaniu tej wolności charakteru 
normy konstytucyjnej i jurydyzacji uprawnień szczegółowych z tej wolności wynikają
cych, a także jej ochrona w prawie karnym. Mają one zapobiegać arbitralnym decyzjom 
organów państwowych. Państwo świeckie stawia na straży przestrzegania tych upraw
nień sądy powszechne, sądy administracyjne, trybunaty konstytucyjne, przyznając 
jednostce prawo skarżenia decyzji organów państwowych w przypadku ich naruszenia. 
Europejska konwencja ochrony praw człowieka z 1950 r. przyznaje obywatelom 
państw, które ją ratyfikowały, uprawnienia do występowania ze skargą na pogwałcenie 
wolności sumienia i wyznania przez organy krajowe do trybunałów międzynarodo
wych.

Państwo świeckie gwarantuje kościołom i związkom wyznaniowym swobodę wypeł
niania funkcji religijnych. Obejmuje ona obszerny katalog uprawnień szczegółowych, 
takich jak — między innymi — organizowanie publicznych obrzędów i uroczystości 
religijnych, określania ich treści i formy, propagowania i krzewienia wiary, nauczania 
religii, świadczenia posług religijnych, kształcenie duchownych, prowadzenie działal
ności wychowawczej i charytatywnej. Świecki charakter państwa i jego instytucji nie 
może być przeszkodą w udzielaniu posług religijnych w wojsku, szpitalach i sanatoriach 
państwowych, zakładach karnych czy domach poprawczych. Gdy dochodzi do sprze
czności między świeckością państwa i jego instytucji a wolnością sumienia i wyznania 
jednostki, przewagę powinny uzyskać uprawnienia z tej wolności wynikające. Państwo 
świeckie przyznaje kościołom i związkom wyznaniowym i ich jednostkom organizacyj
nym osobowość prawną, a w konsekwencji uprawnienia do posiadania, własności i 
dysponowania mieniem ruchomym i nieruchomym. W zakresie opodatkowania dzia
łalność kulturoworeligijna podlega z reguły korzystniejszemu traktowaniu, podobnie 
jak działalność kulturalna czy charytatywna organizacji świeckich, nie nastawiona na 
przynoszenie zysku.

W państwie świeckim, gdzie Kościoły i związki wyznaniowe nie wypełniają funkcji 
państwowych, nie istnieją przesłanki zróżnicowanego ich traktowania pod względem 
prawnym. Możliwe i realne staje się ich pełne równouprawnienie. Widzi się w tym 
jedną z cech demokratycznego państwa świeckiego. Wynika z niej nakaz wyposażenia 
kościołów i związków wyznaniowych w jednakowe uprawnienia cywilnoprawne, 
s*amodzielność organizacyjną, a także otoczenia ich działalności jednakową ochroną 
prawną. Zasada równouprawnienia nie wymaga, by forma regulacji sytuacji prawnej 
kościołów i związków wyznaniowych była jednolita, byleby ich uprawnienia i obo
wiązki nie podlegały różnicowaniu.

Ze swobody wypełniania funkcji religijnych wyprowadzana jest autonomia kościo
łów i związków wyznaniowych. Uzyskują one niezależność od państwa świeckiego i 
pełną samodzielność w zakresie ustalania swoich struktur organizacyjnych, powoływa
nia i określania trybu funkcjonowania organów wewnętrznych oraz swobodę zarządza
nia swoimi sprawami. Państwo świeckie przestaje interesować się tworzeniem 
nowych jednostek organizacyjnych, ich przekształceniem i likwidacją, a także obsadza
niem stanowisk kościelnych. Cechą podstawową autonomii kościołów i związków 
wyznaniowych jest tworzenie własnego systemu norm prawnych. Określają one struk
turę organizacyjną, kompetencje i tryb funkcjonowania organów kościelnych oraz 
normują prawa i obowiązki członków. Ich skuteczność ogranicza się do sfery stosunków 
i działalności wewnętrznej kościołów i związków wyznaniowych. W kwestii wzaje
mnych relacji między prawem państwowym a prawem wewnętrznym kościołów i 
związków wyznaniowych obowiązuje w państwie świeckim generalna zasada wzajemnej 
niezależności i nieskuteczności. Gdy dochodzi jednak do sprzeczności norm — prze
wagę przyznaje się normom prawa państwowego14.
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Współpraca państwa świeckiego z kościołami i związkami wyznaniowymi

Państwo świeckie wyodrębnia i oddziela od siebie sfery działania organów i instytucji 
państwowych oraz organów i instytucji kościelnych. Pozostają one we wzajemnej 
niezależności. Odrębność organizacyjna i wzajemna nieingerencja ma swoje uzasadnie
nie, gdy chodzi o sferę działalności religijnej i państwowej. Istnieją jednak sfery życia 
społecznego czy narodowego, które nie należą wyłącznie ani do państwa, ani do Kościo
łów i związków wyznaniowych. Współpraca państwa świeckiego z Kościołami i związ
kami wyznaniowymi nie tylko nie powinna być z góry wykluczona, ale przeciwnie, staje 
się nakazem politycznego i społecznego rozsądku. Państwo świeckie oraz Kościoły i 
związki wyznaniowe, kierując się odmiennymi przesłankami, nie tylko mogą, ale i 
powinny łączyć swoje wysiłki, by lepiej i skuteczniej służyć temu samemu człowiekowi i 
społeczeństwu15.

To generalne przewartościowywanie dotychczas panujących poglądów i postaw 
zyskuje coraz większe poparcie tak wśród państw świeckich, jak i Kościo
łów bądź związków wyznaniowych. Kościół Rzymskokatolicki na II Soborze 
Watykańskim opowiedział się za rozwijaniem zdrowej współpracy Kościoła ze 
wspólnotami politycznymi. Także państwa świeckie opowiadają się za taką 
współpracą. Konstytucja hiszpańska z 1978 r., która przyjmuje system rozdzia
łu, przewiduje możliwość współpracy państwa z Kościołem Rzymskokato
lickim. i innymi Kościołami. Nowy konkordat włoski z 1984 r. zobowiązuje 
państwo i Kościół do rozwijania współpracy dla realizacji celów, które 
obie strony uznają za wspólne, a które służyć mają rozwojowi jednostki i 
dobru kraju. Polskie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, uchwalone 17 maja 1989 r. nakazują 
organom państwowym współdziałać z Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz 
wskazują ich przedmiotowy zakres.

Uwagi końcowe

Demokratyczne państwo świeckie jako koncepcja ustrojowa stanowi współ
cześnie bezsporną wartość polityczną. Kształtowana latami przez demokra
ty cznoliberalne systemy ustrojowe, odpowiada najlepiej pluralizmowi 
religijnoświatopoglądowymi współczesnych społeczeństw, tworząc zróżni
cowany system gwarancji dla indywidualnych i zbiorowych uprawnień wy
nikających z wolności sumienia i wyznania. Uznaje wszelkie opcje religijno- 
światopoglądowe jednostki i zapewnia jej pełną swobodę postę
powania w tych sprawach. Wyznanie lub światopogląd są odrzucane jako prze
słanki różnicowania praw politycznych i cywilnych obywateli. Demokratyczne 
państwo świeckie zapewnia Kościołom i związkom wyznaniowym pełną swobo
dę działania i równe traktowanie przez prawo. Uznaje ich niezależność 
i autonomię. Ze względu na swoje cechy demokratyczne państwo świeckie stwa
rza przesłanki uznania go za wspólne dobro wszystkich obywateli, niezależnie od 
ich przekonań w sprawach religijnych. Nie istnieje współcześnie inna alternatywna 
koncepcja państwa, które byłoby w stanie zapewnić pluralistycznemu pod wzglę
dem stosunku do religii społeczeństwu pełny katalog uprawnień indywidualnych 
i grupowych, wynikających z wolności sumienia i wyznania oraz innych 
praw człowieka.
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Janusz Osuchowski

Instytucjonalne 
gwarancje wolności 
sumienia i wyznania

Podjęcie niniejszego tematu wymaga z góry przyjęcia założenia, że tematyka ta 
mogłaby bez trudu stać się przedmiotem wielu rozpraw. Dlatego też sposób jej przed
stawienia, w zwięzłym z konieczności tekście, narzuca określone rygory formalne i 
merytoryczne; stało się m.in. konieczne ograniczenie tematyki do spraw Polski i pozba
wienie jej szeregu wątków „międzynarodowych”. W efekcie opracowanie to, bynaj
mniej nie pretendujące do wyczerpania zagadnienia, stanowić będzie raczej próbę 
systematyzacji tematu ze wskazaniem jedynie kwestii węzłowych, czasem być może 
dyskusyjnych, ograniczając się nieraz tylko do wydobycia i przedstawienia problemu, 
bądź postawienia pytań. Poniższe uwagi mogłyby także spełnić rolę inspiratorską w 
podejmowaniu odnośnych badań naukowych, szczególnie w sytuacji wielokierunko
wych zmian społecznych, politycznych i ustrojowych w Polsce, które wymagają nowego 
spojrzenia na dotychczasowy dorobek badawczy w tej dziedzinie.

I. Gwarancje instytucjonalne a system społeczno-polityczny

Instytucjonalne gwarancje wolności sumienia i wyznania nie mogą być omawiane w 
oderwaniu od kształtu ustrojowego państwa oraz pozaprawnych realiów społeczno
-politycznych, mających często decydujące znaczenie dla kondycji problematyki wyzna
niowej w ogóle. Ostatnie kilkadziesiąt lat historii krajów tzw. realnego socjalizmu 
dostarcza wielu dowodów na to, jak przy istnieniu gwarancji zapisanych w Konstytucji, 
bądź w innych aktach, wolność sumienia i wyznania była co najmniej ograniczana, jeśli 
nie sprowadzona do zupełnego minimum. Podyktowane to było z reguły priorytetami 
ideowo-politycznymi, które nakazywały kształtować stosunek do problematyki wyzna
niowej według dogmatycznie interpretowanych zasad teorii marksizmu, a sprawy religii 
i Kościoła podporządkować bieżąco potrzebom budownictwa socjalistycznego. Na tym 
tle sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o możliwości realizacji wolności sumienia i wyznania
— szczególnie w dekadzie lat 70-tych i 80-tych, rysowała się stosunkowo korzystnie, co 
spędzało sen z powiek i wyzwalało ostre uwagi krytyczne ze strony ortodoksyjnych 
przedstawicieli „bratnich krajów” (głównie ZSRR, CSRS), o wiele bardziej zaawanso
wanych w budowie pełnego socjalizmu.

Jeśli więc doświadczenie minionych lat (ujawniane i nazywane obecnie publicznie i 
bez ograniczeń) pozwala nam spojrzeć na wolność sumienia i wyznania nie tylko przez
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pryzmat wzniosie brzmiących konstytucyjnych formuł i haseł politycznych, to nasuwa 
się wniosek, że jedyną możliwą szansą staje się wybór systemu demokratycznego w 
postaci państwa i prawa, opartego na zasadach co prawda także wadliwych, ale nie 
znajdujących lepszej alternatywy1. W systemie tym bowiem, którego cechą jest plura
lizm polityczny i światopoglądowy, powstają niezbędne warunki ku temu, by wolność 
sumienia i wyznania stała się wartością samą w sobie, niezależną od nadrzędnych zasad 
oficjalnej polityki państwa, i co za tym idzie — do tych zasad nie naginaną i według nich 
nie ograniczaną. Chodzi o to, aby w katalogu praw człowieka i wolności obywatelskich 
uzyskała ona naczelne miejsce — według klasycznego sformułowania dekretu Komuny 
Paryskiej, określającego wolność sumienia jako pierwszą z wolności...2

Wydaje się również konieczny postulat generalnego odpolitycznienia wolności 
sumienia i wyznania oraz uznania jej za fundamentalną wolność osobistą, która nie 
może być traktowana i wykorzystywana jako zjawisko pozostające w sposób naturalny w 
obrębie struktur i zachowań stricte politycznych. Przemawia za takim ujęciem przede 
wszystkim doktryna prawa konstytucyjnego, w ramach której wolność sumienia i 
wyznania zaliczana jest do kategorii praw i wolności osobistych, a nie praw i wolności 
politycznych3. Należy także zauważyć, że niektórzy zwolennicy stosowania marskizmu 
w polityce wyznaniowej, opacznie odczytywali K. Marksa, imputując mu, iż „zaliczył 
wolność sumienia do praw politycznych jednostki, których treść polega na »udziale we 
wspólnocie politycznej, w życiu państwa«”4. Tymczasem Marks wyraźnie opowiadał 
się za traktowaniem wolności sumienia i wyznania w kategorii właściwych praw czło
wieka (droits de l’homme), odnoszących się do sfery „społeczeństwa obywatelskiego”, w 
przeciwieństwie do kategorii praw politycznych i obywatelskich, należących do sfery 
tzw. „państwa politycznego”5.

Pokusa nasycania wszystkich sfer życia publicznego i prywatnego pierwiastkiem 
politycznym jest jednak w pewnych systemach nader silna. Dlatego nie ulega wątpli
wości, że również zasada wolności sumienia i wyznania, w różny sposób, była w 
przeszłości i może być nadal w określonych warunkach społecznych wykorzystywana 
jako instrument władzy lub gry politycznej. Przykładów na to jest wiele, także z historii 
powojennej Polski. Zauważmy np., że dekret o ochronie wolności sumiennia i wyznania 
powstał w 1949 r.6 jako reakcja na określone, w opinii ówczesnej władzy zagrożenie polity
czne7, czemu miał przeciwdziałać na płaszczyźnie prawa kluczowy przepis — art. 4 tego de
kretu8. Akt z takim akcentem normatywnym stanowił wprawdzie indywidualną gwaran
cję omawianej wolności, ale przede wszystkim chyba służył ochronie interesu polityczne
go państwa9. Podobną rolę spełniały figurujące w tym dekrecie (art. 8), w kodeksie karnym 
z 1969 r. (art. 194)10 i w Konstytucji (art. 70, ust. 3)11, przepisy, które dotyczyły zagroże
nia odpowiedzialnością kamą za nadużywanie wolności sumienia i wyznania dla celów go
dzących w interesy państwa (wówczas: PRL)12.

Dopiero po dokładnym uświadomieniu sobie doświadczeń przeszłości i ich ujemnego 
wpływu na sposób realizacji wolności sumienia i wyznania, wraz ze stworzeniem następnie 
ogólnych rozwiązań ustrojowych sprzyjających rozwojowi pełnego pluralizmu światopoglą
dowego, można będzie uznać, iż powstały wstępne, ale niezbędne warunki na urealnienie 
gwarancji instytucjonalnych tej wolności, o których mowa w dalszych rozważaniach.

W najbardziej ogólnym ujęciu gwarancje wolności sumienia i wyznania podzielić 
można na: 1) gwarancje indywidualne oraz 2) gwarancje zbiorowe. Spróbujmy 
omówić pokrótce każde z nich.

II. G w a r a n c j e  i n d y w i d u a l n e

1. Do gwarancji indywidualnych zaliczać będziemy te formy instytucjonalne, dzięki 
którym jednostka uzyskuje pełne, nieskrępowane warunki do wyznawania, ujawniania i
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kultywowania swoich przekonań religijnych (światopoglądowych). Formy te 
unormowane są aktami prawnymi, zawierającymi w tej materii rozwiązania bardziej 
ogólne lub szczegółowe. Do tych pierwszych należą z regły akty rangi konstytucyjnej, 
które z natury rzeczy regulują kwestie i instytucje w sposób ramowy, poprzestając 
jedynie na normach podstawowych. Odnotujmy, że Konstytucja marcowa z 1921 r. 
bardziej szczegółowo niż ta z 1952 r. normowała problematykę wyznaniową13, co nie 
znaczy jednak, że stwarzała podstawy skutecznych gwarancji wolności sumienia i 
wyznania w praktyce stosunków społecznych14. Z kolei bardzo zwięzła w swych przepi
sach wyznaniowych powojenna Konstytucja z 1952 r., przy nieistnieniu innych gwa
rancji formalnych, umożliwiała taki sposób realizacji omawianej wolności, który w 
zależności od globalnej polityki państwa uzyskiwał w praktyce postać faktów i zjawisk 
nader skrajnych (trudno np. porównać rażące ograniczenie tej wolności w latach 
1950— 1953 z jej „rozkwitem” od 1971 r., a szczególnie 1980 r.). Wszystko to odbywało 
się przecież na podstawie tych samych przepisów Konstytucji, które w regulacji danej 
sfery stosunków społecznych nie miały większego znaczenia15. Dlatego od dłuższego 
czasu podnoszono w doktrynie prawa postulat urealnienia funkcji normatywnej samej 
Konstytucji, która już na tym szczeblu powinna ustanowić szereg gwaracji uniemożli
wiających władzy politycznej stwarzanie w praktyce różnych form ograniczania wol
ności sumienia i wyznania. Do tej pory wciąż pozostaje otwarty — jako przedmiot 
naukowej dyskusji i praktyki legislacyjnej — problem ustalenia zakresu spraw, które 
winny być w omawianej dziedzinie uregulowane w Konstytucji, a które należałoby 
przenieść do ustawodawstwa zwykłego. Sprawa staje się szczególnie aktualna w związku 
z prowadzonymi pracami nad nową Konstytucją R .P.16.

2. Z kolei wymaga zwrócenia uwagi kwestia prawodawstwa pozakonstytucyjnego, 
które z natury rzeczy winno zawierać bardziej szczegółowe gwarancje wolności sumie
nia i wyznania. Byłoby mijaniem się z prawdą twierdzenie, że przez z górą 40 lat nie 
zostały w Polsce Ludowej stworzone żadne instytucjonalne gwarancje indywidualne tej 
wolności. Tak bynajmniej nie jest, na potwierdzenie czego istnieje szereg dowodów. 
Spośród tych gwarancji wypada przynajmniej wspomnieć o regulacjach przełomowych, 
które znacznie pogłębiły i skonkretyzowały zakres omawianej wolności; chodzi tu np. o 
eliminację prawnego przymusu w sferze zawierania małżeństw i rejestracji czynności 
stanu cywilnego17 oraz w sferze nauczania religii w szkołach (1945 r.)18. Jest natomiast 
prawdą, że z upływem lat, w miarę postępów realnego socjalizmu, nastąpiło widoczne 
naruszenie równowagi w kierunku osłabienia gwarancji wolności religijnej i preferowa
nia zasad (instytucji) areligijnych czy antyreligijnych. Nie ulega wątpliwości, że inten
sywny proces laicyzacji (sekularyzacji) instytucji prawnych, nieadekwatny do stanu 
świadomości społecznej, poczynił znaczne szkody wprowadzając w obrębie wolności 
sumienia instytucje, które bardziej gwarantowały realizację światopoglądu ateistów czy 
religijnie obojętnych niż ludzi wierzących. Wymaga wnikliwej oceny i naukowej ref
leksji stan osiągnięć w zakresie tych gwarancji, przy rezygnacji ze wszystkiego, co 
naruszało samą istotę przekonań światopoglądowych i ich realizacji w praktyce. Jest w 
tej dziedzinie wiele do zrobienia wobec pojawiających się ostatnio w naszym kraju 
zjawisk bardziej emocjalnego niż racjonalnego reagowania na błędy przeszłości, a 
obrazujących zwiększenie się roli światopoglądu religijnego w życiu publicznym. W 
publicystyce, i nie tylko, odnotowano liczne głosy przestrzegające przed osłabieniem w 
ten sposób skuteczności instytucjonalności gwarancji wolności sumienia i wyznania dla 
pewnej części społeczeństwa (patrz np. w ostatnim okresie ożywione dyskusje na temat 
aborcji i powrotu nauki religii do szkół)19. Inaczej mówiąc, należałoby uczynić przed
miotem badań system owych gwarancji po to m.in., aby w praktyce omawiana wolność 
służyć mogła każdemu i nie była nadużywana wobec osób czy grup o innej orientacji 
światopoglądowej.
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3. Spośród prawodawstwa pozakonstytucyjnego, zawierającego indywidualne gwa
rancje wolności sumienia i wyznania, na uwagę zasługują przede wszystkim ustawy z 17 
maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania oraz o ubezpieczeniu społecznym osób duchownych20. 
Te akty normatywne zamknęły etap ograniczania praw ludności wierzącej i stworzyły 
kompleksowy system instytucji prawnych gwarantujących pełną swobodę wyznawania 
i realizacji przekonań światopoglądowych jednostki. Z przeglądu zawartych tam prze
pisów wynika wszak jednoznacznie, że gwarancjami objęte zostały niemal wyłącznie 
wierzenia i instytucje religijne, a inne przekonania światopoglądowe stanowią w nich 
niewielki margines. Zawarte w ustawach poszczególne instytucje — to odrębne tematy 
same dla siebie, wymagające zainteresowania badawczego ze strony różnych dyscyplin 
naukowych, jak np. prawo i polityka wyznaniowa, prawo kanoniczne czy politologia 
religioznawcza.

W tej grupie aktów normatywnych pozostają także akty prawa karnego posługujące 
się instrumentami (instytucjami), które w sposób bodaj najbardziej wymierny i skute
czny spełniają wymogi gwarancji wolności sumienia i wyznania. Chodzi tu głównie o 
wzmiankowany już wcześniej dekret z 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania, 
a następnie o odpowiednie przepisy (art. 192— 198) kodeksu karnego z 1969 r.21. 
Przestępstwo jest bowiem tym zjawiskiem, które wymaga natychmiastowej reakcji 
państwa w postaci czynności procesowych organów ścigania i sądu. Ten typ gwarancji 
różni się zatem znacznie od innych, zawartych np. w prawie konstytucyjnym czy 
administracyjnym, gdzie sposób wykonania normy prawnej (instytucji) i jej zastosowa
nia w konkretnej sytuacji może być mało realny, bądź uwikłany w złożone procedury, a 
nierzadko zależny od czynników także pozaprawnej natury. Warto na marginesie 
odnotować, że w ciągu ostatnich 40 lat nie ukazała się w Polsce drukiem poważna praca 
naukowa, która sformułowałaby — na podstawie analizy akt sądowych kilkuset spraw 
karnych — wnioski i udzieliła odpowiedzi, na ile prawo karne w powojennej Polsce 
spełniło w praktyce funkcję instytucjonalnego gwaranta wolności sumienia i wyznania. 
W katalogu omawianych aktów normatywnych nie sposób również pominąć kodeksu 
cywilnego22, którego art. 23 — wśród szeregu dóbr osobistych człowieka — wymienia 
także swobodę sumienia jako dobro pozostające pod ochroną prawa cywilnego, niezale
żnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Jak wiadomo, art. 24 kc przewi
duje środki prawne w wypadku zagrożenia lub naruszenia tak określonego dobra 
osobistego, co stanowi dla wolności sumienia i wyznania niewątpliwą instytucjonalną 
gwarancję. . . . .  . .

4. Realność gwarancji instytucjonalnych wolności sumienia i wyznania zależy w 
ogromnym stopniu od charakteru światopoglądowego państwa, które różnorodnością 
form oscylować może między skrajnymi wariantami: państwa świeckiego — państwa 
wyznaniowego. Nie ulega wątpliwości, że omawiane gwarancje wiążą się z natury rzeczy 
z ideą państwa świeckiego, które samo w sobie, szczególnie w systemie rozdziału 
Kościoła od państwa, jest nadrzędną instytucją stwarzającą optymalne warunki dla 
pełnego urzeczywistnienia wolności sumienia i wyznania. Jak wiadomo, w okresie 
istnienia PRL oficjalna doktryna polityczna uznawała zasadę państwa świeckiego, 
jednakże z dominacją tzw. naukowego światopoglądu we wszystkich ideowych sferach 
życia poblicznego, co owocowało niepodważalną tezą o niemożności istnienia neutral
ności światopoglądowej państwa socjalistycznego23. W miarę jednak procesu transfor
macji tego państwa i przystosowania doktryny partii rządzącej do rzeczywistości społe
cznej, nastąpiła tu radykalna zmiana na rzecz pogodzenia się ówczesnego kierownictwa 
politycznego z ideą państwa neutralnego pod względem światopoglądowym24. Instytu
cjonalizacja tego przełomu znalazła rychłe odzwierciedlenie w aktach prawnych; i tak 
wspomniana wcześniej ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania w art. 10
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głosi, że Rzeczypospolita Polska „jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach 
religii i przekonań”25. Powstaje w związku z tym wiele odrębnych problemów, szcze
gólnie w warunkach dalszej ewolucji systemu ustrojowego państwa i pełnego odejścia 
od formacji tzw. realnego socjalizmu; sprawy te zostają jednak pominięte, gdyż stano
wią przedmiot innych opracowań26.

5. Przechodząc kolejno do kategorii spraw bardziej szczegółowych należy uznać, że: 
przesłankami oraz punktem wyjścia dla budowania gwarancji (instytucjonalnych wolności 
sumienia i wyznania są zamieszczone w aktach normatywnych różnego szczebla 
naczelne zasady, które same już stanowią niejako pierwszy stopień tych gwarancji. 
Dokonajmy zwięzłego przeglądu tych zasad.

a) Prawo wyboru i kultywowania w praktyce dowolnego światopoglądu — religijnego, 
areligijnego czy antyreligijnego. Prawo to wynika z niektórych przepisów, choć nie 
expressis verbis z Konstytucji 1952, a ostatnio zostało umocnione przepisem art. 1, ust. 2 
ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Wszelako przyjęcie przez tę ustawę 
formuły zawartej w międzynarodowym prawodawstwie o prawach człowieka („wolność 
religii lub przekonań”)27 sprawia, że może oznaczać ona w takiej postaci pewne zuboże
nie treści w porównaniu z tym, co głosi doktryna, jeśli nie posłużymy się odpowiednią wy
kładnią28. Ale stanowi to przecież wielki postęp w stosunku do ogólnych, nader libe
ralnych sformułowań prawodawstwa międzywojennego, z którego wszakże, w żaden spo
sób, me udało się wyinterpretować prawa do wyboru światopoglądu innego niż religijny.

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 2, 5, 7) wymienia szereg 
konkretnych uprawnień, które są niczym innym, jak instytucjonalnymi gwarancjami, 
dzięki którym zarówno obywatele, jak i cudzoziemcy korzystać mogą w pełni z pożyt
ków tej wolności. Zaprezentowanie ich w całym zestawie, a tym bardziej próba rozwi
nięcia i pełniejszego omówienia wykracza poza ramy niniejszego szkicu i — siłą rzeczy
— musi stanowić przedmiot własnych przemyśleń każdego oraz wyzwanie dla podej
mowania określonych działań badawczych.

A potrzeba takich badań niewątpliwie istnieje, szczególnie w warunkach praktyki 
społecznej uwidaczniającej naruszenie równowagi między czynnikiem wyznaniowym i 
świeckim w życiu publicznym. Pojawia się np. pytanie, co uczynić z pochodzącą 
wprawdzie z ancien regime’u, ale przyjętą przecież przez niemało cywilizowanych 
państw świata zasadę prywatności religii, którą zdecydowanie podważa krajowa hie
rarchia Kościoła Rzymskokatolickiego29 i co odnosi określone skutki — czy w każdym 
wypadku z korzyścią dla wolności sumienia i wyznania? Wiąże się to ściśle z ustawowym 
prawem do milczenia w sprawach swojej religii lub przekonań (ustawa o gwarancjach... 
art. 2, pkt. 5), co również jest w praktyce kwestionowane, m.in. przy okazji wprowadze
nia nauki religii do szkół. Nasuwa się tutaj potrzeba naukowego opracowania wielu 
zaniedbanych lub potraktowanych jednostronnie obszarów tematycznych, celem 
osiągnięcia korzystnego dla rozwoju nauki oraz wzajemnych stosunków consensusu 
między wyznawcami światopoglądu religijnego i świeckiego.

b) Zasad równych praw dla wszystkich osób wierzących i niewierzących, w życiu 
państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym (art. 1, ust. 3 
ustawy o gwarancjach...). Konstytucja reguluje tę kwestię w nieco inny sposób (art. 67, 
ust. 2 i art. 81, ust. I), szczególnie przez zawężenie kręgu adresatów normy; mowa jest tu
o osobach, korzystających z równych praw „bez względu na wyznanie”, co jedynie przy 
naciąganej interpretacji mogłoby oznaczać objęcia tą formułą również osób spoza 
jakiegokolwiek wyznania. Przyszła konstytucja powinna wyraźnie rozszerzyć krąg osób 
korzystających z równych praw poprzez bardziej precyzyjne sformułowanie, podobnie, 
jak czyni to obecna ustawa. Omawiana tu zasada równych praw uzyskuje ponadto 
dodatkową instytucjonalną gwarancję w postaci zakazu dyskryminowania bądź uprzy
wilejowania kogokolwiek z „powodu religii lub przekonań w sprawach religii” (art. 6
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ustawy o gwarancjach...). W podobnym sformułowaniu wyrażony jest zakaz jakiego
kolwiek bezpośredniego lub pośredniego uprzywilejowania albo ograniczenia w pra
wach „ze względu na wyznania”, co połączone jest z odpowiedzialnością karną (art. 81, 
ust. 1, zd. 2 Konstytucji, art. 192 kk). I wreszcie, najgroźniejsze zjawiska niweczące w 
praktyce ideę wolności sumienia i wyznania: szerzenie nienawiści lub pogardy, wywo
ływanie waśni albo poniżanie człowieka ze względu na różnice wyznania; zagrożona 
tymi czynami przestępczymi wolność człowieka uzyskuje gwarancje instytucjonalne i 
ochronę w postaci wyraźnego zakazu (Konstytucja, art. 81, ust. 2) oraz odpowiedzial
ności karnej (art. 193, 272—273 kk).

c) Istotną gwarancją wolności sumienia i wyznania jest ustanowienie zakazu jakiego
kolwiek przymusu w tej dziedzinie. Wyraża się to w ustawowych postanowieniach, iż 
nie wolno nikogo zmuszać do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religij
nych ani do udziału w nich (art. 82, ust. I, zd. 3 Konstytucji, art. 6, ust. 2 ustawy o 
gwarancjach...); czyny naruszające ten zakaz traktowane są jako przestępstwo i podle
gają karze (art. 196 kk).

W ten sposób wyczerpana zostaje, w najbardziej ogólnym ujęciu, problematyka 
indywidualnych gwarancji wolności sumienia i wyznania.

III. G w a r a n c j e  z b i o r o w e

1. Gwarancje zbiorowe, najogólniej rzecz biorąc, dotyczyć będą zawartych w przepi
sach prawa instytucji umożliwiających realizację wolności sumienia w obrębie wspólnot 
tworzonych na podłożu wyznawania określonej wiary; zostawmy w tym miejscu na 
uboczu organizacje tworzone na zasadach wyłącznie świeckich. Prawo polskie dyspo
nowało i dysponuje licznymi aktami normatywnymi, dotyczącymi zbiorowego urze
czywistniania wolności sumienia i wyznania, przede wszystkim poprzez regulowanie 
różnych aspektów działalności związków wyznaniowych. Jeśli by chcieć ocenić jakość 
tego prawa na przestrzeni wszystkich minionych lat, bo przecież od jakości norm 
prawnych zależała w dużej mierze realność omawianych gwarancji, trzeba by dokonać 
niemałego trudu badawczego. Ogólnie rzecz biorąc, w dziedzinie tej zaszła z upływem 
lat znaczna ewolucja z korzyścią dla gwarancji, także zbiorowych, wolności sumienia i 
wyznania. A były na początku tej drogi fakty co najmniej zadziwiające, i niewątpli
wie naruszające porządek prawny. Chodzi tu np. o akty prawne niepublikowane w 
organach promulgacyjnych (np. uchwała Rządu z 1945 r. o wypowiedzeniu konkor
datu)30, czy o stałą praktykę unikania uregulowań ustawowych (np. reskrypty adminis
tracyjne dot. uznawania prawnego związków wyznaniowych31, bądź znane dekrety z 
lutego 1953 r. i grudnia 1956 r.)32. Niemałą rolę w wyjaśnianiu sytuacji prawnej 
związków wyznaniowych i określaniu ich zdolności urzeczywistniania wolności 
sumienia i wyznania spełniało orzecznictwo Sądu Najwyższego33. A jeśli jeszcze 
zechcemy powołać się na niektóre okólniki Urzędu ds. Wyznań, jako prawo powiela
czowe nigdzie nie publikowane34 i jakże nieraz dalekie od wzniosłych zasad i norm 
Konstytucji, uznamy, że efektywność gwarancji omawianej tu wolności zależała często 
od woli urzędników nie zawsze najwyższego szczebla. Na szczęście praktyka ta należy 
do przeszłości, a jednolite ustawodawstwo wyznaniowe z 1989 r. stanowi zbiór norm 
prawnych, które także dla realności gwarancji zbiorowych wolności sumienia i wyzna
nia mają kapitalne znaczenie.

2. Naturalną konsekwencją zapewnienia jednostce wolności sumienia i wyznania jest 
prawo do organizowania się według kryteriów religijnych i tworzenia związków wyzna
niowych. Prawo to dotyczy również wolności zrzeszania się w organizacjach świeckich, 
realizujących cele religijne oraz innych o charakterze światopoglądowym. Gwarancję
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generalną w tej materii zawiera ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 
(art. 2, pkt 1 i 11), a w odniesieniu do Kościla Rzymskokatolickiego, w przedmiocie 
organizacji nie będących związkiem wyznaniowym, także ustawa o stosunku państwa 
do tego Kościoła z 17.05.1989 r. (art. 33—37)35. W porównaniu z dotychczasowymi 
rozwiązaniami, nowe prawodawstwo stwarza nader liberalne warunki powstawania 
nowych związków wyznaniowych, z możliwością zaskarżania negatywnej decyzji do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 30—33 ustawy o gwarancjach...) Stwarza to 
ogromne szanse dla rozwoju pluralizmu wyznaniowego, co ostatnio zaowocowało w 
praktyce dużą liczbą nowopowstałych denominacji religijnych. Nie można tu również 
pominąć istotnej gwarancji bezpiecznego bytu związków wyznaniowych, polegającej na 
ustanowieniu dla nich i ich działalności ustawowej ochrony prawnej wraz z możliwością 
składania odpowiednich wniosków do Trybunału Konstytucyjnego (art. 11, ust. 2 i 3 
ustawy o gwarancjach...).

3. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania stwierdza wprost, że gwaran
cjami tej wolności w stosunkach państwa ze związkami wyznaniowymi są następujące 
zasady (instytucje): a) oddzielenie Kościoła od państwa; b) swoboda wypełniania przez 
związki wyznaniowe funkcji religijnych; c) równouprawnienie wszystkich związków 
wyznaniowych bez względu na formę ich statusu prawnego (art. 9). Każde z tych 
rozwiązań wymagałoby oczywiście, odrębnego rozwinięcia i wykazania, wraz z ideą 
świeckości państwa (art. 10, ust. 1), jak wielkie mają one znaczenie dla pełnego urzeczy
wistnienia wolności sumienia i wyznania.

4. Podstawą efektownej działalności związków wyznaniowych jest dysponowanie 
przez nie odpowiednią bazą materialną. Formalną gwarancją umożliwiającą im posia
danie takiej bazy jest instytucja osobowości prawnej, która przez całe dziesięciolecia nie 
uzyskała kompleksowego i jednoznacznego uregulowania prawnego36. Tę dotkliwą lukę 
naszego ustawodawstwa wypełniają obecnie przepisy obu ustaw majowych, które 
szczegółowo zajmują się osobowością prawną bądź związków wyznaniowych jako 
całości, bądź ich jednostek organizacyjnych, jakkolwiek sposób unormowania tych 
spraw jest znacznie zróżnicowany. U stawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 
traktuje problem osobowości prawnej w kategoriach bardziej ogólnych, przenosząc 
uregulowania szczegółowe do statutów poszczególnych związków wyznaniowych (art. 
28). Natomiast Kościół Rzymskokatolicki zapewnił sobie unormowanie całokształtu 
spraw osobowości prawnej, m.in. poprzez przedstawienie pełnego wykazu osób praw
nych tego Kościoła z zastrzeżeniem także możliwości powstawania nowych (art.art. 
5—10 ustawy o stosunku państwa do Kościła Katolickiego). Niezależnie od sposobu 
uregulowania tych spraw należy uznać, iż przepisy obu ustaw stwarzają istotne gwa
rancje instytucjonalne dla realizacji wolności sumienia i wyznania w wymiarze zbioro
wym.

5. Nowe ustawodawstwo zawiera także rozstrzygnięcia kluczowe i wychodzące 
naprzeciw postulatom związków wyznaniowych w przedmiocie ich własności majątko
wej. Obie ustawy przede wszystkim przyznają związkom wyznaniowym prawo do 
nabywania, posiadania i zbywania mienia nieruchomego i ruchomego oraz zarządzania 
swoim majątkiem (art. 52 ustawy o stosunku państwa..., art. 19, ust. 2, pk. 7 ustawy o 
gwarancjach...). Liczne przepisy obu ustaw normują następnie szczegółowo różne 
problemy majątkowe związków wyznaniowych (np. sprawy dochodów, podatków, 
opłat celnych, fundacji i in.), przyznając im wiele udogodnień i ulg w stosunku do zasad 
ogólnie obowiązujących. Nie wymaga chyba komentarza, jak istotny związek mają te 
rozwiązania z możliwością urzeczywistniania wolności sumienia i wyznania.

Natomiast rozstrzygnięcie, które na tle dotychczasowej polityki państwa ocenić 
należy jako niewątpliwy ewenement, zawierają przepisy wyrażające rewizję stosunku 
państwa wobec dawnej, programowej akcji wywłaszczania związków wyznaniowych z
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ich mienia oraz przeznaczania go na cele państwowe i społeczne. Przepisy ustawy o 
stosunku państwa do Rościła Katolickiego po pierwsze przewidują przekazanie z mocy 
prawa na własność kościelnych osób prawnych będących w ich władaniu, a wymienio
nych w ustawie, kategorii nieruchomości lub ich części (art. 60). Po drugie — stwarzają 
podstawę dla wszczęcia tzw. „postępowania regulacyjnego” w przedmiocie przywróce
nia Kościołowi własności upaństwowionych nieruchomości lub ich części. Ustawa 
określa zakres nieruchomości podlegających rewindykacji (art. 61) oraz normuje szcze
gółowy tryb „postępowania regulacyjnego” (art. 62—64). Po trzecie wreszcie — ustawa 
reguluje również, na korzyść Kościoła, sytuację prawną zakładów służby zdrowia, będą
cych dawniej własnością kościelnych osób prawnych (art. 65) oraz sprawę lokali koś
cielnych, przydzielonych niegdyś różnym jednostkom państwowym i organizacjom 
społecznym (art. 66). Wszystkie te rozstrzygnięcia stwarzają dogodne warunki wydat
nej poprawy sytuacji majątkowej Kościoła Katolickiego, co samo w sobie stanowi 
istotną gwarancję i formalno-instytucjonalną i materialną, wolności sumienia i 
wyznania37.

6. Dochodzimy wreszcie do sprawy najważniejszej, a mianowicie do całego komple
ksu różnorodnej działalności związków wyznaniowych, zarówno tej ściśle kultowej, 
religijnej, jak i pozareligijnej. Powstaje zasadnicze pytanie, jak się ma treść tej działal
ności, uosabiającej całokształt funkcji związków wyznaniowych, do wyartykułowania 
instytucjonalnych gwarancji wolności sumienia i wyznania? Czy między obu tymi 
grupami zjawisk (kategorii) zachodzi prosta tożsamość, czy w procesie dociekań bada
wczych należałoby poczynić konieczne rozróżnienia w celu ustalenia, czy dane zjawisko 
jest jedynie fragmentem prawnie unormowanej działalności związku wyznaniowego, 
czy stanowi również określoną gwarancję wolności sumienia i wyznania! Nie może być 
przedmiotem niniejszych rozważań wyczerpujące wyliczenie wszystkich przejawów 
funkcjonowania związków wyznaniowych, ale pod kątem postawionych wyżej pytań 
należałoby ocenić takie dziedziny tego funkcjonowania, jak: sprawowanie kultu publi
cznego wraz z organizowaniem procesji i pielgrzymek, katecheza i szkolnictwo, różne 
rodzaje duszpasterstwa, działalność charytatywno-opiekuńcza, budownictwo sakralne, 
kultura oraz środki masowego przekaztu itp. itp. Wszystkie te sprawy są dość dokładnie 
uregulowane w przepisach pojawiających się aktów wykonawczych, a każda z tych spraw 
nadaje się do szczegółowego, odrębnego omówienia jako obszerne zagadnienie samo w 
sobie. Ale niezależnie od odpowiedzi na postawione pytania, trudno jednocześnie 
zaprzeczyć, że konkretne przepisy stwarzają podstawę formalno-prawną dla bytu konk
retnych instytucji bądź realizacji zasad umożliwiających już nie formalne, a faktyczne 
korzystanie z coraz pełniejszej wolności sumienia i wyznania. Stanowią więc oczywiste 
gwarancje tej wolności w rozumieniu przyjętym w niniejszym opracowaniu.

IV. U w a g i  k o ń c o w e

Na zakończenie wydaje się celowe poczynić jeszcze pewne zastrzeżenia bądź uwagi. 
Po pierwsze — niniejsze opracowanie nie było w stanie objąć swym zasięgiem wszyst
kich istniejących w Polsce instytucjonalnych gwarancji wolności sumienia i wyznania. 
W różnych gałęziach naszego systemu prawa są przepisy, które gwarancje takie formu
łują, co dostrzegają i prezentują autorzy prac z zakresu prawa wyznaniowego i innych 
pokrewnych dyscyplin38. Nie jest to działalność już wyczerpana i przed wieloma 
badaczami stoją wciąż określone zadania do podjęcia i naukowego opracowania.

I po drugie — nie należy zapominać, że wolność sumienia i wyznania nie jest 
zjawiskiem abstrakcyjnym i że jej realizacja odbywa się zawsze w konkretnych warun
kach społecznych. Chodzi więc o to, aby kształt tej wolności, stosowany wobec jednych,
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me naruszał praw i wolności innych jednostek czy wspólnot, a także związanych z tym 
pokrewnych dóbr lub wartości. Powstaje zatem problem naturalnych w każdym społe
czeństwie barier czy granic korzystania z wszelkich wolności, w tym również z wolności 
sumienia i wyznania. W takiej sytuacji wyłania się konieczność tworzenia aktów praw
nych, które by regulowały te sprawy zgodnie z prawami każdego człowieka oraz z 
interesami rożnych wspólnot (instytucji), m.in. także państwa39. W systemie tzw. 
realnego socjalizmu, o czym była mowa wcześniej, istniały przepisy — wspomagane 
prze oficjalną doktrynę — które granice omawianej wolności ustanawiały w postaci 
kauczukowej formuły o „nadużywaniu wolności sumienia i wyznania”, przy czym 
przewazme chodziło tu o działanie na szkodę państwa. Przeobrażenia ustrojowe w 
i olsce nie doprowadziły automatycznie do zniknięcia tego problemu, który — acz w 
innych uwarunkowaniach i skali — występuje w każdych realiach społeczno- 
politycznych4 . Mimo likwidacji tych przepisów41 pozostaje nadal otwartą kwestia 
granic (zakresu) wolności sumienia i wyznania, a także obowiązków z niej wynikających, 
oraz związku, jaki to może mieć ze sprawą realności jej instytucjonalnych gwarancji. To 
jednak wymaga już zupełnie odrębnego opracowania, a dalszy rozwój praktyki życia 
publicznego w Polsce wykaże, na ile problem ten godny jest zainteresowania bada
wczego.

Przypisy:

1 Por. M. Pietrzak — Demokratyczne państwo 
prawne, „Przegląd Humanistyczny” nr 6 z 
1989, s. 1—13.

2 Z. Giacometti — Quellen zur Geschichte der 
Trennung von Staat und Kirche, Tłlbienen 
1926, s. 97.

3 F. Siemieński — Prawo konstytucyjne, Warsza
wa—Poznań 1976, s. 129; Z. Jarosz, S. 
Zawadzki — Prawo konstytucyjne, Warszawa 
1980, s. 236.

4 J.F . Godlewski — Obywatel a religia, Warszawa
1977, s. 16. Stanowisko to tenże autor podtrzy
muje także wiele lat później w pracy: J.F. God
lewski, K .H. Jabłoński — Prawo a religia, War
szawa 1988, s. 40.

5 K. Marks — W kwestii żydowskiej (w:) K. 
Marks, F. Engels — Dzieła, tom I, Warszawa 
1960, s. 439.

6 Dz.U. nr 45, poz. 334.
7 Zagrożenie to stwarzał watykański dekret kon

gregacji Św. Officjum z lipca 1949, który „groził 
ekskomuniką wszystkim katolikom, którzy 
świadomie i dobrowolnie popieraliby lub nale
żeli do partii komunistycznych oraz czytali i 
rozpowszechniali propagandę komunistyczną 
(...). Rząd warszawski ostro zareagował na orę
dzie papieża dekretem o ochronie wolności 
sumienia i wyznania”, zob. P. Raina — Stefan 
Kardynał Wyszyński, prymas Polski, tom I, 
Londyn 1979, s. 341. Zob. także: Cz. Bloch — 
Papież Pius X II a kraje Europy Środkowej i 
Wschodniej, „Chrześcijanin w świecie” nr 5 z 
1989 s. 53—54; E.J. Pałyga — Polsko- 
watykańskie stosunki dyplomatyczne, W ar
szawa 1988, s. 220—221.

8 Oto treść tego artykułu: „Kto nadużywa wol
ności sumienia i wyznania, odmawiając udo

stępnienia obrzędu lub czynności religijnej z 
powodu działalności lub poglądów politycznych 
społecznych albo naukowych podlega karze 
więzienia...”, zob. także B. Cywiński — Ogniem 
próbowane, tom II, Lublin 1990, s. 74—75. 
Rzecz polegała na tym, iż w wypadku zastoso
wania ekskomuniki objęte nią osoby miały być 
pozbawione dostępu do Sakramentów Św.

9 Por. H. Świątkowski — Wyznaniowe prawo 
państwowe, Warszawa 1962, s. 115.

10 Dz.U. nr 13, poz. 94.
11 Dz.U. z 1952 nr 33, poz. 232.
12 W wymienionych aktach normatywnych znaj

dowały się ponadto inne przepisy z politycznym 
podtekstem będącym swoistym uwarunkowa
niem realizacji wolności sumienia i wyznania. Z 
upływem lat wraz ze zmianami w polityce 
wyznaniowej państwa przepisy te były stop
niowo usuwane, zob. W. Sokolewicz — Konsty
tucja PRL po zmianach z 1976 r., Warszawa
1978, s. 87, 230, 282—283; także art. 74, ust. 8 
ustawy z 17.05.1989 o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol
skiej (Dz.U. nr 29, poz. 154).

13 Zob. M. Adamczyk, S. Pastuszka — Konstytu
cje polskie w rozwoju historycznym 1791— 1982, 
Warszawa 1985, s. 241—246, 339—344.

14 Na ten temat jest ogromna literatura, spośród 
której wymienić należy przykładowo: M.T. Sta
szewski — Wolność sumienia przed trybunałem
II  Rzeczypospolitej, Warszawa 1970; Z. Łyko
- Sytuacja prawna Kościoła Adwentysty- 

cznego w Polsce międzywojennej 1918— 1939, 
Warszawa 1979, rozdz. I I —IV; H. Świątkowski
— op. cit., rozdz. III .

15 Por. Józef Kardynał Glemp Prymas Polski — 
Droga Kościoła w Polsce Ludowej (Wykład
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wygłoszony podczas Wielkiej Konferencji 
Katolickiej w Brukseli 24.02.1987), „Przegląd 
Katolicki” z 24.05.1987, s. 1, 3.

16 Zob. S. Zawadzki — Problemy teoretyczne prac 
nad zmianą Konstytucji, „Państwo i Prawo” nr
10 z 1987, s. 8; W. Sokolewicz — Regulacja 
systemu politycznego PRL w Konstytucji 
(propozycje zmian), „Państwo i Prawo” nr 8 z 
1988, s. 6—7; S. Wronkowska, Z. Ziembiński
— O aspekcie normatywnym ustawy zasadni
czej PRL, „Państwo i Prawo” nr 7 z 1988, s. 29, 
36—37; J. Osuchowski — Wolność sumienia i 
wyznania w przyszłej konstytucji PRL, „Pań
stwo i Prawo” nr 5 z 1989, s. 30.

17 Dz.U. nr 48 z 1945, poz. 270, 271, 282 i 273.
18 Dz.Urz. Min. Oświaty nr 4 z 1945, poz. 189. 

Zob. także: Dwie opinie prawne z dziedziny 
stosunków Kościoła i państwa, „Demokraty
czny Przegląd Prawniczy” nr 1 z 1945 r.

15 Jest to ogromne zagadnienie znajdujące wyraz w 
obszernej lteraturze publicystycznej lat 
1989— 1991. W sferze prawno-instytucjonalnej 
z inicjatywy ustawodawczej Senatu zgłoszony 
został projekt o ochronie prawnej dziecka 
poczętego, przewidujący m.in. karalność czyn
ności spędzania płodu. Sprawa ta, nieroz
strzygnięta przez Sejm X kadencji, staje się 
przedmiotem prac legislacyjnych oraz dyskusji 
społecznej w okresie bieżącej kadencji parla
mentu. Natomiast 30.01.1991 r. Trybunał 
Konstytucyjny wydał orzeczenie (przy zda
niach odrębnych 3 sędziów) o zgodności z pra
wem Instrukcji ministra Edukacji Narodowej 
przywracającej naukę religii do szkół w 
1990/1991 r., zob. „Słowo Powszechne” z 28 i 
31.01.1991; L. Wiśniewski — Wolność sumie
nia i wyznania w europejskiej konwencji praw 
człowieka i w prawie polskim, „Państwo i 
Prawo” z. 8/1991 s. 24—26. Stanowisko Koś
cioła Katolickiego w tej ostatniej sprawie zna
lazło wyraz w wykładzie Kard. J. Glempa z 
okazji nadania mu doktoratu honoris Causa 
Uniwersytetu degli Studi di Bari 27.09.1990: 
„Formacja religijna w szkołach polskich w 
świetle przepisów kościelno-cywilnych”, „Sło
wo Powszechne” z 2—3—4.11.1990.

20 Dz.U. nr 29, poz. 154, 155 i 156.
21 Zob. przypis 10 oraz przypis 12, w którym 

powołany art. 74 ust. 8 ustawy z 17.05.1989 
uchyla art.art. 194 i 195 KK. Zob. także: I. 
Andrejew — Kodeks Karny. Krótki komen
tarz, Warszawa 1986, s. 170— 172.

22 Dz.U. nr 16 z 1964, poz. 93.
23 Zob. J.F. Godlewski — op. cit., s. 23—25.
24 Zob. Dokumenty X Plenum KC PZPR, gru

dzień 1988 — styczeń 1989; J. Osuchowski — 
Wolność sumienia..., s. 33—35.

25 Por. J. Osuchowski — Nowe ustawodawstwo w 
sprawach wyznaniowych, „Państwo i Prawo" 
nr 10 z 1989, s. 27.

26 Teoretyczny przyczynek wzbogacający oma
wianą problematykę — zob. M . Pietrzak —

Państwo laickie, „Przegląd Humanistyczny” nr 
8—9/1990, s. 1—23.

27 W terminologii prawno-międzynaradowej 
brzmi to: „freedom of religion or b e l ie fz o b .  
From Helsininki to Madrid, CSCE Documents 
1973— 1983, Warszawa 1983, s. 117, 281.

28 Wykładnia na rzecz rozumienia owej formuły 
jako wolności religii i przekonań innych niż 
religijne wydaje się już dominować we właści
wych agendach ONZ, zob. Z. Resich — 
Ochrona praw człowieka w prawie międzyna
rodowym, Warszawa 1973, s. 91—95; tenże — 
Międzynarodowa ochrona praw człowieka, 
Warszawa 1981, s. 145.

29 Zob. np. kazanie Kard. J. Glempa 29.05.1986 na 
uroczystości Bożego Ciała, „Przegląd Kato
licki” z 8.06.1986; o. J. Salij — Czy religia jest 
sprawą prywatną?, „Przegląd Katolicki” z 
19.10.1986.

30 Położenia prawne Kościołów i związków wyzna
niowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Zbiór przepisów i dokumentów, Warszawa 
1960, s. 123— 124.

31 Zob. W. Wysoczański — Prawo wewnętrzne 
nierzymskokatolickich kościołów i wyznań w 
PRL, Warszawa 1971, s. 37.

32 Dz.U. n r 10 z 1953, poz. 32 i n r 1 z 1957, poz. 6.
33 Np. uchwała SN w składzie 7 sędziów z 

19.12.1959, zob. OSN, IC  i IK  1960, z. 2, poz. 
33.

34 Np. Pismo Okólne z 3.06.1957 nr I I I  22a/29/57 
oraz z 16.02.1981 nr RK—6010/1/81 — oba 
wypowiadające się w sposób rozstrzygający w 
zawiłych sprawach majątkowych i osobowości 
prawnej Kościoła.

35 Kościelny komentarz do tej ustawy zob. ks. B. 
Fidelus — Sytuacja prawna Kościoła Katolic
kiego w Polsce, „Tygodnik Powszechny” z 
25.06.1989.

36 Zob. M . Pietrzak — Prawo wyznaniowe, W ar
szawa 1988, s. 200 i nast.

37 Podobnie regulacja sytuacji majątkowej w kie
runku naprawienia krzywd i zagwarantowania 
podstaw materialnych egzystencji różnych 
wspólnot religijnych następuje stopniowo także 
w odniesieniu do innych związków wyznanio
wych, zob. np. dział IV, rozdz. 1 ustawy z 4 
lipca 1991 o stosunku Państwa do Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
(Dz.U. nr 66, poz. 287).

38 Zob. M . Pietrzak — Prawo wyznaniowe..., s. 
162 i nast.; J. Osuchowski — Regulacja prawna 
stosunku człowieka do religii, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia 
Religiologica”, z. 22 z 1988, s. 29—56.

39 Sprawy te reguluje generalnie prawodawstwo 
międzynarodowe (zob. art. K.H. Jabłońskiego 
w niniejszym zbiorze). N a gruncie polskim w 
ustawie o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania (art. 3, ust. 1) przyjęto następujące 
postanowienie: „Uzewnętrznienie indywidualne 
lub zbiorowe swojej religii lub przekonań może
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podlegać jedynie ograniczeniom ustawowym, 
koniecznym dla ochrony bezpieczeństwa publi
cznego, porządku, zdrowia lub moralności 
publicznej albo podstawowych praw i wolności 
innych osób”. Przytoczone w przepisie ograni
czenia są jednak na tyle ogólne i trudne do 
ścisłego określenia, że w dalszym ciągu stanowić 
mogą przedmiot dyskusji i polemik.

40 Spośród licznych problemów zwróćmy uwagę 
na tylko jedną kapitalną sprawę: wzajemnych 
relacji między prawami wynikającymi z wy

znawane) wiary a obowiązkami obywatelski
mi wobec państwa. Jak wiadomo, ustawa o gwa
rancjach wolności sumienia i wyznania (art. 3, 
ust. 2) postanawia, że „korzystanie z wolności su- 
mipma i wyznania nie może prowadzić do uchy
lania się od wykonywania obowiązków publicz
nych nałożonych przez ustawy”. Oczywiście, 
można ustanawiać wyjątki od tej zasady, ale 
me uchyla to jako takich różnych problemów mo
ralno-religijnych i prawnych z tym związanych.

41 Zob. przypisy 12 i 21.



K rzysztof H. Jabłoński

Wolność sumienia 
i wyznania w prawie 
międzynarodowym

Wolność sumienia i wyznania jest 
jednym z praw człowieka, które jest w 
zasadzie w dobie współczesnej przyjęte 
w znacznej większości państw w ich 
ustawodawstwie wewnętrznym. Znaj
duje także odzwierciedlenie w prawie 
międzynarodowym, w umowach, dekla
racjach czy konwencjach wielostron
nych.

Idea kompleksowej regulacji praw 
człowieka została powszechnie zaakcep
towana w połowie lat 40 obecnego 
wieku, gdy podejmowano kroki do stwo
rzenia w tym zakresie norm prawa mię
dzynarodowego. Uznano wtedy, iż har
monijna współpraca państw, jeden z 
warunków pokoju i trwałego bezpie
czeństwa, prowadzi do konieczności 
podjęcia działań dla uregulowannia i 
przyjęcia odpowiednich norm w zakre
sie praw człowieka1.

Za pierwsze regulacje międzynaro
dowe wiążące się z wolnością sumienia i 
wyznania możemy uznać umowy i trak
taty, zawierane w okresie po Reformacji 
i czasach wojen religijnych, jako rezultat 
przyjmowanego w ich rezultacie porzą
dku2. Tego typu postanowienia możemy 
odnaleźć także w traktacie pokojowym 
zawartym w 1660 roku w Oliwie między 
Polską i Szwecją, w którym umieszczony 
był zapis, gwarantujący swobodę speł
niania obowiązków religijnych i posza

nowanie szkolnictwa3. Niektórych ele
mentów regulacji zapewniającej ochronę 
mniejszości religijnych (oraz narodo
wych) możemy doszukać się w trakta
tach opracowanych w 1815 r. na Kon
gresie Wiedeńskim4. Były to regulacje 
incydentalne, mało precyzyjne i nie 
znajdowały się w tekście traktatu pod
stawowego.

W drugiej połowie XIX wieku do 
wielu traktatów, związanych z rozpadem 
Imperium Otomańskiego, włączone zos
tały postanowienia dotyczące regulacji 
wolności religii dla chrześcijan i Żydów 
mieszkających bądź w granicach Impe
rium bądź w nowo powstających pań
stwach: Serbii, Czarnogórze, Rumunii i 
Bułgarii. Wskazać tu należy na traktat 
pokojowy między Cesarstwem Rosyj
skim a Cesarstwem Francuzów, Zjedno
czonym Królestwem Wielkiej Brytanii i 
Irlandiii, Cesarstwem Osmańskim i 
Królestwem Sardynii, podpisany w 
Paryżu 30 marca 1856 r. i na traktat 
berliński z 1878 r.5.

Po pierwszej wojnie światowej kwe
stie ochrony mniejszości, przede 
wszystkim narodowych, ale także, o 
czym dalej, religijnych znalazły się w 
traktatach mniejszościowych zawiera
nych przez główne mocarstwa z rządami 
Polski, Czechosłowacji, Rumunii, Ju
gosławii, Grecji, czy traktat pokojowy z
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Austrią. Te dokumenty były prakty
cznie jedynymi, z punktu widzenia 
prawa międzynarodowego, aktami po
dejmującymi zagadnienia praw czło
wieka, w tym wolności sumienia i 
wyznania. Proponowane przez prezy
denta USA Wilsona włączenie odpo
wiednich zapisów do Paktu Ligi Na
rodów nie zostało zaakceptowane6. 
Chodziło tu  o ogólne międzynarodowe 
zobowiązanie przestrzegania praw czło
wieka, tolerancji religijnej i rasowej. „W 
praktyce zaś ani system ochrony mniej
szości, ani tym bardziej system manda
towy, stworzone przez Ligę Narodów, 
nie spełniły pokładanych w nich nadziei 
na międzynarodową współpracę w 
zakresie ochrony i poszanowania praw 
człowieka”7. Jedyne postanowienie 
związane z wolnością sumienia i wyzna
nia, jakie przewiduje karta Ligi Na
rodów, wiąże się właśnie z terytoriami 
mandatowymi, czyli krajami, które po 
wojnie zostały od państw pokonanych 
oddzielone na mocy traktatów pokojo
wych, a następnie przekazane pod 
opiekę (w zarząd) pod zwierzchnictwem 
Ligi Narodów poszczególnym pań
stwom. Rozważając sposób sprawowa
nia mandatu, art. 22 Paktu stanowił 
m.in.: „Stopień rozwoju, na którym 
znajdują się (...) ludy, w szczególności w 
Afryce Środkowej, wymaga, aby manda- 
tariusz podjął zarząd terytorium na 
warunkach, które uniemożliwią takie 
nadużycia jak handel niewolnikami, 
bronią i alkoholem, zapewnią wolność 
sumienia i religii, z tymi tylko ograni
czeniami, jakich może wymagać utrzy
manie porządku publicznego i dobrych 
obyczajów”8.

Traktat wersalski zawierał też przepis, 
art. 93, który stanowił, iż „Polska przyj
muje postanowienia, które główne 
Mocarstwa sprzymierzone i stowarzy
szone uznają za konieczne dla ochrony w 
Polsce interesów mieszkańców, różnią
cych się od większości ludności rasą, 
językiem lub religią, i godzi się na zamie
szczenie tych postanowień w traktacie z 
tymi mocarstwami...”9. Konsekwencją

tego zapisu było zawarcie przez Polskę 
traktatu z głównymi mocarstwami 
sprzymierzonymi i stowarzyszonymi w 
Wersalu w dniu 28 marca 1919 r., który 
dotyczył spraw mniejszości10. Podobne 
traktaty zawarły Czechosłowacja, Ru
munia, Jugosławia, Grecja i Armenia 
(ten traktat nie wszedł w życie w związku 
z utratą przez Armenię Niepodleg
łości)11. Istniały również, obok tych 
traktatów, także jednostronne deklaracje 
złożone Lidze Narodów przez Litwę, 
Łotwę, Estonię, Finlandię i Albanię, 
które zobowiązały się do przestrzegania 
praw mniejszości. Podobne zapisy 
wynikały z traktatów pokojowych za
wartych z Austrią w St. Germain, z 
Węgrami w Trianon, z Bułgarią w 
Neuilly i Turcją w Lozannie12.

W prawie każdym z tych dokumen
tów przepisy o ochronie mniejszości 
narodowych dotyczyły i spraw mniej
szości religijnych, bądź też swobody 
praktyk religijnych mniejszych wyznań.

Najistotniejsze wydają się tu traktaty
o mniejszościach narodowych, które — 
chociaż były w znacznej mierze wymu
szone na konkretnych państwach oraz 
były tylko jednostronnymi zobowiąza
niami jednej strony do określonej poli
tyki dotyczącej postępowania w spra
wach mniejszości narodowych i reli
gijnych — miały istotne znaczenie dla 
rozwoju w tej kwestii norm prawa mię
dzynarodowego. Jak pokazuje szczegó
łowa analiza tych traktatów, były one 
bardzo do siebie podobne lub nawet cał
kowicie zbieżne13. Ich analizę przedsta
wimy tylko w oparciu o traktat polski, 
ograniczając się także jedynie do posta
nowień chroniących własne przekonania 
religijne mniejszości.

„Rząd polski zobowiązuje się — sta
nowi art. 2 — udzielić wszystkim miesz
kańcom bez różnicy urodzenia, na
rodowości, języka, rasy czy religii 
zupełnej i całkowitej ochrony życia i 
wolności. Wszyscy mieszkańcy Polski 
będą mieli prawo swobodnego wykony
wania praktyk, zarówno publicznie, jak i 
prywatnie, każdej wiary, religii lub wie-
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rżenia, o ile te praktyki nie będą w nie
zgodzie z porządkiem publicznym i 
dobrymi obyczajami”.

Rozwinięcie tych zasad ogólnych zna
lazło się w dalszych przepisach traktatu. 
Art. 7 stanowił: „Wszyscy obywatele 
polscy bez różnicy rasy, języka lub reli
gii, będą równi wobec prawa i korzystać 
będą z tych samych praw cywilnych i 
politycznych. Różnica co do religii, wie
rzenia lub wyznania nie powinna szko
dzić żadnemu obywatelowi polskiemu w 
korzystaniu z praw cywilnych i polity
cznych, w szczególności gdy chodzi o 
dopuszczenie do urzędów publicznych, 
obowiązków i zaszczytów lub o wyko
nywanie różnych zawodów i przemysłu. 
Nie będzie wydane żadne ograniczenie 
swobodnego używania przez obywatela 
polskiego jakiegokolwiek języka, czy to 
w stosunkach prywatnych lub handlo
wych, czy to w sprawach religijnych, 
prasowych lub publikacjach wszelkiego 
rodzaju, czy to na zebraniach publi
cznych

Podobne postanowienia gwarantujące 
równe traktowanie obywateli, m.in. bez 
względu na wyznanie, czyli potwierdza
jące wolność sumienia wyznania, za
warte są w art. 8: „Obywatele polscy, 
należący do mniejszości etnicznych, 
religijnych lub językowych, będą korzy
stali z takiego samego traktowania i z 
takich samych gwarancji prawnych oraz 
faktycznych, jak inni obywatele polscy. 
Mianowicie, będą mieli równe prawo do 
zakładania, prowadzenia i kontrolowa
nia własnym kosztem instytucji dobro
czynnych, religijnych lub społecznych, 
szkół i innych zakładów wychowa
wczych, oraz prawo swobodnego uży
wania w nich własnego języka i swobod
nego wykonywania praktyk swojej 
religii”. Sprawy szkolne tu podniesione 
rozwijają dalsze postanowienia traktatu, 
głównie w kwestiach językowych, nie
które z nich dotyczą jednak również 
spraw religijnych. „W miastach i okrę
gach, zamieszkałych przez znaczny 
odłam obywateli polskich, należących 
do mniejszości etnicznych, religijnych

lub językowych, mniejszościom tym 
zostanie zapewniony słuszny udział w 
korzystaniu oraz przeznaczaniu sum, 
które budżet państwowy, budżety miej
skie lub inne, przyznają z funduszów 
publicznych na cele wychowawcze, reli
gijne lub dobroczynne” (art. 9 ust. 2).

Traktat ten zawierał także specjalne 
postanowienie poświęcone jednej już 
tylko mniejszości, a mianowicie ludności 
żydowskiej. Zakazane były jakiekolwiek 
działania, mogące stanowić pogwałce
nie szabasu. Z tego też względu władze 
państwowe zobowiązały się do nieorga- 
nizowannia żadnych wyborów w soboty 
ani podejmowania w tym dniu obo
wiązkowych czynności wyborczych.

Polska wyraziła zgodę, aby postano
wienia traktatu, dotyczące osób należą
cych do mniejszości rasowych, religij
nych lub językowych, stanowiły zobo
wiązania o znaczeniu międzynarodo
wym i aby zostały oddane pod gwarancję 
Ligi Narodów.

Okres Ligi Narodów nie przyniósł 
żadnych innych zobowiązań poza wymie
nionymi traktatami międzynarodowy
mi, które dotyczyłyby praw obywateli 
jako praw powszechnie deklarowanych i 
przyjmowanych przez państwa. Pewne 
jednak osiągnięcia w tym zakresie były, 
podjęto wysiłki dla zwalczania handlu 
kobietami i białymi niewolnikami, 
handlu opium i narkotykami, a także 
pomocy uchodźcom i bezpaństwow
com14. W interesującej nas kwestii 
uprawnień do korzystania z wolności 
sumienia i wyznania wskazać należy 
jeszcze na konwencję genewską z 27 
lipca 1929 r. w sprawie traktowania jeń
ców wojennych15. W rozdziale regulują
cym potrzeby umysłowe i moralne jeń
ców znajduje się i takie postanowienie: 
„Jeńcom wojennym będzie zostawiona 
całkowita swoboda w wykonywaniu 
praktyk religijnych, włączając w to bra
nie udziału w nabożeństwach ich 
wyznania, pod jednym warunkiem sto
sowania się do przepisów porządkowych
i policyjnych, wydanych przez władze 
wojskowe. Duchowni jeńcy wojenni,
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bez względu na to, jakiego byliby 
wyznania, będą upoważnieni do wyko
nywania swoich obrządków wśród 
swych współwyznawców”.

Początków kodyfikacji generalnych w 
kwestii praw człowieka należy doszuki
wać się na początku lat czterdziestych, 
gdy powstała idea utworzenia systemu 
harmonijnej współpracy międzynaro
dowej. Słusznie wskazuje się, iż pier
wszym wyraźnym impulsem w tym kie
runku było wystąpienie prezydenta 
F.D. Roosevelta, który 6 stycznia 1941 r. 
w orędziu do Kongresu proklamował 
zasadę panowania czterech podstawo
wych wolności ludzkich, a mianowice: 
wolności słowa i wyznania oraz wolności 
od nędzy i lęku16. Istotne znaczenie w 
kierunku nawiązywania szerszej współ
pracy międzynarodowej, zdążającej ku 
poszanowaniu praw człowieka, ma ogło
szenie na pancerniku „Prince of Wales” 
14 sierpnia 1941 r. Karty Atlantyckiej, 
podpisanej przez prezydenta USA i 
premiera Wielkiej Brytanii (W.S. Chur
chilla), w której zaakcentowany jest pro
gram poszanowania praw ludzkich17 
oraz deklaracja przedstawiciela rządu 
ZSRR złożona 24 września 1941 r. na 
Międzysojuszniczej Konferencji w Lon
dynie w sprawie przystąpienia tego kraju 
do Karty Atlantyckiej18.

Duże znaczenie dla kodyfikacji praw 
człowieka miała Deklaracja Naro
dów Zjednoczonych podpisana 1 stycz
nia 1942 r. w Waszyngtonie przez 26 
państw — w tym Polskę (a następnie 
jeszcze przez 21 państw). Deklaracja 
Narodów Zjednoczonych, mimo swej bar
dzo zwięzłej treści, mówi o zobowią
zaniu się przez państwa ją podpisują
ce do walki przeciwko hitleryzmowi 
oraz do zapewnienia podstawowych praw 
człowieka „w przekonaniu, że zupełne 
zwycięstwo nad ich wrogami jest rze
czą zasadniczą dla ochrony życia, wol
ności, niepodległości i swobody reli
gijnej oraz dla zachowania praw czło
wieka i sprawiedliwości w ich włas
nych, jak również i w innych kra
jach (...)”19.

W podpisanej 30 października 1943 r. 
w Moskwie deklaracji czterech narodów 
w sprawach bezpieczeństwa, ministro
wie spraw zagranicznych USA, Wielkiej 
Brytanii, ZSRR i Chin uznali „konie
czność utworzenia w czasie możliwie 
najkrótszym ogólnej organizacji mię
dzynarodowej, opartej na zasadzie rów
ności suwerennej wszystkich miłującej 
pokój państw i dostępnej dla wszystkich 
takich państw, wielkich czy małych, a 
mającej za cel utrzymanie międzynaro
dowego pokoju i bezpieczeństwa”20. 
Bliższe sprecyzowanie zasad, jakimi ma 
się kierować nowa organizacja, przy
niosła konferencja w Dumbarton Oaks, 
w dniach 21 sierpnia — 7 października 
1944 r. Powinna ona „ułatwiać rozwią
zywanie międzynarodowych proble
mów gospodarczych, społecznych i 
innych problemów humanitarnych, jak 
również popierać poszanowanie praw 
człowieka i podstawowych wolności”21.

Wszystkie te działania przyniosły 
utworzenie Organizacji Narodów Zjed
noczonych. Jej cele i organizację określa 
podpisana przez 50 państw w dniu 26 
czerwca 1945 r. Karta Narodów Zjedno
czonych. W trakcie jej przygotowywania 
wyrażano opinię, iż Karta „nie powinna 
ograniczać się do ogólnych sformuło
wań, lecz powinna być uzupełniona 
Kartą Praw Człowieka, która byłaby 
szczegółową kodyfikacją praw człowieka
i stanowiła integralną część Karty Naro
dów Zjednoczonych. Jednakże więk
szość uczestników konferencji postano
wiła z braku czasu odłożyć sprawę 
zredagowannia Karty Praw Człowieka 
na później, witając jednocześnie z sym
patią sam pomysł i wyrażając nadzieję, 
że przyszła organizacja i jej organy będą 
mogły to zadanie lepiej i skuteczniej 
zrealizować”22. Odłożenie samej sprawy 
Karty Praw Człowieka na później nie 
przeszkodziło, a może nawet wpłynęło 
na fakt, iż w Karcie Narodów Zjedno
czonych poświęcono dużo miejsca spra
wie praw człowieka, w tym także spra
wom związanym z wolnością sumienia i 
wyznania23.
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We wstępie Narody Zjednoczone 
zadeklarowały chęć przywrócenia wiary 
w podstawowe prawa człowieka, w god
ność i wartość człowieka, w równo
uprawnienie mężczyzn i kobiet, równość 
narodów dużych i małych. Wśród celów 
tej Organizacji wymienia się i takie: 
„doprowadzić do współdziałania mię
dzynarodowego w rozwiązywaniu za
gadnień o charakterze gospodarczym, 
społecznym, kulturalnym lub humani
tarnym, jak również popierać i zachęcać 
do poszanowania praw człowieka i pod
stawowych wolności dla wszystkich, bez 
względu na rasę, płeć, język lub wyzna
nie” (art. 1). Wśród zadań Zgromadze
nia Ogólnego ONZ wskazuje się, iż jest 
ono upoważnione do „popierania, 
współdziałania międzynarodowego w 
dziedzinach: gospodarczej, społecznej, 
kulturalnej, wychowawczej i zdrowia 
oraz przyczynienia się do urzeczywist
nienia praw człowieka i podstawowych 
wolności dla wszystkich, bez różnicy 
rasy, płci, języka i wyznania...” (art. 13) i 
w tym celu ONZ inicjuje badania, 
udziela zaleceń, popiera rozwój prawa 
międzynarodowego i jego kodyfikację.

Dla zapewnienia skutecznej współ
pracy międzynarodowej ONZ popiea 
„(...) powszechne poszanowania i prze
strzegania praw człowieka i podstawo
wych wolności dla wszystkich, bez 
względu na rasę, płeć, język lub 
wyznanie” (art. 55 lit. c). Natomiast 
Radzie Gospodarczej i Społecznej 
powierzono zadanie udzielania „zaleceń 
w celu zapewnienia poszanowania i 
przestrzegania praw człowieka i podsta
wowych wolności dla wszystkich” (art. 
62 ust. 2). W tym celu Rada ma wyłonić 
„komisje do spraw gospodarczych, spo
łecznych, popierania praw człowieka i 
inne, konieczne dla wykorzystania jej 
funkcji” (art. 68).

Mówiąc o systemie powiernictwa, 
ONZ wyraziła pogląd, iż ma on (art. 75 
lit. e) „popierać poszanowanie praw 
człowieka i podstawowych wolności dla 
wszystkich bez względu na różnicę rasy, 
płci, języka lub wyznania oraz rozwijać

świadomość współzależności ludów świa
ta”. Komisja taka powstała w styczniu 
1946 r..

Opracowany przez komisję projekt 
Deklaracja Praw Człowieka był przed
miotem obrad Zgromadzenia Ogólnego, 
które głosowało nad jej przyjęciem 10 
grudnia 1948 r. W momencie głosowa
nia, a głosowano zarówno nad poszcze
gólnymi fragmentami jak i nad całością 
tekstu, ujawniły się pewne różnice w 
podejściu do koncepcji praw człowieka i 
poszczególnych zapisów Deklaracji w 
tym względzie. Różnice nie były jednak 
znaczne. W interesującej nas kwestii 
poszczególne zapisy postanowień Dekla
racji przyjmowano bez głosów przeciw
nych, niektóre, o czym dalej, przy nieli
cznych głosach wstrzymujących się24. 
Deklaracja była niejednokrotnie oma
wiana i analizowana w wielu aspektach, 
toteż tu  ograniczymy się tylko do oma
wiania przepisów związanych z zagad
nieniami wolności sumienia i wyznania.

We wstępie Zgromadzenie Ogólne 
stwierdziło, iż „ogłasza uroczyście 
niniejszą Powszechną Deklarację Praw 
Człowieka jako wspólny, najwyższy cel 
spłeczeństwa — mając stale w pamięci 
niniejszą Deklarację — dążyły w drodze 
nauczania i wychowania do coraz peł
niejszego poszanowania tych praw i 
wolności, i aby zapewniły, za pomocą 
postępowych środków o zasięgu krajo
wym i międzynarodowym, powszechne i 
skuteczne uznanie i stosowanie tej 
Deklaracji zarówno wśród państw 
członkowskich, jak i wśród narodów 
zamieszkujących obszary podległe ich 
władzy”.

Postanowienia Deklaracji w kwe
stiach będących bezpośrednio lub w 
ścisłym związku z zasadą wolności 
sumienia i wyznania wyglądają następu
jąco: Art. 2 Deklaracji, dotyczący zasad 
generalnych, stanowi m.in.: „każdy 
człowiek ma prawo do korzystania ze 
wszystkich praw i wolności proklamo
wanych w niniejszej deklaracji, bez wzg
lędu na różnice rasy, koloru, płci, języka, 
wyznania, poglądów politycznych i
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innych, narodowości, pochodzenia spo
łecznego, majątku, urodzenia lub jakie
kolwiek inne różnice”. Podobnie ogólne 
znaczenie ma postanowienie art. 7: 
„wszyscy są równi wobec prawa i mają 
prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do 
jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy 
mają prawo do jednakowej ochrony 
prawnej przed jakąkolwiek dyskrymina
cją, będącą pogwałceniem niniejszej 
Deklaracji, i przed jakimkolwiek nara
żeniem na taką dyskryminację”. Zobo
wiązano się w Deklaracji do równego 
traktowania mężczyzn i kobiet, którzy 
„bez względu na różnicę rasy, narodo
wości lub wyznania mają prawo, po 
osiągnięciu pełnoletności, do zawarcia 
małżeństwa i założenia rodziny. Mają 
oni równe prawa w odniesieniu do 
zawierania małżeństwa, podczas jego 
trwania, i po jego ustaniu” (art. 16 
ust. 1).

Poddane głosowaniu postanowienia 
Deklaracji do tej pory były przyjmo
wane jednogłośnie, bez głosów przeciw
nych i wstrzymujących się. Ale art. 18, 
dotyczący właśnie bezpośrednio i w 
całości wolności sumienia i wyznania był 
już przyjęty przy dwóch głosach 
wstrzymujących się: „Każdy człowiek 
ma prawo do wolności myśli, sumienia i 
wyznania lub wiary oraz swobodę gło
szenia swego wyznania lub wiary, bądź 
indywidualnie, bądź wespół z innymi 
ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez 
nauczanie, praktykowanie, uprawienia 
kultu i praktyk religijnych”. Pewne 
zastrzeżenia wzbudziła treść art. 26, 
odnoszącego się do prawa do nauki. 
Treść ust. 2 tego przepisu przyjęto przy 
trzech głosach wstrzymujących się: 
„Celem nauczania jest pełny rozwój 
osobowości ludzkiej i ugruntowanie 
poszanowania praw człowieka i podsta
wowych wolności. Krzewi ono zrozu
mienie, tolerancję i przyjaźń między 
wszystkimi narodami, grupami raso
wymi lub religijnymi (...)”.

Cała Deklaracja została przyjęta bez 
głosów przeciwnych; za głosowało 48 
państw, a wstrzymało się 8. Były to:

Czechosłowacja, Jugosławia, Polska, 
Rumunia, Ukraińska SRR, ZSRR, Ara
bia Saudyjska i Republika Południowej 
Afryki. Argumentami państw socjalisty
cznych za wstrzymaniem się od głosu 
było stwierdzenie, iż „większość odrzu
ciła z tekstu proponowane przez te kraje 
uzupełnienie następujące: 1) równość 
nie tylko wszystkich ludzi, ale wszyst
kich narodów; 2) zniesienie kary śmierci 
w latach pokoju; 3) zakaz propagandy 
faszystowskiej i rasistowskiej jako anty- 
ludzkiej. Natomiast RPA i Arabia Sau
dyjska wstrzymały się, ponieważ uznały 
Deklarację za zbyt rewolucyjną25.

Znaczenie Deklaracji dla rozwoju 
praw człowieka i ich dalszej kodyfikacji
— zarówno w prawie międzynarodo
wym jak i ustawodawstwach wewnętrz
nych poszczególnych państw — jest 
ogromne, chociaż dokument przyjęty w 
formie deklaracji nie nakłada na państwa 
obowiązków prawnych, a jedynie mo- 
ralno-polityczne. „W miarę, gdy dekla
racji i rezolucji przestrzega coraz więk
sza liczba państw, rośnie ich autorytet, a 
nacisk międzynarodowej opinii publi
cznej może stać się skutecznym środ
kiem ich zabezpieczenia. Deklaracje są 
często swego rodzaju przygotowaniem 
do uchwalenia odpowiedniej konwen
cji”26. Deklaracja była pierwszym tak 
wyraźnie określonym stanowiskiem opi
nii międzynarodowej odnośnie praw 
człowieka i jej ogłoszenie przyśpieszyło 
prace nad następnymi dokumentami w 
tej sprawie. Intencje Deklaracji należy 
też widzieć jako próbę wskazania współ
zależności między prawami człowieka a 
dążeniem do sprawiedliwości, postępu 
społecznego i pokoju27.

Po zakończeniu prac nad Powszechną 
Deklaracją Praw Człowieka podjęto 
prace nad dokumentem o większym 
znaczeniu prawnym, jakim miałby być 
traktat dotyczący praw obywatelskich. 
Różne były koncepcje takiego aktu, jego 
formy i zakresu, co powodowało, że 
prace trwały bardzo długo. Nie przyś
pieszały ich wydarzenia na arenie mię
dzynarodowej, jak np. okres „zimnej
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wojny”. Pierwszy projekt gotowy był w 
1959 r., a dalsze prace trwały aż do 1966 
r., kiedy to na XXI sesji Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ w dniu 16 grudnia jed
nomyślnie przyjęto Międzynarodowy 
pakt praw gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych (106 głosów za), Między
narodowy pakt praw cywilnych i polity
cznych (105 głosów za) oraz protokół 
fakultatywny do tego paktu (66 głosów 
za, 2 przeciw, 38 wstrzymujących się). 
Zdecydowano się na dwa odrębne trak
taty, gdyż prawa cywilne i polityczne 
mogą być traktowane jako absolutne, a 
realizacja praw ekonomicznych zależy 
od możliwości poszczególnych państw. 
Ponadto prawa polityczne mogą być 
ujęte w ramy prawne, podczas gdy eko
nomiczne mogą być proklamowane 
tylko jako zasady ogólne i programo
we28.

Postanowienia obu Paktów29 powołu- 
łują się we wstępach na Kartę Narodów 
Zjednoczonych i Powszechną Deklara
cję Praw Człowieka i w analogiczny spo
sób określają prawo każdego narodu do 
samostanowienia i swobodnego określe
nia swojego statusu politycznego oraz 
dróg rozwoju gospodarczego, społe
cznego i kulturalnego. Identycznie 
określony jest też ogólny zakaz dyskry
minacji: „Państwa — Strony niniejszego 
Paktu — zobowiązują się do przestrzega
nia i zagwarantowania wszystkim jed
nostkom, które znajdują się na teryto
rium tych państw i podlegają ich 
jurysdykcji, praw uznanych niniejszym 
Paktem bez żadnych różnic takich jak: 
rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, 
poglądy polityczne i wszystkie inne pog
lądy, pochodzenie narodowe lub spo
łeczne, majątek, urodzenie lub wynika
jących z jakichkolwiek innych przy
czyn” (art. 2 ust. 1 paktów politycznych i 
art. 2 ust. 2 paktów ekonomicznych).

Katalog praw politycznych i ekono
micznych zawartych w Paktach jest 
podobny do tych, które ujęto w Deklara
cji, aczkolwiek tu  nie mówi się o prawie 
azylu i własności (w sprawach azylu 
ONZ uchwaliło odrębną deklarację). Z

kolei Pakty zawierają prawo narodów do 
samostanowienia i prawa dla mniej
szości narodowych, których uprzednio 
w Deklaracji nie było. W wielu kwe
stiach ujęcie praw przez Pakty jest bar
dziej pogłębione.

Pakt praw politycznych musi być 
bezwzględnie przestrzegany przez pań
stwa go przyjmujące. Jedynie w przy
padku, gdy wyjątkowe, publiczne nie
bezpieczeństwo zagraża istnieniu naro
du i fakt ten został oficjalnie ogłoszony, 
dopuszcza się by państwa — strony Paktu
— podjęły kroki uchylające swoje zobo
wiązania, w stopniu ściśle określonym 
potrzebami sytuacji, pod warunkiem, że 
kroki te nie będą sprzeczne z ich innymi 
zobowiązaniami, jakie wynikają z prawa 
międzynarodowego i jednocześnie nie 
pociągają za sobą dyskryminacji wyłą
cznie z powodu rasy, koloru skóry, płci, 
języka, religii lub pochodzenia społe
cznego. Niektóre z postanowień Paktu 
nie mogą być uchylone w żadnym przy
padku (np. o nie stosowaniu tortur, nie
wolnictwo, ingerencja w sprawy osobi
ste). Niestety, ten zakaz bezwzględny 
nie dotyczy — z małym wyjątkiem — 
spraw związanych z wolnością sumienia
i wyznania, które reguluje art. 18 Paktu. 
Przepis ten stanowi, iż: „1. Każda osoba 
ma prawo do wolności myśli, sumienia i 
wyznania. Prawo to obejmuje wolność 
posiadania lub przyjmowania wyznania 
lub przekonań według własnego wyboru 
oraz wolność uzewnętrzniania indywi
dualnie lub wspólnie z innymi, publi
cznie lub prywatnie swej religii lub pog
lądów przez uprawianie kultu, czyn
ności rytualnych, praktykowanie i 
nauczanie. 2. Nikt nie będzie podlegał 
przymusowi, który ograniczyłby jego 
wolność posiadania lub przyjmowania 
wyznania lub przekonań według włas
nego wyboru. 3. Wolność uzewnętrz
niania wyznania lub przekonań może 
podlegać jedynie takim ograniczeniom, 
które są przewidziane przez ustawę i są 
konieczne dla ochrony bezpieczeństwa, 
porządku i zdrowia publicznego oraz 
moralności lub podstawowych praw i
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wobód innych osób. 4. Państwa — 
trony niniejszego Paktu zobowiązują 
ię do poszanowania wolności rodziców 
jb, w odpowiednich wypadkach, opie- 
unów prawnych do zapewnienia swym 
zięciom wychowania religijnego i 
loralnego zgodnie z ich własnymi prze- 
onaniami”. Również niektóre inne 
ostanowienia Paktu mówią o sprawach 
wiązanych z wolnością sumienia i 
wyznania. I tak art. 8 zabraniający pracy 
rzymusowej lub obowiązkowej stanowi 
łkże, iż za taką nie uważa się „wszelkich 
wiadczeń natury wojskowej, a w kra- 
ich uznających uchylanie się od służby 
wojskowej z uwagi na nakazy sumienia, 
mych świadczeń na rzecz państwa 
wymaganych na mocy ustawy od osób 
chylających się”. Art. 20 ust. 2 zakazuje 
jakiegokolwiek wzywania do niena
wiści narodowej, rasowej lub religijnej, 
:anowiącego podżeganie do dyskrymi- 
acji, wrogości lub gwałtu”.
Pakt stanowi (art. 24 ust. 1), iż „każde 

ziecko, bez żadnej dyskryminacji ze 
rzględu na rasę, kolor skóry, płeć, język, 
:ligię, pochodzenie narodowe i społe- 
me, majątek lub urodzenie, ma prawo
o takich środków opieki ze strony 
)dziny, społeczeństwa i państwa, jakich 
ymaga jego status nieletniego”. Dużą 
)lę przyznaje Pakt stanowieniu przepi- 
jw poszczególnych państw i ich roli w 
warancjach praw obywatelskich. „Wszy- 
:y są równi wobec prawa (art. 26) i mają 
rawo, bez żadnej dyskryminacji, do 
dnakowej ochrony prawnej. Z tego 
zględu prawo musi zakazać wszelkiej 
yskryminacji i zagwarantować wszyst- 
im  jednakową i skuteczną ochronę 
rzed wszelką dyskryminacją z powodu 
isy, koloru skóry, płci, języka, religii, 
Dglądów politycznych lub wszelkich 
mych, pochodzenia narodowego lub 
lołecznego lub z jakichkolwiek innych 
Dwodów”. Pakt nakazuje także (art. 27),
: „w państwach, w których istnieją 
iniejszości etniczne, religijne lub języ- 
jwe, osoby przynależne do tych mniej- 
:ości nie mogą być pozbawione prawa 
d posiadania, wespół z innymi człon

kami swej grupy, własnego życia kultu
ralnego, prawa do wyznania własnej 
religii oraz do posługiwania się swym 
językiem”. Pakt praw politycznych 
wszedł w życie w styczniu 1976 r.

Niewiele miejsca zajmuje problema
tyka wolności sumienia i wyznania w 
Pakcie praw gospodarczych, społe
cznych i kulturalnych. W art. 13, 
mówiącym o prawie do nauki, mówi się o 
konieczności takiego kształcenia, aby 
nauka umożliwiała rozwijanie i roz
umienie tolerancji i przyjaźni między 
narodami, ugrupowaniami rasowymi, 
etnicznymi i religijnymi. Mowa jest o 
„poszanowaniu prawa rodziców albo, w 
odpowiednich przypadkach, prawnych 
opiekunów, wyboru dla swych dzieci 
szkół innych niż założone przez władze 
publiczne, lecz odpowiadających mini
malnym wymaganiom nauczania usta
lonym lub zatwierdzonym przez pań
stwo w przedmiocie nauczania, jak 
również zapewnienia swoim dzieciom 
wychowania religijnego i moralnego 
zgodnie z ich własnymi przekonaniami”.

Znaczenie paktów jest ogromne dla 
ochrony praw obywatelskich, gdyż sta
nowią one wzorzec i podstawę do uregu
lowań szczegółowych poszczególnych 
państw, które podpisując, a potem raty
fikując te traktaty przyjmują na siebie 
zobowiązanie do ich przestrzegania.

Poza tymi generalnymi postanowie
niami dotyczącymi praw człowieka 
wskazać należy także na inne dokumenty 
międzynarodowe, odnoszące się do tej 
problematyki. Są to różnego rodzaju 
konwencje i deklaracje ONZ dotyczące 
poszczególnych praw człowieka, czy też 
konwencje i umowy międzynarodowe 
regionalne.

Problem układów regionalnych podej
mowany był niejednokrotnie od strony 
generalnej. Mniej zajmowano się zagad
nieniami szczegółowymi. A przecież 
uzasadniony jest pogląd, iż „tendencje 
do regionalizmu międzynarodowej ochro
ny praw człowieka nie muszą być rów
noznaczne z dążeniem do obniżenia 
poziomu ochrony praw. Przeciwnie,
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traktaty regionalne mogą niejednokrot
nie ustanawiać szerszą i skuteczniejszą 
ochronę przynajmniej niektórych 
praw”30. Inaczej rzecz ujmując, „można 
udzielić pozytywnej odpowiedzi na 
pytanie, czy w dziedzinie ochrony praw 
człowieka możliwa jest równoczesna rea
lizacja idei uniwersalizmu i regiona
lizmu. Koncepcja koordynacji tych 
dwóch systemów może dać szanse naj
pełniejszej realizacji międzynarodowych 
zadań w omawianej dziedzinie”31.

Pierwszym regionalnym traktatem 
dotyczącym praw człowieka była Euro
pejska Konwencja Praw Człowieka, 
tworząca wraz z protokołami dodatko
wymi oraz Porozumieniem w sprawie 
osób biorących udział w postępowaniu 
przed Komisją i Trybunałem Praw 
Człowieka system międzynarodowej 
ochrony obywatelskich praw i wolności 
politycznych w ramach krajów tworzą
cych Radę Europy32. Konwencja została 
podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 r. i 
weszła w życie 3 września 1953 r. Ratyfi
kowały ją wszystkie 21 państw tworzą
cych Radę Europy (nie licząc decyzji o 
przyjęciu nowych członków do tej orga
nizacji w 1990 r.) — jako ostatni Lich- 
tenstein (8 września 1982 r.). Jak wska
zywano w literaturze prawa międzynaro
dowego, „ogólnie biorąc, zakres praw i 
wolności gwarantowanych w konwencji 
europejskiej pokrywa się z odpowiednimi 
postanowieniami Paktu praw polity
cznych. Oba akty mają za podstawę ana
logiczną koncepcję praw człowieka i jest 
to widoczne zarówno w treści zasad 
ogólnych, jak i w katalogu gwarantowa
nych praw. Zbieżność ta jest w dużej 
mierze wynikiem wzorowania się przez 
twórców Paktów na teoretycznych zało
żeniach konwencji i na doświadczeniach 
jej praktycznego funkcjonowania”33.

Wolność sumienia i wyznania Euro
pejska Konwencja reguluje w art. 9 
następująco: „1. Każda osoba ma prawo 
do wolności myśli, sumienia i wyznania. 
Prawo to obejmuje wolność zmiany 
wyznania lub przekonań oraz wolność 
uzewnętrzniania indywidualnie lub

wspólnie z innymi, publicznie lub pry
watnie, swej religii lub poglądów przez 
uprawianie kultu, czynności religijnych, 
praktykowanie i nauczanie. 2. Wolność 
uzewnętrzniania, wyznania lub przeko
nań nie może podlegać innym ograni
czeniom od tych, które są przewidziane 
przez ustawę i są konieczne, w społe
czeństwie demokratycznym, dla bezpie
czeństwa publicznego, ochrony porząd
ku, zdrowia i moralności publicznej albo 
ochrony praw i wolności osób trzecich”. 
W pierwszym z protokołów dodatko
wych (a te nie wszyscy podpisali i nie 
wszyscy ratyfikowali), art. 2 stanowi: 
„Nie wolno nikomu odmawiać prawa do 
wykształcenia. Państwo w ramach 
swych funkcji, jakie wykonuje w dzie
dzinie wychowania i nauczania, bądzie 
uznawać prawo rodziców do zapewnie
nia tego nauczania i wychowania zgod
nie z ich przekonaniami religijnymi i 
filozoficznymi”35.

Innym przykładem jest Amerykańska 
Konwencja Praw Człowieka podpisana 
22 listopada 1969 r. w San Jose (weszła w 
życie w 1978 r.). Jej postanowienia są 
podobne do dotychczas powoływanych, 
jednak przyznając wszystkim osobom 
równe prawa i wolności, bez jakichkol
wiek ograniczeń, w tym ze względu na 
wyznanie, konwencja stanowi, iż w jej 
rozumieniu pojęcie „osoba” oznacza 
każdą istotę ludzką. Wolność sumienia i 
wyznania reguluje art. 12: „1. Każdy ma 
prawo do wolności sumienia i wyznania. 
Prawo to obejmuje wolność posiadania 
lub zmiany religii albo wyznania oraz 
wolność uprawiania i rozpowszechnia
nia swej religii lub wyznania, indywi
dualnie czy wspólnie z innymi, publi
cznie lub prywatnie. 2. Nikt nie będzie 
podlegał ograniczeniom, które stanowi
łyby zamach na jego wolność posiadania 
lub zmiany religii lub wyznania. 3. Wol
ność uzewnętrzniania religii i wyznania 
może podlegać jedynie takim ogranicze
niom, które są przewidziane przez 
ustawę i są konieczne dla ochrony bez
pieczeństwa, porządku, zdrowia i mo
ralności publicznej oraz praw i swobód
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innych osób. 4. Rodzice albo opiekuno
wie mają prawo decydować o wychowa
niu religijnym i moralnym swoich dzieci 
czy wychowanków zgodnie z własnymi 
przekonaniami”36. Konwencja zakazuje 
także nawoływania i szerzenia jakiejkol
wiek nienawiści, w tym religijnej.

Postanowienia dotyczące wolności 
sumienia i wyznania znajdują się w 
Akcie końcowym Konferencji Bezpie
czeństwa i Współpracy w Europie uch
walonym w dniu 1 sierpnia 1975 r. w 
Helsinkach. W rozdziale VII zatytuło
wanym „Poszanowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności włączając w to 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań”, czytamy: „Państwa uczest
niczące będą szanować prawa człowieka 
i podstawowe wolności, włączając wol
ność myśli, sumienia, religii lub przeko
nań każdego bez względu na różnicę 
rasy, płci, języka lub religii. Będą one 
popierać i zachęcać do efektywnego 
korzystania z obywatelskich, polity
cznych, ekonomicznych, społecznych, 
kulturalnych i innych praw i wolności, 
które wynikają wszystkie z przyrodzonej 
godności ludzkiej osoby i mają podsta
wowe znaczenie dla jej swobodnego i 
pełnego rozwoju. W tych ramach Pań
stwa uczestniczące będą uznawać i sza
nować wolność jednostki w zakresie 
wyznawania i praktykowania, indywi
dualnie lub wespół z innymi, religii lub 
przekonań zgodnie z nakazmi jej włas
nego sumienia”37. Postanowienia te zna
lazły rozwinięcie w Dokumencie koń
cowym Spotkania Wiedeńskiego w 1986 
r. przedstawicieli państw uczestniczą
cych w KBWE na podstawie Aktu koń
cowego odnoszących . się do dalszych 
kroków po konferencji, z dnia 19 sty
cznia 1989 r. Odpowiednie postanowie
nia dotyczące zagadnień wolności sumie
nia i wyznania sformułowano w sposób 
następujący: Art. 16. „W celu zapew
nienia każdej osobie wolności wyznawa
nia i praktykowania religii lub przeko
nań, państwa uczestniczące będą między 
innymi: 1. Podejmować skuteczne
środki dla zapobiegania i likwidacji

dyskryminacji osób lub ich wspólnot z 
powodów religijnych lub przekonań, 
wykonywania i korzystania z praw pod
stawowych wolności we wszystkich 
dziedzinach życia obywatelskiego, poli
tycznego, ekonomicznego, społecznego i 
kulturalnego oraz zapewnienia rzeczy
wistej równości między wierzącymi i 
niewierzącymi. 2. Sprzyjać klimatowi 
wzajemnej tolerancji i poszanowania 
między wierzącymi różnych wspólnot, a 
także między wierzącymi, i niewierzą
cymi. 3. Udzielać na ich prośbę wspól
notom wierzącym, praktykującym lub 
gotowym praktykować swą wiarę w kon
stytucyjnych ramach swoich państw, 
uznania przewidzianego dla nich statusu 
w ich kraju. 4. Szanować prawo tych 
wspólnot religijnych do: a) ustanowienia 
i utrzymania swobodnego dostępu do 
miejsc kultu i zgromadzeń, b) organizo
wania się zgodnie z ich własną strukturą 
hierarchiczną i instytucjonalną, c) wy
boru, mianowania i odwoływania swego 
personelu zgodnie z pewnymi wymo
gami i standardami, a także w sposób 
określony w swobodnie zawartych poro
zumieniach między nimi a ich pań
stwem, d) ubiegania się o dobrowolne 
datki finansowe i inne darowizny oraz 
ich otrzymywania. 5. Podejmować kon
sultacje z instytucjami i organizacjami 
reprezentującymi wyznania religijne w 
celu lepszego zrozumienia potrzeb swo
bód religijnych. 6. Szanować prawo 
każdego do udzielania i otrzymywania 
wychowania religijnego w wybranym 
przez niego języku, indywidualnie lub w 
stowarzyszeniu z innymi. 7. Szanować w 
tym kontekście, między innymi, wol
ność rodziców w zapewnieniu wycho
wania religijnego i moralnego swych 
dzieci zgodnie z ich własnymi przekona
niami. 8. Umożliwiać kształcenie perso
nelu religijnego w odpowiednich insty
tucjach. 9. Szanować prawo osób wie
rzących i wspólnot religijnych do 
uzyskania, posiadania i użytkowania 
świętych ksiąg, publikacji religijnych w 
języku według ich wyboru oraz innych 
przedmiotów i materiałów służących do
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praktykowania religii lub wiary. 10. 
Umożliwiać wyzaniom religijnym, insty
tucjom i organizacjom wytwarzanie, 
wydawanie i import religijnych publika
cji i materiałów oraz ich rozpowszech
nianie. 11. Rozpatrywać w przychylnym 
duchu zainteresowanie wspólnot religij
nych uczestniczeniem w dialogu publi
cznym, między innymi poprzez środki 
masowego przekazu” . Art. 17. „Państwa 
uczestniczące uznają, że korzystanie z 
wyżej wymienionych praw odnoszących 
się do wolności religii lub przekonań 
może podlegać tylko takim ogranicze
niom, które są przewidziane przez 
ustawę i zgodnie z ich zobowiązaniami 
międzynarodowymi. Będą one w swym 
narodowym ustawodawstwie i w jego 
stosowaniu zapewniać pełne i rzeczywi
ste wprowadzenie w życie wolności 
myśli, sumienia, religii lub przekonań”.

Postanowienia wiążące się z wolnością 
sumienia i wyznania zawarte są także w 
niektórych konwencjach i deklaracjach 
ONZ (lub organizacji z ONZ związa
nych) nie podejmujących bezpośrednio 
tej tematyki.

Konwencja Międzynarodowej Orga
nizacji Pracy (nr 111) dotycząca dysk
ryminacji w zakresie zatrudnienia i 
wykonywania zawodu uchwalona 25 
czerwca 1958 r. (weszła w życie w 1960 
r.) zabrania dyskryminacji przy zatrud
nianiu pracowników, a także czynienia 
różnic lub uprzywilejowania opartych 
na rasie, kolorze skóry, płci, religii, 
pochodzeniu społecznym lub poglądach 
politycznych39.

Deklaracja Praw Dziecka uchwalona 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych 20 listopada 1959 r. 
gwarantuje wszystkim dzieciom równe 
prawa bez różnic czy dyskryminacji z 
jakichkolwiek powodów, w tym i 
wyznania. Zasadę tę stosuje się zarówno 
w stosunku do dziecka, jak i do jego 
rodziny40.

Deklaracja w sprawie przyznania nie
podległości krajom i narodom kolonial
nym, którą Zgromadzenie Ogólne ONZ 
przyjęło 14 grudnia 1960 r., wzywa do

poczynienia kroków mających na celu 
przekazanie narodom terytoriów, które 
jeszcze nie uzyskały niepodległości, 
wszystkich uprawnień, bez żadnych 
warunków lub zastrzeżeń, zgodnie z ich 
wolą i życzeniem bez względu na rasę, 
wyznanie lub kolor skóry — by dać im 
możność korzystania z całkowitej nie
podległości i wolności41.

W tym samym dniu, czyli 14 grudnia 
1960 r. Organizacja do Spraw Oświaty, 
Nauki i Kultury (UNESCO) przyjęła 
konwencję w sprawie zwalczania dysk
ryminacji w dziedzinie oświaty (weszła 
w życie w 1960 r.)42. Konwencja zaka
zuje czynienie różnic i czynienie zaka
zów w dostępie do oświaty ze względu na 
różnice między ludźmi, w tym różnice 
wyznaniowe. Nie są jednak dyskrymina
cją sytuacje, gdy dopuszcza się do 
„utworzenia lub utrzymywania z przy
czyn natury religijnej lub językowej 
oddzielnych systemów oświatowych lub 
zakładów nauczania, dających wykształ
cenie odpowiadające wyborowi rodzi
ców lub prawnych opiekunów uczniów, 
w tych przypadkach, gdy objęcie tymi 
systemami lub uczęszczanie do tych 
zakładów jest dobrowolne i gdy dawane 
wykształcenie odpowiada normom usta
lonym lub zatwierdzonym przez właś
ciwe organy oświatowe, w szczególności 
w odniesieniu do wykształcenia tego 
samego stopnia”.

Państwa — strony postanowiły, iż 
celami oświaty jest m.in. szerzenie 
idei tolerancji wyznaniowej i przy
jaźni między grupami rasowymi i wy
znaniowymi. Rodzicom zapewniono pra
wo do swobodnego posyłania swoich 
dzieci, w granicach zakreślonych usta
wodawstwem każdego państwa, nie do 
szkół państwowych, a do innych za
kładów nauczania, które odpowiadają 
wymaganiom ustalonym lub zatwierdzo
nym przez władze oświatowe oraz do 
zapewnienia religijnego i moralne
go wychowania dzieci zgodnie z ich 
osobistymi przekonaniami. Nikomu jed
nak, ani żadnej grupie jako całości, 
ani komukolwiek indywidualnie, nie



4U KRZYSZTOF H. JABŁOŃSKI

należy narzucać religijnego wychowa
nia, niezgodnego z ich przekonania
mi.

Konwencja w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji rasowej 
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ 21 grudnia 1965 r.43. (weszła w 
życie w 1969 r.) przypomina znane już 
postanowienia o zakazie czynienia 
jakichkolwiek różnic między ludźmi i 
nakazujące równe przestrzeganie praw 
dla ludzi. Takie różnice wyznaniowe nie 
mogą być przyczyną uzasadniającą tego 
typu dyskryminujące posunięcia, a ist
niejące różnice należy wyeliminować, 
zapewniając obok innych praw prawo do 
wolności myśli, sumienia i wyznania, 
prawo do wolności poglądów i wypo
wiadania się.

O zakazie czynienia różnic między 
ludźmi z jakichkolwiek przyczyn, w tym 
i ze względu na wyznanie, przypomina 
także Deklaracja o azylu terytorialnym 
uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych w dniu 14 
grudnia 1967 r.44. Podobny tekst znaj
duje się w Deklaracji o postępie społe
cznym i rozwoju uchwalonej przez 
Zgromadzenie Ogólne w dniu 30 grud
nia 1969 r.45.

Długi jednak okres upłynął, zanim 
Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło — 
jako odrębny temat — problem wolności 
sumienia i wyznania. Wolność ta prze
widziana została zarówno w Powszech
nej Deklaracji Praw Człowieka, jak i w 
Pakcie praw politycznych, uznano 
jednak, iż jest to zagadnienie zasługujące 
na szersze potraktowanie.

Dyskusje nad ujęciem tego problemu 
trwały już przy podejmowaniu poprzed
nio omówionych dokumentów. W teore
tycznym ujęciu wolność myśli, sumienia 
i wyznania obejmuje swobodę zmiany 
wyznania lub wiary, swobodę wyznania i 
praktykowania tej religii jaką się 
wybrało, bądź niewyznawania żadnej. 
Wolność sumienia i wyznania obejmuje 
prawo do nauczania, uprawiania kultu i 
przestrzegania obyczajów. Wolność 
jednostki czy grupy nie może jednak

naruszać wolności innych osób. Nie 
wszystkie te zasady były poprzednio 
zawarte w traktatach. Podczas, gdy w 
Deklaracji jest zawarte prawo do zmiany 
wyznania — nie ma go w Pakcie. Tłuma
czono to obawami, że kategoryczne 
sformułowanie dotyczące swobody zmia
ny religii mogłoby uniemożliwić przy
stąpienie do niego niektórych państw, 
szczególnie muzułmańskich46. Tego 
typu obawy wpływały na zamiar przyję
cia odrębnego dokumentu podejmują
cego kwestię wolności sumienia i 
wyznania i zapobiegania dyskryminacji 
z tych powodów.

Pierwszy projekt deklaracji w tej 
sprawie przygotowano w 1964 r. Prace te 
zostały jednak wstrzymane i działalność 
Komisji Praw Człowieka poszła w kie
runku opracowania konwencji w spra
wie eliminacji wszelkich form nietolera
ncji i dyskryminacji z powodu wyznania 
lub przekonań47. W projekcie tym przy
jętym wstępnie w 1967 r. uznaje się 
m.in., iż wyrażenia „wyznanie”, lub 
„przekonanie” oznacza przekonanie tei- 
styczne, nieteistyczne i ateistyczne, a 
więc założeniem konwencji było równe 
traktowanie przekonań religijnych i atei
stycznych48.

Dokument ten był jednak dalej przy
gotowywany i w efekcie został przyjęty 
w formie ostatecznej jako Deklaracja 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
eliminowania wszelkich form nietole
rancji i dyskryminacji opartej na religii 
lub przekonaniach w dniu 25 listopada 
1981 r.49.

„Preambuła Zgromadzenia Ogólnego:
— zważywszy, iż jedną z podstawo

wych zasad Karty Narodów Zjednoczo
nych jest godność i równość wszystkich 
istr: ludzkich oraz zobowiązanie się 
przez wszystkie Państwa Członkowskie 
podejmowania zarówno wspólnie, jak i 
przez każde oddzielnie, choć we współp
racy z Organizacją, wysiłków zmierzają
cych do p< pierania i wzbudzania pow
szechnego poszanowania i przestrzega
nia ludzkich praw, a także fundamental
nych — dla każdego — swobód, bez
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jakiejkolwiek różnicy rasy, płci, języka 
czy religii,

— zważywszy, iż Powszechna Dekla
racja Praw Człowieka oraz Konwencje 
Międzynarodowe dotyczące praw czło
wieka proklamują zasady niedyskrymi
nowania nikogo, jak również przestrze
gania równości w obliczu prawa oraz że 
dają każdemu prawo do wolności myśli, 
sumienia, religii i przekonań,

— zważywszy, iż lekceważenie, wzg
lędnie gwałcenie ludzkich praw i fun
damentalnych swobód, a zwłaszcza 
praw do wolności myśli, sumienia, reli
gii czy jakichkolwiek przekonań ściągało 
zawsze na ludzkość pośrednio lub bez
pośrednio liczne wojny i nieopisane 
cierpnia, w szczególności zaś tam, gdzie 
stanowiło środek obcej interwencji w 
sprawy innych państw oraz że przyczy
niło się do siania nienawiści pomiędzy 
ludźmi i narodami,

— zważywszy, iż religia lub przeko
nania pozostają dla każdego, kto je 
wyznaje, jednym z fundamentalnych 
elementów jego koncepcji życia oraz że 
wolność religii i przekonań powinna być 
w pełni respektowana i zagwarantowana,

— zważszy wszy, iż ma to zasadnicze 
znaczenie dla popierania zrozumienia, 
tolerancji oraz szacunku w kwestiach 
dotyczących religii lub przekonań oraz 
podkreślając niedopuszczalność wyko
rzystywania religii czy przekonań dla 
celów niezgodnych z Kartą Narodów 
Zjednoczonych, z funkcjonowaniem 
organów Narodów Zjednoczonych oraz 
z celami i zasadami tejże Deklaracji,

— żywiąc przekonanie, że wolność 
religii i przekonań powinna przyczyniać 
się również do osiągnięcia takich celów, 
jak pokój światowy, sprawiedliwość spo
łeczna i przyjaźń pomiędzy narodami, a 
także do eliminowania ideologii oraz 
praktyk kolonializmu i dyskryminacji 
rasowej,

— dając wyraz satysfakcji z powodu 
przyjęcia oraz nabrania ważności kilku 
konwencji opracowanych pod egidą 
Narodów Zjednoczonych i wyspecjali
zowanych agend ONZ, konwencji w

sprawie eliminowania różnych form 
dyskryminacji,

— dając wyraz swemu zaniepokojeniu 
przejawami nietolerancji i występowa
niu oraz manifestowaniu dyskryminacji 
w kwestiach religii i przekonań w róż
nych częściach świata,

— postanawiając podjąć wszelkie 
potrzebne wysiłki i starania w celu szyb
kiego wyeliminowania takich przejawów 
nietolerancji we wszelkich jej formach i 
manifestacjach, a także aby zapobiec 
dyskryminacji z powodu religii i prze
konań oraz podjąć z nią walkę,

— proklamuje tę Deklarację w spra
wie eliminowania wszelkich form nieto
lerancji i przejawów dyskryminacji 
opartej na religii i przekonaniach.

A rt. 1.1. Każdy ma korzystać z prawa 
do wolności myśli, sumienia oraz religii. 
Prawo to obejmuje wolność wyznania 
religii lub jakichkolwiek wybranych 
przez siebie przekonań, jak również 
wolność zarówno indywidualną, jak i 
wolność we wspólnocie publicznego i 
prywatnego manifestowania własnych 
poglądów religijnych czy też własnychh 
przekonań, co przejawiać się powinno w 
wolności kultu, nabożeństw, praktyk i 
nauczania. 2. Nikt nie powinien być 
poddawany przymusowi naruszającemu 
jego wolność wyznawania religii albo 
przekonań, jakie sobie wybrał. 3. Wol
ność manifestowania własnej religii lub 
przekonań może być poddana jedynie 
takim ograniczeniom, które wynikają z 
przepisów prawa i są konieczne dla 
ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, a więc ładu, zdrowia i 
moralności, czy też innych fundamen
talnych praw i swobód innych.

A rt. 2.1. Nikt nie powinien być pod
dany dyskryminacji ze strony państwa, 
instytucji, grupy osób ani osoby z 
powodu religii lub jakichkolwiek prze
konań. 2. W celu urzeczywistnienia 
obecnej Deklaracji wyrażenie „nietole
rancja i dyskryminacja oparta na religii 
lub przekonaniach” oznacza tu wszelkie 
wyróżnienie, wyłączenie, sztuczne wy
odrębnienie, wszelkie ograniczenie i
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wszelkie preferowanie kogokolwiek z 
powodu jego religii lub przekonań, bądź 
jako cel, bądź jako skutek odmowy 
uznania, deptania, pomniejszania lub 
wyróżniania czyichkolwiek ludzkich 
praw fundamentalnych swobód wbrew 
zasadzie równego ich traktowania.

A rt. 3. Dyskryminacja pomiędzy 
istotami ludzkimi motywowana religią 
lub przekonaniami stanowi obrazę ludz
kiej godności i sprzeniewierzenia się 
zasadom Karty Narodów Zjednoczo
nych. Będzie ona potępiona jako akt 
pogwałcenia ludzkich praw i fundamen
talnych swobód proklamowanych w 
Powszechnej Deklaracji Praw Czło
wieka i zapisanej szczegółowo w Mię
dzynarodowych Konwencjach o Pra
wach Człowieka. Jest to zarazem 
przeszkoda dla ustanowienia przyja
znych i pokojowych stosunków między 
narodami.

Art. 4.1. Wszystkie Państwa powinny 
podjąć skuteczne działania w celu zapo
bieżenia i wyeliminowania przejawów 
dyskryminacji z powodu religii lub 
przekonań w dziedzinie uznawania, 
przestrzegania oraz praktykowania ludz
kich praw i fundamentalnych swobód 
we wszystkich dziedzinach życia obywa
telskiego, gospodarczego, politycznego, 
społecznego i kulturalnego. 2. Wszystkie 
Państwa powinny podjąć wszelkie nie
zbędne działania w celu ustanowienia 
względnie uchylenia odpowiednich 
ustaw prawnych, kierując się dążeniem 
do uniemożliwienia wszelkich form 
dyskryminacji, a także poczynić odpo
wiednie kroki w celu zwalczania aktów 
nietolerancji z powodu poglądów religij
nych lub wyznawanych przekonań.

A rt. 5.1. Rodzice oraz opiekunowie 
prawni każdego dziecka mają prawo 
organizowania życia rodzinnego w 
zgodzie z własnymi przekonaniami reli
gijnymi, z własną religią lub przekona
niami. Mają oni także prawo wpajania w 
umysł dziecka tych zasad wychowania 
moralnego, które w ich przeświadczeniu 
będą dla rozwoju dziecka właściwe. 2. 
Każde dziecko ma prawo cieszyć się

pełną swobodą dostępu do wychowania 
w zakresie religii czy przekonań zgodnie 
z życzeniami jego rodziców lub — jak to 
może się zdarzyć — opiekunów praw
nych. Nikt nie ma prawa odwodzić go od 
tego ani wpajać mu na temat religii czy 
przekonań nauk społecznych sprze
cznych z wolą jego rodziców lub opieku
nów prawnych. Naczelną zasadą powi
nien stać się tu  najlepiej pojęty interes 
dziecka. 3. Ńależy chronić dziecko przed 
wszelkimi formami dyskryminacji opar
tej na religii lub przekonaniach. Dziecko 
należy wychowywać w duchu zrozu
mienia, tolerancji i przyjaźni pomiędzy 
ludźmi, w duchu poszanowania pokoju i 
braterstwa powszechnego, w duchu sza
cunku dla wolności religijnej lub prze
konań innych ludzi, w pełni świado
mości tego, że jego energia i talenty 
powinny być wykorzystane w służbie dla 
innych. 4. W przypadku, gdy dziecko 
nie znajduje się pod opieką rodziców ani 
opiekunów prawnych, należy uwzględ
nić należycie jego wolę wyrażoną w jaki
kolwiek sposób, albo na podstawie do
wodów ich życzeń w kwestiach religii lub 
przekonań, kierując się dobrem dziecka 
jako zasadą nadrzędną. 5. Praktyki reli
gijne, w których dziecko uczestniczy, jak 
również praktyki związane z przekona
niami nie mogą szkodzić jego zdrowiu 
fizycznemu ani psychicznemu, ani też 
rozwojowi ogólnemu dziecka. Należy tu 
wziąć pod uwagę brzmienie Artykułu 1, 
par. 3 niniejszej Deklaracji.

A rt. 6. Zgodnie z brzmieniem Arty
kułu 1 niniejszej Deklaracji i po uwzg
lędnieniu postanowień Artykułu 1, par.
3 prawo do wolności myśli, sumienia, 
religii i przekonań obejmować ma mię
dzy innymi (inter alia) następujące 
zakresy wolności (swobód): a) urządza
nie nabożeństw i organizowanie zgro
madzeń związanych z religią lub prze
konaniem oraz ich lokalizowanie, a więc 
funkcjonowanie odpowiednich obiek
tów, b) powoływanie i prowadzenie 
odpowiednich dobroczynnych i huma
nitarnych placówek i instytucji, c) pro
dukowanie, gromadzenie i użytkowanie
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we właściwym zakresie potrzebnych 
artykułów i materiałów dla celów 
rytualno-kultowych i zwyczajowych 
związanych z daną religią czy przekona
niem, d) pisanie, wydawanie oraz roz
powszechnianie odpowiednich publika
cji na danym obszarze, e) nauczanie 
religii lub przekonań w miejscach do 
tego celu stosownych, f) zbieranie, kwe
stowanie i przyjmowanie dobrowolnych 
świadczeń finansowych i innych środ
ków od osób indywiduanych oraz insty
tucji, g) kształcenie, wyznaczanie, mia
nowanie, wybieranie lub desygnowanie 
na mocy prawa sukcesji odpowiednich 
kierowników zgodnie z regułami oraz 
wymaganiami danej religii lub przeko
nań, h) święcenie dni odpoczynku i cele
browanie świąt oraz odprawianie obrząd
ków w zgodzie z zasadami danej religii 
lub przekonań, i) ustanawianie i utrzy
mywanie łączności pomiędzy osobami i 
wspólnotami w sprawach religii czy 
przekonań zarówno na szczeblu krajo
wym, jak i międzynarodowym.

A rt. 7. Prawa oraz wolności zawarte 
w tej Deklaracji powinny być w taki spo
sób zharmonizowane z ustawodaw
stwem danego państwa, aby każdy mógł 
korzystać w praktyce z tych praw i 
swobód.

A rt. 8. Nic nie powinno być w niniej
szej Deklaracji w taki sposób formuło
wane, aby ograniczało lub wypaczało w 
czymkolwiek któregokolwiek z praw 
zawartych w Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka ani w Konwencjach 
Międzynarodowych na temat praw 
człowieka”.

Zasady podjęte w Deklaracji potwier
dza Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ z 18 grudnia 1982 r. o eliminacji 
wszelich form nietolerancji religijnej50. 
Podkreślając olbrzymią wagę i znacze
nie, jakie ma zwalczanie nietolerancji 
religijnej, zaleca ona kontynuowanie 
wysiłków na rzecz rozwoju i ochrony 
prawa do swobody myśli, sumienia, reli
gii lub przekonań. Za niezbędne w tym 
celu uznano szerokie i pilne rozpow
szechnienie w możliwie największej

ilości języków tekstu Deklaracji. W rezo
lucji apeluje się do wszystkich rządów o 
podjęcie stosownych kroków dla zapew
nienia szerokiego rozpowszechnienia 
Deklaracji. Agendom ONZ zalecono 
zbadanie, jakie należy podjąć działania, 
aby Deklaracja była wprowadzona w 
życie, i jakie są trudności na drodze do 
tego celu. Jednym z działań podjętych 
dla realizacji tak określonych zadań było 
wyznaczenie przez Komisję Praw Czło
wieka w 1986 r. specjalnego sprawoz
dawcy dla zbadania przypadków i akcji 
rządów związanych z naruszaniem 
Deklaracji i sposobu przeciwdziałania w 
tym zakresie.

Deklaracja, jak już stwierdzono, nie 
jest dokumentem powszechnie obowią
zującym, a jedynie moralnym zobowią
zaniem się państw do jej wcielania w 
życie. Powinno być jednak wykonane 
zalecenie szerokiego udostępnienia opi
nii publicznej wspomnianych dokumen
tów ONZ. Jest sprawą oczywistą, że nie 
można za takie uznać opublikowania jej 
tekstu w prasie o stosunkowo niewielkim 
zasięgu oddziaływania. Trudno też, 
doceniając w pełni dzałania podjęte 
przez redakcje pism, które ten tekst 
wydrukowały, uznać to za działanie 
zapewniające szerokie rozpowszechnia
nie tekstu Deklaracji.

Sprawą odrębną, nie wchodzącą już w 
zakres niniejszego opracowania, jest 
szersza analiza problemu, czy państwo 
polskie realizuje postanowienia zawarte 
w dokumentach międzynarodowych, w 
których przygotowaniu uczestniczyli 
jego przedstawiciele, które to traktaty 
zostały przez Polskę podpisane i ratyfi
kowane. Wszystkie postanowienia zawar
te w przytoczonych dokumentach mię
dzynarodowych spełnią postulaty postę
powej myśli demokratycznej. Ich od
zwierciedleniem powinno być ustawo
dawstwo krajowe. Jednym z pozytyw
nych działań jest z pewnością, mimo 
różnego rodzaju zastrzeżeń jakie ten akt 
może budzić, przyjęcie 17 maja 1989 r. 
ustawy o gwarancjach wolności sumie
nia i wyznania. Dla realizacji jednak
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wszystkich zawartych w konwencjach 
postanowień potrzebne jest zapewnienie 
spójności prawa w kwestiach wolności 
sumienia i wyznania i oczywiście fakty
czna realizacja tych postanowień. Do-
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Grzegorz Rydlewski

Religia i kościół 
w życiu publicznym
(Dylematy sytuacji w Polsce)

1. Pytanie o miej sce religii i związków 
wyznaniowych w życiu publicznym 
związane jest z obszarem, który ma cha
rakter nieprywatny, dotyczy ogółu ludzi 
zamieszkałych w państwie, służy temu 
ogółowi i jest miejscem organizowania 
się społeczeństwa. Odpowiedź na to 
pytanie dotyczy w swojej istocie bezpoś
rednio charakteru światopoglądowego 
państwa.

Odpowiedź ta każdorazowo musi 
obejmować refleksję w układzie instytu
cjonalno-prawnym. Jej celem jest okreś
lenie miejsca poszczególnych związków 
wyznaniowych w systemie funkcjonal
nej całości służącej selekcjonowaniu i 
realizowaniu dążeń społecznych oraz 
bezpośredniemu lub pośredniemu kre
owaniu rozwiązań i decyzji rozstrzygają
cych o celach, treściach i sposobach dzia
łania państwa.

Odpowiedź ta musi też zawierać ref
leksję w układzie funkcjonalnym. Jej 
celem jest ustalenie faktycznej roli, jaką 
w życiu publicznym mają wartości, 
normy i wzory zachowań tworzone, 
sankcjonowane i upowszechniane przez 
poszczególne Kościoły i inne związki 
wyznaniowe.

Analizowana problematyka wiąże się 
tym samym ściśle z rodzajem i zakresem 
przedmiotowym funkcji pozareligijnych 
realizowanych przez związki wyzna
niowe w społeczeństwie i państwie. 
Szczególnie zaś tych funkcji, które bez

pośrednio odnoszą się do zjawisk i pro
cesów o charakterze politycznym, bądź 
do tych potrzeb i interesów pozapolity
cznych, których zaspokojenie jest moż
liwe jedynie w ramach społeczeństwa 
jako całości.

W płaszczyźnie teoretycznej anali
za tej problematyki na przykładach 
historycznych i współczesnych pozwo
liła na wyodrębnienie dwóch jakościowo 
różnych i wewnętrznie niejednorodnych 
rozwiązań modelowych.

Pierwsze z nich to różne formy powią
zań państwa ze związkami wyznanio
wymi. Przy całym wewnętrznym zró
żnicowaniu, cechą charakterystyczną 
tego systemu stosunków państwowo- 
-kościelnych jest „uznanie zasad i sto
sowanie kryteriów religijnych w sferze 
działalności publicznej, co w konsek
wencji przesądza wyznaniowy charakter 
organizacji państwowej”1. Taki właśnie 
charakter państwa przejawia się: w ins
piracjach doktryną religijną w działal
ności prawotwórczej, politycznej i spo
łecznej państwa; w uprzywilejowaniu 
określonej religii i jej organizacji wyzna
niowej w stosunku do pozostałych; w 
objęciu wyznania obywateli zaintereso
waniem organów państwowych2 oraz w 
przekazaniu związkom wyznaniowym 
niektórych funkcji (instytucji) z zakresu 
kompetencji państwa przy równoczes
nym nadaniu osobom duchownym tego 
związku charakteru publicznego3.
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Rozwiązanie drugie to model roz
działu związków wyznaniowych i pań
stwa. Jego cechą charakterystyczną jest 
akcentowanie oddzielenia sfer działania 
państwa i związków wyznaniowych, 
pozbawienie związków wyznaniowych 
funkcji publicznych i ograniczenie ich 
działalności do wypełniania funkcji reli
gijnych4, a w konsekwencji nadanie pań
stwu charakteru świeckiego (laickiego)5.

W wyniku całego splotu przyczyn 
problematyka relacji między religią i 
Kościołem z jednej strony, a życiem 
publicznym i polityką — z drugiej, nie 
ma w warunkach polskich wymiaru 
wyłącznie teoretycznego. W odniesieniu 
do katolicyzmu i Kościoła Rzymskoka
tolickiego jest to również zagadnienie jak 
najbardziej praktyczne. Nie da się go 
sprowadzić do wskazania jednego z 
dwóch przedstawionych powyżej roz
wiązań modelowych. Przy całej dyna
mice wewnętrznej dotyczy to zarówno 
sytuacji, która miała miejsce w okresie 
politycznym lat 1944—89, jak i stanu 
aktualnego oraz możliwych przewidy
wań na przyszłość.

2. Cechą charakterystyczną dla okre
su PRL była zasadnicza rozbieżność 
między porządkiem normatywnym ukie
runkowanym na wykluczenie obecności 
Kościoła Rzymskokatolickiego z życia 
publicznego i rzeczywistością społeczną, 
w której Kościół Rzymskokatolicki był 
w dużym stopniu uwikłany w politykę.

Dokonano laicyzacji prawa, zasadę od
dzielenia Kościoła od państwa wpisano 
do konstytucji, ustawodawstwo i przepi
sy wykonawcze podporządkowano zadaniu 
uniezależnienia państwa i życia publicz
nego od inspiracji i treści religijnych6. 
Przyjęto, że „nie ma żadnych podstaw me
rytorycznych, aby związki wyznaniowe mia
ły być wyjęte spod działania suwerenności 
państwa” oraz że żaden z nich „nie jest i 
nie może być organizacją, która konkuruje 
z państwem w jakimś zakresie czy też odma
wia uznania jego suwerenności w tej czy 
innej sferze”, gdyż „nie byłby w tych 
działaniach związkiem wyznaniowym, 
lecz organizacją polityczną”7.

Na rzecz likwidacji powiązań religii i 
Kościoła Rzymskokatolickiego z życiem 
publicznym w Polsce oddziaływał rów
nież formalnie charakter światopoglą
dowy państwa, które — szczególnie do 
roku 1970 — było aktywnym ogniwem 
upowszechniania światopoglądu mate
rialisty cznego.

W istocie jednak działania te prowa
dziły do odwrotnego od założonego 
przez władze państwowe skutku. Spra
wy wolności sumienia i wyznania scho
dziły na dalszy plan. Faktycznym 
następstwem było przekształcenie świa
topoglądu w kategorię polityczną. Wła
dza państwowa cechowała się światopog
lądem materialistycznym, stosunek do 
religii był zaś przez wiele lat liczącym się 
kryterium polityki kadrowej w państwie 
oraz podstawą różnicowania postaw 
na postępowe i zachowawcze.

Okoliczności te, przy braku akceptacji 
społecznej dla działań władz i przy rów
noczesnej omnipotencji państwa oraz 
braku niezależnych kanałów artykulacji i 
realizacji zróżnicowanych interesów 
politycznych, nadawały więzi religijnej 
charakter polityczny. Kościół Rzym
skokatolicki stał się przede wszystkim 
„znakiem sprzeciwu”, znaleźli w nim 
oparcie wszyscy dążący do zmian; był 
przez dwa lata „forum innego myślenia, 
forum krytyki i wytykania błędów 
systemu, ideologii, czy tylko jej realiza
cji”8. Tym samym „w sposób nieuni
kniony na długi czas Kościół stał się 
jedyną zorganizowaną formą opozycji 
wobec władzy i wobec ideologii komu
nistycznej”9.

Do podjęcia tych obowiązków publi
cznych Kościół Rzymskokatolicki w 
Polsce był dobrze przygotowany pod 
względem doktrynalnym, organizacyjno
-kadrowym i bazy materialnej. Tworzyło 
to obiektywną zdolność takiego zaanga
żowania.

Na rzecz pełnienia przez Kościół roli 
w życiu publicznym oddziaływał też 
stan świadomości religijnej, historycznej 
i politycznej Polaków. Był on ściśle 
powiązany z faktem, że katolicyzm przez
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wieki stanowił w Polsce przede wszyst
kim wiarę ludu i jako taki występował w 
obronie żywotnych interesów narodu 
polskiego10. Trwałym jego elementem 
była teza o narodowym charakterze kato
licyzmu w Polsce oraz powiązaniach i 
współzależności historii Kościoła Rzym
skokatolickiego i narodu polskiego, a 
także o chrześcijańskich inspiracjach w 
kulturze polskiej. Dla stanu świado
mości społeczeństwa ważne znaczenie 
miało szczególne zaufanie do Kościoła i 
jego autorytet w sprawach społecznych, 
połączony z przekonaniem, że obecność 
Episkopatu Polski w życiu publicznym 
będzie instrumentem eliminowania zja
wisk i procesów, które nie mają społe
cznej akceptacji i są negatywnie oce
niane.

Już same te uwarunkowania składały 
się na sytuację, w której — w niezgodzie 
z rozwiązaniami normatywnymi — kato
licyzm przestawał być wyłącznie sprawą 
indywidualną i nie dawał się zredukować 
do sfery ściśle religijnej, czy też do 
postaw i zachowań jednostkowych. Sta
nowił on w Polsce nie tylko system 
teoretyczno-kultowy, lecz także był 
instytucją wychowującą i czynnikiem 
współkształtującym kulturę, w tym 
również kulturę polityczną społeczeń
stwa11.

Na rzecz obecności katolicyzmu i 
Kościoła Rzymskokatolickiego w życiu 
publicznym oddziaływuje również fakt, 
że pojęty instytucjonalnie Kościół jest ze 
swojej istoty i ze swojego zadania 
misyjny, zaś doktryna stanowiąca mery
toryczną podstawę jego oddziaływania 
posiada rozległe implikacje polityczne. 
Doktryna ta, obok zagadnień teologi
cznych, obejmuje bowiem również teo
rię świata doczesnego, uwzględniając 
między innymi problemy form zorgani
zowania życia społecznego i kwestie 
zarządzania nimi, w tym zagadnienia 
związane z celami, zasadami, środkami 
sprawowania władzy politycznej, prob
lemami jej prawomocności, zmianami 
jej podmiotów itp. Zawiera ona w istocie 
kompleksowy model życia publicznego.

Oczywiste implikacje dla tego modelu 
zawierają również obecne w doktrynie 
Kościoła Rzymskokatolickiego twier
dzenia dotyczący sensu i celów życia 
ludzkiego, zagadnienia dobra i zła oraz 
wartości, które powinny być podstawą 
wyborów dokonywanych przez ludzi 
wierzących we wszystkich sferach jego 
życia doczesnego, w tym również w sfe
rze życia politycznego12.

Doktryna społeczna Kościoła tworzy 
nie tylko przesłanki dla obecności religii 
w wymiarze życia publicznego, ale i 
określa sposób tej obecności. Jest on 
ściśle związany z „moralnością stosun
ków społecznych (largo sensu)” i obej
muje: „1) ustalenie zasad społeczno- 
-moralnych, 2) ustalanie rzeczywistości 
społecznej, 3) krytykę moralną rzeczy
wistości społecznej (kryterium zgod
ności lub niezgodności z zasadami 
społeczno-moralnymi), 4) pozytywne 
wskazania naprawy moralnej, stosun
ków społecznych (dla realizacji zasad 
społeczno-moralnych) ”13.

W tej perspektywie, to co w układzie 
pozakonfesyjnym uznać należy jako 
uczestnictwo Kościoła instytucjonal
nego w życiu publicznym i politycznym, 
nabiera cech „jeszcze jednego sposobu 
duszpasterzowania w świecie współ
czesnym” 14. Różnice w ocenie tych 
samych faktów przez kierownictwo 
Kościoła Rzymskokatolickiego i władze 
państwowe, wynikające z odmienności 
tych dwóch perspektyw, stanowiły 
trwały element stosunków wyznanio
wych w okresie politycznym PRL i były 
przedmiotem napięć w tych stosun
kach.

Nabierało to szczególnego znaczenia 
w sytuacji, gdy przy omnipotencji pań
stwa pole spraw niepublicznych i niepo
litycznych było wyjątkowo ograniczone. 
Uznać należy, że właśnie te różnice były 
bezpośrednią przyczyną i właściwym 
przedmiotem trwającego ze szczególną 
mocą w latach 1974—81 sporu wokół 
zagadnienia osobowości publiczno- 
-prawnej Kościoła Rzymskokatolickiego 
w Polsce15.
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Próba rekonstrukcji przesłanek okreś
lających relacje między religią i Kościo
łem a życiem publicznym w okresie poli
tycznym PRL, uwzględniać musi rów
nież praktyczne znaczenie działań władz 
państwowych wobec Kościoła. Wzra
stanie znaczenia i zakresu obecności 
Kościoła instytucjonalnego w życiu pub
licznym było bowiem w tym okresie 
silnie powiązane z tymi działaniami, a w 
czasie napięć społeczno-politycznych 
wręcz nimi wywołane16. Taki był ostate
czny bilans tak różnych jakościowo dzia
łań władz państwowych jak administra
cyjne ograniczenia pola aktywności i 
możliwości samodzielnego zarządzania 
swoimi sprawami przez Kościół z jednej 
strony — oraz odwoływanie się do auto
rytetu Kościoła przy próbach uzyskania 
poparcia społeczeństwa i korzystanie z 
instytucji i przedstawicieli Kościoła ja
ko „świadka, pośrednika i mediatora” 
w stosunkach władzy i opozycji, a tak
że jako płaszczyzny i gwaranta porozu
mień — z drugiej strony.

Nie ulega w tym kontekście wątpli
wości, że obecność Kościoła w życiu 
publicznym, szczególnie po sformuło
waniu w 1976 r. tezy o możliwości 
współdziałania państwa i Kościoła17, 
praktycznie miała miejsce przy wymu
szonej przez okoliczności akceptacji 
władz państwowych, przy czym zakres 
tej akceptacji był uwarunkowany bie
żącą sytuacją polityczną oraz zależał od 
stopnia funkcjonalności treści konkret
nego. stanowiska czy działania Kościoła 
wobec bieżących celów politycznych 
władz państwowych.

Było równocześnie prawidłowością 
tego okresu, że władze państwowe, tak 
elastyczne w praktycznej akceptacji 
faktu obecności Kościoła w rozstrzyga
niu spraw publicznych o zasadniczym 
znaczeniu dla państwa i społeczeństwa 
były równolegle bardzo niechętne w 
zakresie potwierdzenia tego w płaszczy
źnie prawnej. Prowadziło to do pogłę
biania rozbieżności między stanem 
prawnym i praktyką życia społecznego. 
Tę rozbieżność w sferze treści próbo

wano po stronie państwowej osłaniać 
pryncypialnym stanowiskiem w zakresie 
symboli (np. symboli religijnych w 
instytucjach państwowych), szukając 
uzasadnień w wymaganiach równoup
rawnienia oraz wolności sumienia i 
wyznania. Dopiero w ostatnich latach 
poprzedniego okresu politycznego pod
jęto prace, które zakończyły się uchwa
leniem w dniu 17 maja 1989 r. ustaw: o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolic
kiego, o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania oraz o ubezpieczeniu społe
cznym duchownych18. W licznych prze
pisach szczegółowych w ustawach tych 
dostosowano stan prawny do istniejącej 
rzeczywistości. Po raz pierwszy w pol
skim prawodawstwie ustalono też zasadę 
współdziałania państwa ze związkami 
wyznaniowymi „w zachowaniu pokoju, 
kształtowaniu warunków rozwoju kra
ju oraz zwalczaniu patologii społe
cznych”, przewidując tworzenie róż
nych form takiego współdziałania19; 
dokonano też instytucjonalizacji Ko
misji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i 
Konferencji Episkopatu Polski20.

Ustawowa regulacja sytuacji Komi
sji Wspólnej miała ważne znaczenie w 
kontekście 10 letnich doświadczeń w 
jej pracy po reaktywowaniu we wrześ
niu 1980 r. Prawie każde z ponad 50 
posiedzeń, jakie miały miejsce w tym 
czasie, służyło bowiem, obok omówie
nia spraw systemowego uregulowania 
poszczególnych aspektów sytuacji Ko
ścioła Rzymskokatolickiego i rzymsko- 
katolików, również dyskusji na te
mat:
— aktualnej sytuacji społeczno-poli
tycznej,
— zagadnień całościowo ujętej moral
ności społecznej, wychowania, kultury 
oraz relacji między państwem i innymi 
organizacjami działającymi na jego tery
torium,
— kwestii szczegółowych, wymagają
cych — w przekonaniu władz państwo
wych lub kierownictwa Kościoła — 
doraźnego rozwiązania bądź współdzia
łania.
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Komisja Wspólna Przedstawicieli 
Rządu i Episkopatu stanowiła w tym 
okresie jeden z podstawowych instru
mentów oddziaływania Kościoła na 
życie polityczne w państwie. Tak jak 
działalność duszpasterska Kościoła słu
żyła kształtowaniu kultury politycznej 
(tzn. wiedzy o polityce, ocen zjawisk 
politycznych, emocjonalnej strony 
postaw politycznych i wzorów zachowań 
politycznych) w odniesieniu do całego 
społeczeństwa, to kontakty przedstawi
cieli Episkopatu i duchowieństwa ze 
środowiskiem opozycji były wykorzy
stane do stymulowania reprezentantów 
Kościoła w Komisji Wspólnej była ukie
runkowana na wywołanie określonych 
faktów i procesów w zakresie celów, 
treści i sposobów działania państwa.

Przełomowe znaczenie regulacji praw
nych 17 maja 1989 r. dla istoty związku 
między religią i polityką w Polsce po 
roku 1944 wynikało ze sformułowania w 
sposób nie budzący wątpliwości usta
wowej zasady znoszącej ideologiczną 
opozycyjność państwa i Kościoła. W tym 
przypadku drugorzędny charakter ma 
fakt, że nastąpiło to w ustawie o gwaran
cjach wolności sumienia i wyznania, któ
rej przygotowanie w kontaktach z Polską 
Radą Ekumeniczną spotkało się z wątp
liwościami i zastrzeżeniami ze strony 
Kościoła Rzymskokatolickiego21.

W art. 10, ust. 1 wspomnianej usta
wy zawarto przepis głoszący, że „Pols
ka Rzeczypospolita Ludowa jest pań
stwem świeckim, neutralnym w sprawach 
religii i przekonań”, co jednoznacznie 
likwidowało na gruncie prawnym moż
liwość ateistycznego charakteru pań
stwa. W tej samej ustawie — niejako 
konkretyzując powyższą zasadę — doko
nano zmiany przepisów ustawy z 15 lip
ca 1961 r. o rozwoju systemu oświa
ty i wychowania poprzez usunięcie 
zwrotów o nauczaniu i wychowaniu w 
szkołach w kierunku „kształtowania 
naukowego poglądu na świat” oraz „w 
duchu socjalistycznej moralności i 
socjalistycznych zasad współżycia spo
łecznego”.

3. Wraz z rozpadem systemu polity
cznej organizacji społeczeństwa właści
wego dla okresu PRL, likwidacji uległy 
podstawowe elementy konstrukcji do
tychczasowych relacji między religią i 
Kościołem a życiem publicznym. Przy 
zachowaniu dotychczasowych uwarun
kowań doktrynalnych i przesłanek wew- 
nątrzkościelnych tej konstrukcji odeszły 
do historii jej uwarunkowannia kon- 
kretno-polityczne.

Ci, co przez lata „skazani byli na 
ambony w związku z brakiem dostępu 
do trybun”, już te trybuny odzyskali. Do 
historii odszedł układ, w którym z jednej 
strony była ateizująca władza pań
stwowa, z drugiej zaś strony — pragnąca 
stworzenia warunków do wspólnoto
wego spełniania się katolicyzmu — spo
łeczność wyznaniowa statystycznie bli
ska całej społeczności narodowej. Wraz z 
nim uległ likwidacji układ, w którym 
Kościół musiał bronić społeczeństwa 
przed systemowymi obciążeniami władz 
państwowych.

Wraz z ustaniem przesłanek ideologi
cznych i politycznych, uzasadniających 
bezpośrednią obecność Kościoła insty
tucjonalnego w roli substytutu, pojawiły 
się nowe możliwości pośredniego kształ
towania życia publicznego w zgodzie z 
założeniami doktryny społecznej Koś
cioła. Takie możliwości stwarza udział w 
życiu politycznym katolików, którzy 
pełniąc funkcje publiczne (jak np. 
T. Mazowiecki, L. Wałęsa, A. Stelma
chowski) akcentują potrzebę oparcia 
nowego ładu państwowego na wartoś
ciach chrześcijańskich. Takie możli
wości stwarza też zorganizowane oddzia
ływanie na kształtowanie rozwiązań 
instytucjonalnych i programowych w 
obrębie życia publicznego poprzez 
świeckie organizacje katolików oraz 
ruchy i partie polityczne identyfikujące 
się z katolicyzmem, z Kościołem Rzym
skokatolickim, z jego nauczaniem społe
cznym.

Tym samym „Kościół instytucjo
nalny (a poniekąd i cała wspólnota kato
licka) znalazł się nie tyle w opozycji, ile w

4  —  Stu dia  M o d ei av ia n a
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«obozie rządzącym»”22. Dylematem 
poprzedniego okresu politycznego było 
pytanie: czy Kościół Rzymskokatolicki, 
potrafi z pożytkiem dla wolności sumie
nia i wyznania, przeciwstawić się kon
cepcji takiego rozumienia prywatności 
religii, w której „sprawy religii trzeba 
zamknąć w kościele, bo tam Bóg ma 
swoje prawo, a w to, co jest poza Kościo
łem, to już ani Pan Bóg, ani Jego słudzy 
niech się nie wtrącają”23. Dylematem 
obecnego okresu staje się pytanie: czy 
Kościół instytucjonalny, korzystając z 
nowych możliwości w zakresie natural
nego i niekwestionowanego oraz społe
cznie korzystnego udziału w kształtowa
niu życia publicznego, ustrzeże się 
klerykalizacji instytucji państwowych? 
Inaczej mówiąc, czy nie ulegnie 
dążności do zapewnienia Kościołowi i 
duchowieństwu decydującego wpływu na 
życie publiczne, polityczne, społeczne, 
kulturalne24. Czy nie doprowadzi do 
uzurpowania przez religię rzymskokato
licką uprzywilejowanego miejsca w pań
stwie? A w konsekwencji czy nie dopro
wadzi do ponownego nadania religii i 
światopoglądowi cech kategorii polity
cznej?

Jest to pytanie ważne samo w sobie. 
Nabiera jednak dodatkowego znaczenia 
w związku z faktem, że staje się ono 
aktualne w okresie, w którym kształto
wane są zasady prawne, w tym konstytu
cyjne, oraz praktyka polityczna zupełnie 
nowej formacji ustrojowej.

Aktualność tego pytania znajduje 
potwierdzenie w liczbie publikacji, w 
których w różnej formie jest ono powta
rzane25. Na uwagę zasługuje ocena pub
licysty „Więzi”, który stwierdza, że 
„Kościół nie powinien dziś dążyć do 
uzyskania czy rewindykacji jakichkol
wiek wyjątkowych przywilejów ani być 
stroną polityczną w ścisłym tego słowa 
znaczeniu” i uzasadnia to neutralnym 
światopoglądowo charakterem państwa 
oraz tym, że ani „katolicyzm nie jest 
patentem na polskość, ani polskość na 
katolicyzm”, zaś państwo jest wspól
nym dobrem wszystkich obywateli bez

względu na wyznanie czy światopogląd26. 
W tym samym tekście autor ten wskazu
je m.in. na takie zjawiska, jak „wkracza
nie niektórych duchownych różnych 
szczebli w sferę polityki sensu stricto, 
poprzez próby obsadzania różnych sta
nowisk publicznych i politycznych 
ludźmi, których uważają za «oddanych 
Kościołowi katolików*, a przy tym zna
nych im osobiście”.

W tym samym kręgu wątpliwości ks. 
Józef Życiński ocenia jako pozbawione 
merytorycznych podstaw i niedopu
szczalne z racji swojej wymowy etycznej 
posługiwanie się w obecnych warunkach 
skrótem pojęciowym „Polak-katolik” 
oraz określa jako nienormalne spraw
dzanie wyznania kandydatów na rad
nych, co jest jego zdaniem „niezgodne z 
etyką katolicką, w której nie wolno uza
leżniać wartości człowieka od jego prze
konań religijnych”27. To, że ostatni z 
poruszonych problemów nie jest tylko 
teoretyczny, znalazło odzwierciedlenie 
w polemikach z ks. J. Życińskim28.

Zasadnicze pytania o charakterze sy
stemowym nasuwają się w sytuacji, gdy:
— jak to ma miejsce w związku z 
przywróceniem nauczania religii w szko
łach państwowych — religią wmonto
wana została wraz z sankcją wyznaniową 
w system zależności występujących na 
terenie szkoły29,
— jak to ma miejsce w przypadku ini
cjatywy Senatu w sprawie zakazu aborcji
— podjęto działania dla nadania pow
szechnie obowiązującej sankcji prawnej 
normie religijnej;
— czynnik wyznaniowy staje się udzia
łem życia publicznego w postaci różno
rodnych oficjalnych uroczystości patrio
tyczno-religijnych, święcenia gmachów 
użyteczności publicznej itp.

W nauczaniu społecznym Kościoła 
Rzymskokatolickiego w Polsce stanowo- 
czo akcentuje się obecnie rozstrzygnię
cia konstytucji duszpasterskiej „Gau- 
dium et spes” (zwłaszcza rozdz. IV, nr 
42), a także encyklik papieskich: „Pacem 
in terris” i „Sollicitudo rei socialis” jako 
gwarancje, że Kościół nie angażuje się
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politycznie, nie identyfikuje się z żadną 
partią polityczną, z żadnym systemem 
politycznym, gospodarczym czy społe
cznym. Równocześnie podkreśla się, że 
Kościół zajmuje się polityką tylko we 
właściwy sobie sposób, to jest z pozycji 
etyczno-moralnych, a nie z pozycji 
partyjno-politycznych dyskusji i gier30.

Doświadczenia ostatnich miesięcy 
pokazują jednak, jak liczne są utrudnie
nia dla realizacji tak określonych inten
cji. Wynikają one po pierwsze z usytuo
wania Kościoła, które w połączeniu z 
utrzymującym się autorytetem społe
cznym tej instytucji stwarzają naturalne 
zaplecze dla prób wykorzystania Koś
cioła jako terenu agitacji i gier polity
cznych. Członkowie Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Warszawie zwrócili uwagę 
na tę prawidłowość w specjalnym 
oświadczeniu podkreślając, że „w tej 
nowej sytuacji należałoby uwolnić Koś
ciół od ciężaru spraw, które w normal
nym, demokratycznym społeczeństwie 
nie wymagają jego bezpośredniego 
udziału”. Stwierdzili równocześnie, że 
głębokim niepokojem napawają ich 
„próby posługiwania się autorytetem 
Kościoła w agitacji i walce politycznej” 
oraz ocenili, że „deklaracje wierności 
Kościołowi i gotowość realizacji jego 
nauki społecznej składają także tacy poli
tycy, których programy zawierają jawne 
lub ukryte treści trudne do pogodzenia z 
nauczaniem Kościoła, jak: nacjonalizm, 
antysemityzm, nietolerancja, tendencje 
odwetowe itp.”31.

Te trudności mogą być też związane z 
niepokojącym Kościół rozwojem sytua
cji. Taka sytuacja wystąpiła w trakcie 
wyborów prezydenta RP, kiedy to po 
pierwszej turze biskupi dokonali istot
nych przesunięć akcentów w swoim sta
nowisku. Jeśli bowiem przed pierwszą 
turą głosowania biskupi zwracali uwagę 
na cechy i motywy niezbędne przy ubie
ganiu się o urząd prezydenta, zaś bp 
Alojzy Orszulik podkreślił, że „Kościół 
ma prawo powiedzieć, jakim kryteriom 
moralnym powinien odpowiadać kan
dydat na prezydenta czy do parlamentu.

Natomiast nigdy nie może imiennie 
wskazywać, na kogo należy głosować. 
Jest to przekroczenie misji duszpaster
skiej”32, to stanowisko przed drugą turą 
głosowania było o wiele bardziej jedno
znaczne. Episkopat zwrócił się ze sło
wem do narodu, w którym stwierdził 
m.in.: „W tej dziejowej chwili Polski 
uświadamiamy sobie jak wielki wysiłek 
podjął naród zjednoczony wokół idei 
Solidarności, by zrzucić z siebie brzemię 
totalitarnego systemu. Wybór głowy 
państwa jest w pewnym znaczeniu, na 
tym etapie życia Polski, uwieńczeniem 
tamtego trudu i tamtych ofiar”33. Pry
mas kard. J. Glemp potwierdził zaś 
wprost, że jest to oczywiste wskazanie na 
L. Wałęsę i określił równocześnie S. Ty
mińskiego jako „żart historii”, przy
pominający postać Nikodema Dyzmy34.

Ten przykład pokazuje, jak zróżnico
wane mogą być oceny tego co jest, a co 
nie jest polityczne. Sam w sobie nie musi 
on automatycznie prowadzić do formal
nego sojuszu „ołtarza i tronu” właści
wego dla Kościoła modelu konstantyń- 
skiego. W kręgu założeń doktrynalnych 
II Soboru Watykańskiego oraz doświad
czeń, nabrał Kościół od czasów Kon
stantyna Wielkiego, taki formalny sojusz 
jest niemożliwy. Niewątpliwe jednak 
tendencje do wikłania na tym tle Koś
cioła instytucjonalnego w zachowania i 
działania polityczne — co dostrzega się 
w środowisku samych katolików35 — są, 
szczególnie w części środowiska laikatu
— bardzo wyraźne.

4. W kontekście aktualnej sytuacji 
szczególnego znaczenia nabierają 
rozstrzygnięcia prawne w zakresie re
lacji między państwem i Kościołem, 
dotyczące światopoglądowego państwa 
oraz wolności sumienia i wyznania. 
Ich kształt będzie miał istotne zna
czenie dla ustanowienia rządów prawa, 
stanowiących podstawę społeczeństwa 
obywatelskiego, w którym — z istoty 
rzeczy — nie ma miejsca dla przywi
lejów, w tym przywilejów związanych 
z wyznawaną religią i światopoglą
dem.
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Rozwiązania Konstytucji Rzeczypos
politej Polskiej powinny stworzyć ramy 
prawne dla ingerencji Kościoła w życie 
społeczno-polityczne, obejmującej apli
kację ogólnych zasad moralnych podpo
rządkowanych wymaganiom uszanowa
nia prymatu i godności osoby ludzkiej 
jako istoty społecznej (prawa do prawdy, 
prawa do wolności, prawa do sprawied
liwości, prawa do miłości). Powinny one 
też określić sposób obecności chrześci
jańskiego systemu wartości (tzn. po
rządku etycznego wyznaczonego po
przez zasadę solidarności, koncepcję 
dobra wspólnego, koncepcję podmioto
wości społeczeństwa i poszczególnych 
jednostek ludzkich we wspólnocie poli
tycznej i całości stosunków pracy) w 
życiu publicznym.

Warunkiem niezbędnym jest by była 
to ingerencja i obecność wzbogacająca 
życie publiczne bez automatycznego 
wprowadzania do niego uzasadnień 
transcendentalnych, prawnie gwaran
towanych sankcji wyznaniowych i 
wydawania przez Kościół autorytatyw
nych rozstrzygnięć mających charakter 
nakazów prawnie zobowiązujących orga
ny władzy politycznej. Niespełnienie 
tego warunku musi bowiem prowadzić 
do tworzenia przesłanek dla konfliktów 
światopoglądowych, przez ponowną 
polityzację religii i uczynienia z niej kry
terium różnicującego społeczeństwo w 
życiu publicznym.
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Andrzej Czohara

Demokratyczne państwo 
w doktrynie społecznej 
Kościoła Katolickiego

1. Doktrynalne podstawy nauki Kościoła o państwie

Teorie na temat państwa, będące odzwierciedleniem różnych założeń światopoglą- 
dowo-filozoficznych oraz koncepcji politycznych, klasyfikuje się według różnych kryte
riów. Przyjmując kryterium dyscypliny wiedzy, na gruncie której dana teoria jest 
rozwijana, można państwo określić w aspekcie np. socjologicznym, psychologicznym, 
prawnym, teologicznym.

Teorie teologicznego państwa opierają się z reguły na spirytualistycznej koncepcji 
człowieka, a do badania i opisu państwa (jak i wszelkich rzeczywistości ziemskich) 
wprowadzają Boga jako transcendentnej przyczyny wszechświata.

Do teorii teologicznych mających bogatą tradycję w historii myśli społecznej należą 
teorie tworzone na gruncie religii i doktryny katolickiej. Doktryna katolicka w sensie 
szerokim obejmuje nie tylko prawdy wiary, ale i nauki z nimi powiązane, a także poglądy 
filozoficzne i społeczno-polityczne (które hierarchia Kościoła głosi nie podając ich jako 
prawd wiary), wyrażając całość katolickiego poglądu na świat. Częścią tej doktryny, nie 
dotyczą warstwy, której nadano charakter niezmienności i nieomylności (prawd wiary) 
jest doktryna społeczno-polityczna1. Immanentny jej fragment stanowi z kolei doktryna
o państwie.

W okresie od Leona X III do Piusa X II podstawą metodologiczną doktryny społe
cznej było — związane z przekonaniem o statycznym charakterze stosunków społe
cznych — założenie, że istnieje możność hic et nunc przeprowadzenia łańcucha wnio
sków od podstawowych nakazów prawa naturalnego i ewangelicznego do praktycznych 
ich konsekwencji w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym2. Dla budowy swej 
nauki o państwie Kościół wykorzystywał (wypracowany jeszcze przez Tomasza z 
Akwinu) schemat „ordo” hierarchicznej budowy i uporządkowania świata i państwa w 
myśl zasad obiektywnego ładu ustalonego przez Boga. W oparciu o ten schemat 
nadający znaczenie „z góry ustalonym, idealnym strukturom, Kościół podejmował 
próby konstruowania szczegółowego modelu państwa katolickiego. Należące do katoli
ków odwzorowanie w praktyce takiego idealnego modelu wymagało ścisłego podpo
rządkowania wszelkiej ich pozareligijnej działalności wskazaniom doktryny społeczno
-politycznej Kościoła. Prowadziło to do dominacji w doktrynie Kościoła tendencji 
integrystycznych — zakładających podporządkowanie wszystkich spraw władzy Koś
cioła. Cechą doktryny o państwie był jej jednoznaczny charakter3.
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Zmiany, jakie dokonały się w doktrynie Kościoła Rzymskokatolickiego od czasów 
pontyfikatu papieża Jana X X III, przekreśliły te założenia.

Tradycyjny system doktryny społeczno-politycznej nawiązujący do średniowie
cznych koncepcji sacrum imperium nie dawał się zastosować do współczesnej rzeczywi
stości, ulegającej gwałtownym zmianom zarówno w czasie (szybkość przemian), jak i w 
miejscu (kultura ogólnoświatowa w miejsce zachodnioeuropejskiej).

Dokonany na Soborze Watykańskim II przełom w oficjalnej teologii: określenie 
Kościoła jako Ludu Bożego, oznaczającego całość wiernych (kler i świeckich) działają
cych w świecie i w historii, określa na nowo Kościół sam w sobie i zarazem jego stosunek 
do świata i ustrojów państwowych. Kościół jest „w świecie” a nie „wobec” świata. 
Hierarchiczny ustrój Kościoła pełnić ma rolę służebną wobec podstawowego zadania 
Kościoła na ziemi „consecratio mundi”, czyli uświęcania świata — od wewnątrz, 
poprzez odpowiednie kształtowanie ludzi4. Podkreślając znaczenie świeckich w dziele 
budowania chrześcijańskich struktur społecznych, Kościół dopuścił pluralizm polity
cznych postaw i różnych form zaangażowania wiernych na podstawie tej samej wiary 
chrześcijańskiej. Pociąga to za sobą nowe rozumienie i wyrażanie nauki społecznej 
Kościoła. Nie może już ono stanowić zamkniętego systemu nakazów szczegółowo 
wiążących, jak recepty5.

Kościół powstrzymuje się zatem od szczegółowo wiążących ustaleń i definitywnych 
ocen dotyczących rozwiązań ustrojowych. Obecna nauka o państwie nie wytycza — jak 
dawniej — ścisłego modelu realizacyjnego, a stanowi zbiór pewnych kierunków, zasad, 
które warto — zdaniem papieży — stosować przy urządzaniu państwa. Wymagają one 
stosownej konkretyzacji przez lokalne wspólnoty katolickie6.

Punktem wyjścia papieskiej nauki o ustroju państwa — w miejsce nauki o 
„sprawiedliwych” strukturach — jest przyjęta za personalizmem katolickim teza o 
najwyższej na ziemi godności człowieka, który z tej racji powinien być podstawą, 
przyczyną i celem wszystkich instytucji i struktur społecznych7. Istotą porządku społe
cznego jest więc dobro osób. Zgodnie z tymi założeniami przyjąć można definicję 
określającą państwo jako „zjednoczenie ludzi zorganizowanych na określonym teryto
rium przez władzę zwierzchnią dla dobra wspólnego”8. Koncepcja ta uwypukla w 
pojęciu państwa z jednej strony oblicze wspólnotowe, społeczne, a z drugiej organiza
cyjne, instytucjonalne, zapewniające porządek we współżyciu ludzi. Pierwotny i nad
rzędny nad strukturami jest jednakże ogół obywateli, czyli społeczeństwo. Pojęcie 
państwa nie ogranicza się więc do władzy zwierzchniej oraz związanej z nią administra
cji państwowej.

Soborowe dokumenty starają się omijać termin „państwo” (status). Używają nato
miast takich terminów jak „wspólnota polityczna”, „wspólnota obywatelska”. Kościół 
podkreśla więc zawartą w pojęciu wspólnoty rolę obywateli i społeczeństwa — suwe
renna w demokratycznym państwie.

Wysunięta na plan pierwszy zasada prymatu osoby ludzkiej niesie ze sobą wnioski o 
charakterze aksjologiczno-normatywnym, którymi są, szczególnie, uprawnienia przys
ługujące każdej osobie ludzkiej, zwane w doktrynie kościelnej „prawami osoby” lub 
„prawami człowieka”. Gwarantują one moralną możność wykonywania określonych 
działań i władania czymś lub ubiegania się o coś. Ich istnienie — jako praw podmioto
wych — jest niezależne od norm ludzkiego prawa stanowionego. Normy życia społe
cznego nie mogą przekreślać praw człowieka9.

Doktryna społeczna Kościoła poprzez naukę o prawach człowieka zmierza do wyjaś
nienia wszelkich uwarunkowań i implikacji dla różnych dziedzin życia społecznego, 
politycznego i gospodarczego płynących z tych praw. Przedstawiona w niniejszym 
opracowaniu synteza oficjalnej (tj. głoszonej przez papieży) doktryny Kościoła ograni
cza się do zagadnień związanych z ustrojem politycznym państwa.
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2. Organizacja i funkcjonowanie władzy państwowej

W doktrynie Kościoła Rzymskokatolickiego akcentuje się tradycyjnie konieczność 
istnienia władzy i porządku prawnego w społeczeństwie. Dopiero jednak na Soborze 
Watykańskim II Kościół uznał zasadę suwerenności ludu jako czynnika, który legalnie 
ustala ustrój polityczny oraz jako czynnika, który zachowuje dla siebie prawo powoły
wania władz państwowych.

Określenia osób sprawujących władzę dokonać ma ogół społeczeństwa drogą legalną
— w wolnych wyborach. W ten sposób całe społeczeństwo tworzące dane państwo 
otrzyma gwarancję suwerennego decydowania o swoich losach.

„Wybory są prawnie określonym środkiem wypowiedzenia swych dążeń polity
cznych, zajęcia stanowiska wobec spraw publicznych i kierowników życia państwo
wego. Obywatele państwa mają prawo do swobodnego użycia tego środka, mają 
moralny i ciężki obowiązek wypowiedzenia się przez wybory”10.

Działania i wybór władzy państwowej powinny być oparte na przepisach prawa, 
które określają sposób powoływania naczelnych władz państwowych, więzy łączące je z 
obywatelami i innymi władzami. Rządzący muszą zdawać sobie wyraźnie sprawę z tego, 
jakie ciążą na nich zadania i jaki jest zakres ich kompetencji.

Rozgraniczenie i zróżnicowanie zakresów kompetencji wymaga powołania trojakiej 
władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Władza polityczna czerpiąc swe uzasadnienie z natury ludzkiej, nie może być czynni
kiem zewnętrznym w stosunku do ludzi, nad którymi sprawuje rządy. Poszanowanie 
praw i obowiązków ludzkiej osoby decyduje o realizacji dobra wspólnego w państwie. 
Służebny charakter władzy państwowej wobec obywatela wynika z prymatu osoby 
ludzkiej. Zwierzchnicy w państwie „to przede wszystkim słudzy. Mają obowiązek nie 
tylko uszanować człowieka, jego prawa osobowe i stać w ich obronie, ale mają mu 
służyć. (...) Minister takiego czy innego resortu, czy nawet pierwszy minister — to 
sługa. A władza sprawowana po ludzku i po chrześcijańsku to nie jest władza panowania 
i rządzenia, lecz władza służenia”. Po władzę zatem „mogą sięgać tylko ludzie moralni, 
to znaczy tacy, którzy rozumieją istotę dobra wspólnego obywateli, tacy, którzy pragną 
tego dobra i mają wolę współpracować na jego rzecz”11.

Podkreślając znaczenie praw człowieka oraz konieczność działania władzy według 
ustalonych legalnie norm porządku prawnego, kościelne dokumenty przypominają 
równocześnie niezmienną naukę o obowiązku posłuszeństwa obywateli dla władzy. Ci, 
„którzy są posłuszni przedstawicielom władzy, nie są im wcale posłuszni jako ludziom, 
lecz w rzeczywistości czczą Boga”. Biskupi piszą o obowiązku wykonywania „sprawied
liwych” zarządzeń — zasada posłuszeństwa wobec władzy dopuszcza więc wyjątki: „Za 
każdym razem, kiedy jednostki dzierżące władzę dają nakazy nieetyczne, przekraczające 
ludzkie możliwości, „należy Boga więcej słuchać aniżeli ludzi”12.

Z drugiej jednak strony nie można — zdaniem biskupów — popierać tendencji do 
dewaluowania autorytetu władzy w imię wolności.

Wolność człowieka nie może być nieograniczona; wolność jednego może 
być czynnikiem przymusu, a więc ograniczeniem wolności drugiego czło
wieka, a wolność nieograniczona wszystkich stanowi przejaw anarchii i w kon
sekwencji staje się przyczyną ucisku wszystkich. Jednym z zadań władzy jest 
usuwanie konfliktów, rozstrzyganie sporów. Z natury rzeczy władza nie może 
jednak być idealnie sprawiedliwa i słuszna jednakowo dla każdego w swych za
rządzeniach. Niekiedy więc dobro wspólne społeczeństwa wymaga rezygnacji 
z uzyskanych przez obywateli przywilejów i uprawnień13. Naturalne i nie
uniknione ograniczenie wolności przez władzę polityczną nie powinno jednak prze
kształcić się w przemoc.
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Stosowanie przez władzę państwową przemocy nie prowadzi do trwałego 
rozwiązywania napięć społeczno-politycznych. Użycie siły wobec przeciwników poli
tycznych — które „uwłacza godności ludzkiej i zamiast służyć utrzymaniu pokoju, 
rozjątrza tylko bolesne rany”14 — dopuszcza się jako wyjątek, w przypadkach uzasad
nionych ochroną większego dobra. Wszelkie konflikty i napięcia w państwie winny być 
rozwiązywane drogą wnikliwego dialogu władzy ze społeczeństwem.

3. Udział obywateli w sprawowaniu władzy

Dla istotnej demokratyzacji życia publicznego niezbędne jest wezwanie wszystkich 
obywateli do udziału w sprawowaniu rządów, dopuszczenie ich do współpracy i odpo
wiedzialności za państwo.

Udział obywatela w decyzjach rozciąga Kościół na wszystkie dziedziny życia społe
cznego i politycznego. Udział ten dotyczy sfery ustalania zarówno podstaw prawnych 
jak i zarządzaniu państwem, określaniu pola działania i celów różnych instytucji. Sens 
ten zostaje zniweczony, gdy na miejsce sprawowania władzy z moralnym udziałem 
społeczeństwa czy narodu, następuje narzucanie władzy przez określoną grupę wszyst
kim innym członkom tego społeczeństwa15.

Zgodnie z zasadą pomocniczości, która mówi, że władza powinna „wspomagać” 
członków społeczności, nigdy zaś niszczyć ich ani wchłaniać”16, Kościół uważa za 
właściwe „powołanie do życia w szerokim zakresie organizmów pośrednich o celach 
gospodarczych, społecznych, kulturalnych, które cieszyłyby się rzeczywistą autonomią 
w stosunku do władz publicznych, dążyłyby do sobie właściwych celów poprzez lojalną 
wzajemną współpracę przy podporządkowaniu wymogom wspólnego dobra”17.

Posoborowe dokumenty kościelne akcentują potrzebę pluralizmu politycznego 
(dającego społeczeństwu możliwość prezentowania różnorakich interesów i wielotoro
wego wpływania na decyzje polityczne): „Żadna grupa społeczna, np. partia, nie ma 
prawa uzurpować sobie roli jedynego przewodnika, niesie to bowiem z sobą, podobnie 
jak w przypadku każdego totalizmu, niszczenie prawdziwej podmiotowości społeczeń
stwa oraz ludzi — obywateli. Człowiek i naród staje się w tego rodzaju systemie 
«przedmiotem», pomimo wszystkich deklaracji i werbalnych zapewnień”18.

„Im  życie narodowe jest bogatsze, tym bardziej jest zróżnicowane. Wypełnienie tych 
zadań polega na należytej harmonii wszechstronnego współdziałania, a także wolności 
działania najrozmaitszych ośrodków, grup społecznych, instytucji”19.

Pluralizm polityczny wymaga więc autentycznej wielości partii politycznych, ruchów 
społecznych, organizacji młodzieżowych, zawodowych itp. Wielość ta powinna nieść ze 
sobą różnorodność programów ekonomicznych, politycznych, społeczno-kulturalnych. 
Polityczna monopartyjność nie daje takiej gwarancji, nie jest w stanie zintegrować 
bogactwa myśli politycznej występującej w historii kraju, faktycznie grozi zaś przeksz
tałceniem się w dyktaturę. Pluralizm nie może jednak prowadzić do anarchizacji życia 
społecznego.

Dobry system różnego typu zrzeszeń, stowarzyszeń — czyli tzw. ciał pośrednich — 
zabezpiecza obywatela przed omnipotencją państwa, skłaniając zarazem człowieka do 
troski o dobro wspólne. Rozwój takich zrzeszeń umożliwia społeczeństwu podejmowa
nie inicjatyw, ułatwia wychowanie obywatela w duchu odpowiedzialności, zarówno w 
życiu społecznym jak i gospodarczym.

Kościół, przyznając poszczególnym jednostkom czy organizacjom prawo do dzia
łania według ich „własnej kompetencji”, przestrzega zarazem przed możliwością pow
stania i rozwoju interesów partykularnych. Władza państwowa powinna przeciwdziałać 
partykularyzmom, które zagrażają jedności wspólnoty politycznej.
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Ogólnie rzecz biorąc interwencja władzy jest uzasadniona zawsze w trosce o spra
wiedliwość i dobro wspólne. Z drugiej jednak strony obywatele „niech się wystrzegają 
przyznawać władzy państwowej zbytnich kompetencji lub żądać od niej w sposób 
nieodpowiedni zbytnich przywilejów i korzyści, co wpłynęłoby na zmniejszenie odpo
wiedzialności osób, rodzin, a także grup społecznych”20.

Biskupi przeciwstawiają się zatem z jednej strony anarchii, z drugiej zaś nadmier
nemu i nieuzasadnionemu centralizmowi oraz uniformizmowi, jaki centralizm nie
uchronnie rodzi.

Wyraźnie funkcjonująca, choć nie wyrażoną expressis verbis w nauce społecznej 
Kościoła zasadą budowy ustroju społeczno-politycznego, jest zasada równowagi czy też 
równoważenia się.

Zachwianie równowagi, na jakie — zdaniem Kościoła — cierpi dzisiejszy świat, wiąże 
się z „bardziej fundamentalnym zachwianiem równowagi, która ma swe korzenie w 
sercu ludzkim”21. Odbudowa tej równowagi wymaga m.in. właściwej budowy państwa. 
Przerost aparatu władzy w stosunku do społeczeństwa zachodzi wówczas, gdy instytu
cje te zatracają swój charakter pomocniczy względem osoby ludzkiej, stając się celem 
same w sobie. Konieczne jest więc ustalenie miary organizacji państwowej. Warunkiem 
wypracowannia właściwego ustroju społeczno-politycznego jest „zachowanie równo
wagi dwóch ograniczających się wzajemnie sił społecznych: z jednej strony oparte na 
zgodnym współdziałaniu siły nacisku społecznego posiadających odpowiednią autono
mię obywateli oraz ich zrzeszeń, z drugiej zaś działalność państwowa”22. Płaszczyzną 
porozumienia i współdziałania wszystkich sił społecznych i politycznych powinno być 
dobro wspólne.

Współczesna katolicka nauka społeczna określa dobro wspólne we właściwym zna
czeniu jako osobową doskonałość wszystkich członków społeczeństwa, realizowaną 
przez nich wspólnie, tj. we wzajemnym od siebie uzależnieniu, odróżniając je od 
instytucjonalnego dobra wspólnego, które stanowi ogół warunków, instytucji i urzą
dzeń społecznych koniecznych do realizacji osobowego dobra wspólnego23. Insty
tucjonalne dobro wspólne, jest zaledwie instrumentalnym elementem dobra wspólnego 
państwa, jednak w praktyce życia społecznego stopień realizacji dobra wspólnego 
państwa (we właściwym znaczeniu) ocenia się według zewnętrznych instytucji i urzą
dzeń społecznych. Nie da się bowiem precyzyjnie ustalić czy porównać poziomu 
osobowego rozwoju obywateli. Pod obserwację można wziąć tylko zewnętrzne warunki 
stwarzane w ramach państwa dla doskonalenia się osobowego obywateli.

Przejawy instytucjonalne dobra wspólnego państwa to: pełne zatrudnienie, 
przeciwdziałanie tworzeniu się uprzywilejowanych grup społecznych, do
stosowanie płac do cen towarów, powszechne udostępnienie obywatelom dóbr 
i usług kulturalnych, likwidacja bądź przynajmniej ograniczenie dysproporcji mię
dzy poszczególnymi sektorami gospodarczymi, tj. między rolnictwem, prze
mysłem i usługami; zharmonizowanie produkcji dóbr z produkcją usług konsum
pcyjnych; dostosowanie w miarę możliwości sposobu produkcji do rozwoju nauki 
i techniki, czuwanie nad tym, by osiągnięty dobrobyt służył nie tylko obecne
mu pokoleniu, lecz uwzględniał perspektywy przyszłości, troska o pokój zewnętrzny i 
wewnętrzny24.

4. Prawa i wolności obywatelskie

Oficjalne uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym, artykulacja swoich interesów 
i domaganie się realizacji i ochrony przez różne grupy i stowarzyszenia społeczne wiąże 
się z zagadnieniem ochrony praw.
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Dobrze zrganizowane państwo gwarantować winno skuteczną ochronę praw każdego 
obywatela. Kościół zdaje sobie sprawę, że w aktualnej rzeczywistości „od tego błędu i od 
tej winy ograniczania praw osoby ludzkiej i wolności człowieka — nie są wolne żadne 
kraje. Każdy z nich w swoim, chociaż odmiennym zakresie, niezależnie od wyznawanej 
ideologii filozoficznej, ekonomicznej czy politycznej, popełnia w tej dziedzinie jakieś 
grzechy”25.

Działania na rzecz ochrony praw człowieka powinny polegać z jednej strony na 
doskonaleniu ustawodawstwa i systemu prawnego, z drugiej zaś na doskonaleniu 
praktycznych mechanizmów realizacji tego ustawodawstwa.

Przede wszystkim więc zespół praw osoby ludzkiej powinien znaleźć swój wyraz w 
istniejącym aktualnie porządku prawnym, zaś poszanowanie oraz rozwijanie praw i 
obowiązków obywateli winno być zapisane w konstytucji.

Wysuwane przez Kościół prawa człowieka można ująć w dwu grupach: prawa o 
charakterze polityczno-socjologicznym i prawa o charakterze gospodarczym.

W myśl przyjętych koncepcji człowiek jako istota rozumna i wolna jest odpowie
dzialny za własne działanie, dzięki któremu realizuje własne cele i zadania życiowe. 
Działanie to domaga się wytworzenia przez władzę polityczną „klimatu” wolności, czyli 
stworzenia takiego porządku, który by nie narzucał człowiekowi wyboru wartości i nie 
krępował jego sumienia26.

Wysuwane przez Kościół „wolnościowe” prawa człowieka dotyczą m.in.: prawa do 
swobodnego wyboru stanu i założenia rodziny, do wychowania dzieci i zakładania 
odpowiednich instytucji wychowawczych, prawo do pracy, do dobrej sławy i szacunku, 
do ochrony życia prywatnego, do emigracji i wyboru miejsca zamieszkania, do korzy
stania z rozwoju wiedzy i postępu. Wśród praw człowieka mających bezpośredni 
związek z ustrojem państwa i społeczeństwa doktryna kościelna umieszcza następujące 
prawa: prawo do stowarzyszania się dla celów politycznych, społecznych i zawodowych, 
prawo do udziału we władzy i do jej kontroli, prawo do prawdziwej informacji, prawo do 
wolności przekonań religijnych i politycznych.

Na szczególną uwagę zasługują — zdaniem Kościoła — prawa gwarantujące wolność 
religii.

Wolność religijną pojmuje Kościół jako prawo osoby. Uzasadnieniem prawa d o . 
wolności religijnej jest więc godność osoby, nie tylko jako nakaz religijny, czy determi
nanta wynikająca z absolutnego charakteru głoszonej przez Kościół prawdy.

Z soborowej deklaracji o wolności religijnej wynika, że:
1) każda osoba ma prawo do wolności religijnej;
2) treścią tego prawa jest wolność od zewnętrznego przymusu;
3) ta wolność od przymusu rozumiana jest w dwojaki sposób: a) nie wolno zmuszać 
człowieka, aby postępował wbrew swemu sumieniu, b) nie wolno mu przeszkadzać w 
postępowaniu zgodnie z własnym sumieniem.

Kościół nawiązuje do sformułowań prawnomiędzynarodowych dokumentów praw 
człowieka (chodzi tu  np. o sformułowannia wstępu do Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka oraz Wstępu do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społe
cznych i Kulturalnych), gdzie wyrażono przekonanie, że prawa te nie są prawami 
stanowionymi, a istnieją jako prawo natury. Kościół domaga się by prawo do wolności 
religijnej było „w taki sposób uznane w prawnym ustroju społeczeństwa, aby stanowiło 
prawo cywilne”. Jednocześnie władza cywilna powinna „troszczyć się o to, by nigdy (...) 
nie była naruszona z powodów związanych z religią równość obywateli w dziedzinie 
prawa (...) i żeby wśród obywateli nie miała miejsca dyskryminacja”27.

Uzasadniając, że prawo do wolności religijnej ma źródło w godności osoby ludzkiej, a 
tym samym umieszczając je wśród innych praw człowieka, Kościół sprawę wolności 
religijnej osoby i wolności działania Kościoła inkorporuje w obronę praw człowieka w



60 ANDRZEJ CZOHARA

ogóle. „Prawo do wolności religijnej ma fundament nie w subiektywnym nastawieniu 
osoby, ale w samej jej naturze” — głosi Sobór. „Dlatego prawo do owej wolności 
przysługuje trwale również tym, którzy nie wypełniają obowiązku szukania prawdy i 
trwania przy niej”28. Prawo to przysługuje więc wszystkim: katolikom, wyznawcom 
innych religii, niewierzącym i ateistom. (Kościół przyjmuje, że ateizm jako negatywne 
rozwiązywanie problemów religijnych wchodzi w ich zakres).

Prawo do wolności religijnej nie jest widziane tylko w perspektywie indywidualisty
cznej. Kościół stale podkreśla wymiar społeczny człowieka. Drugim zatem obok osoby 
ludzkiej podmiotem prawa do wolności religijnej są wspólnoty religijnej. „Wolność, 
czyli zabezpieczenie od przymusu w sprawach religijnych, przysługująca poszczegól
nym osobom, powinna być im przyznana również wtedy, gdy działają wspólnie. 
Zarówno bowiem społeczna natura człowieka, jak i społeczna natura samej religii 
wymagają istnienia wspólnot religijnych”. Istnieje przy tym „zgodność między wolnoś
cią Kościoła i ową wolnością religijną, która wszystkim ludziom i wspólnotom ma być 
jako prawo przyznana oraz usankcjonowana w ustroju prawnym”. W społeczeństwie 
ludzkim i wobec wszelkiej władzy publicznej Kościół domaga się dla siebie wolności 
jako „autorytet duchowy ustanowiony przez Chrystusa”. Uzasadnienie tej wolności 
Sobór koncentruje na prawach osoby ludzkiej. Rozróżnia więc wolność w aspekcie 
indywidualnym i społecznym, czyli jako wolność osoby ludzkiej w dziedzinie wyzna
wania religii oraz wolność wspólnoty religijnej „jako społeczności ludzi, którym przys
ługuje prawo do życia w społeczeństwie cywilnym według nakazów wiary chrześcijań
skiej”29. Prawa osób, a dokładniej prawa chrześcijan do wolności religijnej, implikują 
prawo do wolności Kościoła — instytucji.

5. Podsumowanie

Zdaniem zwierzczników kościelnych występujący we współczesnym świecie fakt, że 
człowiek wraz z rozwijaniem wykształcenia i innych możliwości poznawczych świata 
przejawia uzasadnione dążenie m.in. do równości społecznej i dążenie do udziału w 
zarządzaniu, prowadzi w konsekwencji do wytworzenia „pewnego typu społeczeństwa 
demokratycznego”. „Demokracja” może mieć różną treść. Fundamentem papieskiej 
koncepcji demokracji jest dobro osób. Budowany w oparciu o prawa osoby ustrój 
państwa jest ustrojem demokracji uczestniczącej, stwarza możliwie szerokim masom 
warunki aktywnego współuczestnictwa w sprawowaniu władzy, umożliwia obywate
lom wpływ na decyzje polityczne, zapewnia społeczeństwu podmiotowość. Wszelkie 
konflikty i napięcia w państwie winny być rozwiązywane drogą wnikliwego dialogu 
władzy ze społeczeństwem. Działanie władzy państwowej opiera się na przepisach 
prawa, zaś jej celem jest troska o dobro wspólne, które wynika z praw człowieka. Obrona 
tych praw — jako podstawowe zadanie władzy — dotyczy w szczególności prawa do 
wolności religijnej człowieka i Kościoła.

Ważną rolę na rzecz warunków bytowych i kulturalnych ludności pełni rozbudowany 
zakres interwencjonizmu państwowego, wynikający z konieczności zagwarantowania 
dobra ogółu i przeciwdziałania partykularnym interesom. Między jednostką a władzą 
państwową istnieją organizmy pośrednie (np. związki zawodowe, samorządy teryto
rialne) cieszące się autonomią w stosunku do władzy państwowej i realizujące swoje 
cele.

Zmiana uzasadnienia wolności religijnej uznanej przez Sobór jako prawo osoby, a nie 
determinanta wynikająca z absolutnego charakteru głoszonej przez Kościół prawdy, 
pociąga za sobą aprobatę pluralistycznego charakteru życia społecznego. Typ plurali
styczny społeczeństwa jako przeciwstawny totalizmowi i uniformizmowi z jednej strony
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i anarchii z drugiej, papieże traktują jako coś normalnego w aktualnej rzeczywistości; 
istnienie wielu nurtów politycznych, systemów myślenia czy światopoglądów jest pożą
danym przejawem życia zbiorowego i warunkiem jego rozwoju.

Przypisy:

1 Zob. W. Granat „Dogmatyka katolicka. Tom 
wstępny Lublin 1965, s. 90—91.

2 Zob. Pius X II Encyklika o pewnych fałszywych 
poglądach zagrażających podstawom nauki 
katolickiej Humani generis 12.08.1950 w: Przeg
ląd Powszechny 1951 nr 2.

3 Zob. Cz. Strzeszewski „O nowy profil społe
cznej nauki Kościoła” w: Zeszyty naukowe 
K U L 1971 z. 2; K. Grzybowski, B. Sobolewska 
„Doktryna społeczna i polityczna papiestwa 
1789—1968”. Warszawa 1971, s. 53.

4 Sobór Watykański II  Konstytucja dogmatyczna
o Kościele Lumen gentium, nr 10; zob. M .D. 
Chenu „Lud Boży w świecie” Kraków 1968, 
s. 20 i n.;

5 Zob. Jan X X III Encyklika o współczesnych 
przemianach społecznych w świetle nauki 
chrześcijańskiej M ater et magistra 15.05.1961 
Paris 1963, s. 113; Sobór Watykański I I  Konsty
tucja Duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes, nr 42.

6 Paweł VI List apostolski z okazji 80-tej rocznicy 
encykliki Rerum novarum — Octogesima adve- 
niens, nr 4.

7 Gaudium et spes nr 25; zob. J. Maritain 
„Humanizm integralny” Londyn 1960, s. 27.

8 J. Krucina „Dobro wspólne. Teoria i jej zasto
sowanie” Wrocław 1972.

9 Zob. Gaudium et spes nr 17: Paweł VI Ency
klika o popieraniu rozwoju ludów Populorum 
progressio 26.03.1967 Paris 1968, nr 14.

10 Orędzie Episkopatu Polski w sprawie wyborów 
do Sejmu 10.09.1946 — w: Listy pasterskie Epi
skopatu Polski 1945— 1974. Paryż 1975, s. 42: 
zob. Gaudium et spes nr 74.

11 S. Wyszyński „Prymat człowieka w ładzie spo
łecznym” Londyn 1976 s. 78—79; zob. Jan 
X X III Encyklika o pokoju między narodami. 
Pacem in terris 11.04.1963 nr 54.

12 Episkopat Polski do kapłanów. Jasna Góra 1963
w: Listy pasterskie Episkopatu Polski

1945— 1974 Paryż 1975 s. 310; zob. Jan X X III 
Pacem in terris nr 50; Gaudium et spes nr 74.

13 Zob. Paweł VI przemówienie z 29.01.1970 
„Wolność i autorytet” w: Nauczanie społeczne 
1970—71 cz. II  Warszawa 1972, s. 18—25.

14 Episkopat Polski „O bolesnych wydarzeniach” 
Warszawa 1968, w: Listy pasterskie Episkopatu 
Polski 1945— 1974. Paryż 1975, s. 518. Zob. Jan 
X X III Pacem in terris nr 162; Cz. Strzeszewski 
„N atura i cel życia politycznego” — w: Ate
neum Kapłańskie 1971 z. 1 s. 3— 15.

15 Jan Paweł II  Encyklika Sollicitudo rei socialis 
z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia 
Populorum progressio 30.12.1987, Wrocław 
1988, n r 15.

16 Jan X X III M ater et magistra s. 62. Papież 
cytuje w tym miejscu słowa Piusa VI z encykliki 
Quadragesimo anno.

17 Jan Paweł II Encyklika o pracy ludzkiej z okazji 
90-tej rocznicy encykliki Rerum novarum — 
Laborem exercens 14.09.1981 nr 14.

18 Jan Paweł I I  Sollicitudo rei socialis, nr 15.
19 S. Wyszyński Kazanie wygłoszone 26 sierpnia 

1980 r. na Jasnej Górze. Pallotinum 1981.
20 Gaudium et spes, n r 74.
21 Gaudium  et spes, n r 10; zob. J. Krucina dz. cyt. 

s. 94.
22 Jan X X III Mater et magistra, s. 66.
23 Zob. J. Kondziela „Filozofia społeczna. Zagad

nienia wybrane” Lublin 1972 s. 64, 94.
24 Jan X X III Pacem in terris, nry 64—72.
25 S. Wyszyński „Prymat człowieka w ładzie spo

łecznym” Londyn 1976, s. 165.
26 Zob. S. Kowalczyk „Wolność naturą, powoła

niem i prawem człowieka” w: Chrześcijanin w 
świecie 1978 nr 61.

27 Sobór Watykański II  Deklaracja o wolności 
religijnej Dignitatis humanae 7.12.1965 nr 1
i 6.

28 Tamże nr 2.
29 Tamże nr 4, 3,13.



Dr Elżbieta Kantecka—Kolanowska

Nauczanie religii 
w krajach Europy zachodniej

Swoboda wyznania i przekonań reli
gijnych jest jedną z wielu zasad praw 
człowieka, charakteryzujących współ
czesne państwo demokratyczne. Nie jest 
jednak realizowana tak samo we wszyst
kich krajach. Przykładem różnic w tej 
materii może być kwestia nauczania 
religii w szkołach, zwłaszcza publi
cznych (państwowych).

Do analizy wybrane zostały Włochy, 
Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone 
Ameryki i Hiszpania. Kraje te, trady
cyjnie uznawane za demokratyczne, a 
więc posiadające m.in. prawne gwaran
cje dla wolności sumienia i wyznania, 
będące sygnatariuszem konwencji mię
dzynarodowych w tej sprawie, w prak
tyce odmiennie regulują zasady naucza
nia religii w szkołach.

Odpowiedzi wymagać więc będą 
pytania: czy i w jakim zakresie jest pro
wadzone nauczanie religii w szkołach 
publicznych oraz od czego zależy cha
rakter przyjętych rozwiązań.

W łochy są jednym z wielu krajów, 
w którym nauczanie religii w szko
łach publicznych wywołuje wiele spo
rów i polemik. Ich istotą jest nie ty
le sama religia w szkole państwowej, 
co zakres swobód obywatelskich, reali
zacja konstytucyjnej zasady wolności 
sumienia i wyznania oraz prawo rodzi
ców do swobodnego formowania systemu 
wartości i światopoglądu swoich dzie
ci.

Aby przedstawić meritum tej właśnie 
sprawy we Włoszech, trzeba przypo
mnieć, że liczba obywateli ochrzczonych 
w Kościele Rzymskokatolickim oscyluje 
tu  z reguły w okolicach 90% (w 1987 — 
97%), pozostałe 10% to: muzułmanie ok. 
200 tys., Świadkowie Jehowy ok. 300 
tys., Żydzi ok. 36 tys. oraz niewielka 
liczba protestantów i obojętnych religij
nie.

Dominujące wpływy w szkolnictwie 
publicznym Włoch uzyskał Kościół 
Rzymskokatolicki na mocy Układów 
Laterańskich zawartych między Stolicą 
Apostolską a Włochami 11 lutego 1929 r. 
W kontekście, który stanowił część tych 
układów, stwierdzono, iż „Włochy 
uznają nauczanie doktryny chrześcijań
skiej w formie przekazywanej przez tra
dycję katolicką za podstawę i ukorono
wanie oświecenia publicznego”. Przed 
zawarciem konkordatu lekcje religii w 
szkołach publicznych obowiązywały 
uczniów tylko w pięciu pierwszych kla
sach szkoły podstawowej. Konkordat 
czynił je obowiązkowymi również we 
wszystkich typach szkół średnich. Na 
życzenie rodziców lub prawnych opie
kunów istniała możliwość zwolnienia 
ucznia z tych zajęć (art. 36)1. Ten stan 
rzeczy przetrwał aż do 18 lutego 1984 
roku, kiedy to Stolica Apostolska i 
Republika Włoska porozumiały się w 
kwestii rewizji Układów Laterańskich. 
W sprawie nauczania religii w szkołach
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publicznych, która budziła od lat szcze
gólnie ostre kontrowersje, znowelizo
wany konkordat wprowadził istotne 
zmiany. W dalszym ciągu „Republika 
Włoska, uznając wartość kultury religij
nej (...), zapewniać będzie nauczanie 
religii katolickiej we wszelkiego rodzaju i 
stopnia publicznych szkołach nieuni- 
wersyteckich” (art. 9, p. 2). Jednakowoż 
w poszanowaniu wolności sumienia oraz 
odpowiedzialności wychowawczej rodzi
ców zagwarantowano każdemu prawo 
wyboru korzystania lub niekorzystania z 
tego nauczania. Wybór ten zostanie 
potwierdzony przez akt zapisania się 
uczniów osobiście lub przez decyzję 
rodziców. Jakakolwiek podjęta decyzja 
nie powinna być powodem dyskrymi
nacji2.

Konkordatowe rozstrzygnięcia, które 
tu zostały przytoczone tylko w części 
dotyczącej nauczania religii w szkołach 
publicznych, skłoniły samych Włochów 
do twierdzenia, iż Republika stała się 
„państwem neutralnym, ale nie obojęt
nym na społeczną rolę religii; państwem, 
które nie preferuje żadnej religii, ale bie
rze pod uwagę idealistyczne motywy 
społeczeństwa”3.

Uszczegółowieniem konkordatowych 
rozwiązań na temat nauczania religii w 
szkole, a zarazem wyjaśnieniem wielu 
spornych kwestii, jest umowa zawarta 
między Ministrem Edukacji Publicznej, 
panią F. Falcucci a kard. U. Poletti, 
przewodniczącym Włoskiej Konferencji 
Episkopatu, dotycząca realizacji naucza
nia religii w szkołach publicznych z 14 
grudnia 1985 r.4.

Nauczanie religii prowadzone będzie 
zgodnie z doktryną Kościoła Rzymsko
katolickiego oraz zgodnie z celami 
szkoły. Zrównane jest ono co do 
ważności z innymi przedmiotami naucza
nymi w szkole, wobec czego na równi z 
nimi winno być umieszczone w płanie 
zajęć (środowiska laickie proponowały, 
aby umieścić ten przedmiot na pierwszej 
lub ostatniej lekcji, w interesie uczniów, 
którzy nie zapisali się nań). Wybór 
dokonany na prośbę władz szkolnych

jest ważny na cały rok i może dotyczyć 
kolejnych lat kursu. Uwzględnia się jed
nak możliwość rezygnacji z uczęszczania 
na lekcje religii. W umowie przyznaje się
2 lekcje religii tygodniowo w przedszko
lach i szkołach podstawowych oraz 1 
lekcję religii tygodniowo w szkołach 
średnich I i II stopnia, łącznie z liceami 
artystycznymi i instytutami sztuki.

Nauczyciele prowadzący nauczanie 
religii stanowią część personelu dydak
tycznego z tymi samymi prawami i obo
wiązkami, jak inni nauczyciele, lecz 
uczestniczą w ocenie okresowej i końco
wej tylko tych uczniów, którzy uczę
szczali na ich lekcje. O kwalifikacjach 
merytorycznych nauczycieli religii decy
dują władze kościelne — ordynariusz, 
natomiast o przygotowaniu pedagogi
cznym — władze szkolne. Podręczniki 
do religii, jako podręczniki szkolne, pod
legają tej samej dyscyplinie, jak inne. 
Władze kościelne winny wyposażyć je w 
„nulla obstat”.

Umowa ta spotkała się z całym szere
giem zarzutów w bardzo wielu środowi
skach. Najpoważniejsze z nich to: umie
szczenie lekcji religii w środku rozkładu 
zajęć (pomiędzy innymi lekcjami), co 
jest dyskryminacją tych uczniów, którzy 
nie uczęszczają na te zajęcia; powiększa
nie ilości godzin religii w szkołach ele
mentarnych oraz wprowadzenie jej do 
przedszkoli jest nieuzasadnione; obec
ność nauczycieli religii na naradach 
szkolnych oraz wpisywanie ocen z tego 
przedmiotu do dziennika i na świedect- 
wie jest bezprawne5.

Niektóre z tych wątpliwości i zarzutów 
rozstrzygnął Włoski Trybunał Konstytu
cyjny, stwierdzając, że religią w szkole, 
choć stanowi przedmiot dobrowolny, posia
da tę samą rangę, co inne przedmioty 
nauczania i nie może być w żaden sposób 
dyskryminowana (np. poprzez systematycz
ne umieszczanie jej na początku lub na 
końcu zajęć szkolnych). Postanowiono 
również, że uczniowie, którzy nie biorą 
udziału w lekcjach religii, nie mogą być 
zmuszani do uczęszczania na przedmiot 
zastępczy, np. na etykę6.
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Z danych statystycznych wynika, że 
to ostatnie orzeczenie Trybunału Kon
stytucyjnego dotyczy mniej więcej 10% 
uczniów, reszta bowiem sama, bądź 
przez wpis rodziców, dokonała wyboru 
lekcji religii. Jednak sami Włosi są ostro
żni w wyciąganiu wniosków na temat 
ilości rzymskokatolików w tym kraju z 
faktu zapisania się 90% uczniów na lek
cje religii, gdyż zdają sobie sprawę, że 
wielu uczniów zostało skłonionych do 
uczestnictwa w lekcjach religii przez 
rodziców z obawy przed presją otoczenia 
lub brakiem zajęcia w czasie trwania 
tych lekcji7.

Umowa z 14 grudnia 1985 r. była inspi
racją dla dalszych, podpisanych przez 
przewodniczącego Konferencji Episkopa
tu Włoch i ministra oświaty, umów pro
gramowych dotyczących nauczania religi 
rzymskokatolickiej w szkołach podstawo
wych i średnich I i II stopnia oraz w szko
łach średnich trzeciego stopnia, liceach 
artystycznych i instytutach sztuki.

Według tych dokumentów, lekcje reli
gii mają zapoznać uczniów z podstawami 
wiary chrześcijańskiej, jej źródłem (Bi
blia), dokumentami Soboru Watykańskie
go II. Powinny też być inspiracją dla 
uczniów do aktywnych poszukiwań odpowie
dzi na pytanie o sens życia, o wartości 
i normy obowiązujące we współczesnym 
świecie, w kontekście systemu wartości 
chrześcijańskich. Na tych lekcjach powin
no się rozpatrywać prawodawstwo kościelne
i cywilne w świetle prawa naturalnego i 
objawionego oraz analizować pytania ucz
niów dotyczące sprawiedliwości społecznej, 
praw człowieka, pokoju, wolności oraz edu
kacji uczuciowej i seksualnej z punktu 
widzenia moralności i religii.

Na lekcjach religii powinno się także 
kształtować umiejętność dokonywania 
porównań między Kościołem Rzymsko
katolickim a innymi Kościołami chrześ
cijańskimi, innymi religiami, innymi 
systemami wartości. We wszystkich 
tych programach podkreśla się konie
czność kształtowania zrozumienia i tole
rancji dla tych, którzy wybrali inną reli
gię lub nie wyznają żadnej.

Zakres i stopień trudności propono
wanych tematów winien być dostoso
wany do wieku uczniów, ich aktualnych 
problemów oraz uwzględniać rodzaj 
szkoły i korelację z innymi przedmio
tami8.

W tym miejscu należy dodać jedną 
bardzo istotną uwagę. Szkoła publiczna 
nie jest jedynym miejscem, gdzie można 
pobierać naukę religii rzymskokatolic
kiej. We Włoszech istnieją bowiem
1 372 szkoły (skupione w Federacji Pod
stawowych, Średnich i Wyższych Szkół 
Katolickich) oraz 8 800 przedszkoli, do 
których uczęszcza ok. 800 tys. dzieci 
(prawie tyle, ile chodzi do przedszkoli 
państwowych). Zarówno Konstytucja, 
jak i nowy Konkordat oraz omawiana tu 
Umowa przewidują możliwość powsta
nia nowych tego typu instytucji. Mimo 
że konstytucja w art. 33 zastrzega insty
tucjom i osobom prywatnym prawo 
tworzenia szkół i zakładów wychowa
wczych bez obciążeń dla państwa, to 
jednak szkoły rzymskokatolickie czer
pią część swoich finansów z budżetu 
państwa oraz z funduszy gminnych i 
regionalnych.

Kończąc rozważania na temat naucza
nia religii we włoskich szkołach publi
cznych, należy stwierdzić, że zasada 
neutralności religijnej państwa znalazła 
odbicie również w umowach podpisy
wanych przez państwo i Wspólnotę 
Waldezjańską w 1984 r.9 oraz państwo i 
Wspólnotę Żydowską w 1987 r .10. Obu 
tym wspólnotom wyznaniowym przy
znaje się obok prawa do propagowania 
swojej religii również prawo dzieci do 
korzystania z nauczania zasad własnej 
religii w szkołach publicznych.

W konstytucji Republiki Federal
nej Niemiec11 z 1949 r. stwierdza się, że 
„nauka religii w szkołach publicznych, z 
wyjątkiem szkół bezwyznaniowych, jest 
normalnym przedmiotem nauczania i 
będzie udzielana zgodnie z zasadami 
związku wyznaniowego” (art. 73). 
Uprawnionym do wychowania przy
znano prawo do decydowania o udziale 
dziecka w nauce religii (art. 7.2.).



NAUCZANIE R E LIG II W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ 65

Zagwarantowano również prawo zakła
dania szkół prywatnych, po uzyskaniu 
zezwolenia państwa (art. 7.4).

Specyficzny dla tego kraju jest fakt, że 
szkoła publiczna, o której jest mowa w 
konstytucji, dość długo torowała sobie 
drogę w opozycji do szkolnictwa wyzna
niowego. Dziedzictwem bowiem czasu 
przeszłego było funkcjonowanie dwóch 
rodzajów szkół podstawowych: szkoły 
wyznaniowe (oddzielne dla rzymskoka- 
tolików i protestantów) oraz tzw. szkoły 
równoległe, otwarte dla wszystkich 
uczniów bez względu na wyznanie. Obie 
kategorie szkół były subwencjonowane 
przez państwo.

Problem pojawił się w momencie, gdy 
niektóre Landy zaczęły likwidować 
początkowe szkoły ewangelickie i rzym
skokatolickie, powołując na ich miejsce 
jednolite świeckie szkoły publiczne, 
dostępne dla wszystkich. (Duża samo
dzielność Landów w sprawach szkol
nych umożliwiała wielość rozwiązań w 
tej kwestii). Ostro zaprotestowali przed
stawiciele Kościoła Rzymskokatolickie
go, twierdząc, że takie postępowanie jest 
naruszeniem Konkordatu z 1933 r., 
według którego mogły w R FN  funkcjo
nować państwowe, rzymskokatolickie 
szkoły początkowe (art. 23)12. Precedens 
został stworzony przez Land Badenia- 
-Wirtenbergia, który 8 lutego 1967 r. 
uchwalił ustawę szkolną znoszącą odrę
bne, rzymskokatolickie i ewangelickie 
szkoły początkowe. Za tym przykła
dem poszły i inne Landy: Nadrenia 
Płn.-Westwalia, Nadrenia-Palatynat i 
Bawaria13. Jednak zanim do tego doszło, 
Trybunał Konstytucyjny musiał orzec w 
sprawie obowiązywania lub nie Kon
kordatu z I I I  Rzeszą Niemiecką. W 
1957 r. Trybunał orzekł, że Konkordat 
nadal obowiązuje, ale poszczególne kraje 
nie są związane jego postanowieniami w 
sprawach szkolnictwa. Ostatecznie wszel
kiego typu wątpliwości i zastrzeżenia 
natury prawnej i doktrynalnej zostały 
rozstrzygnięte przez referenda zorgani
zowane np. w Bawarii (ok. 90% za znie
sieniem szkół wyznaniowych), w Nad

renii Płn.-Westwalii (ok. 80% za 
szkołami wspólnymi)14. Zmiana ustroju 
szkół niemieckich pociągnęła za sobą 
konieczność renegocjacji niektórych 
konkordatów krajowych, które wcześ
niej regulowały te kwestie. Obecnie 
obowiązek nauki religii w szkole dla 
dzieci rzymskokatolickich oraz prawo do 
zakładania rzymskokatolickich szkół 
wyznaniowych przewidują konkordaty z 
Badenią, Dolną Saksonią, Bawarią i z 
Nadrenią-Palatynatem. W latach sie
demdziesiątych podobne układy zostały 
zawarte z Kościołem Ewangelickim.15.

Tak więc nauczanie religii w szkołach 
niemieckich jest obowiązkowe. Na 
przykład ustawa o szkolnictwie podsta
wowym i średnim Dolnej Saksonii z 
roku 1982 przewiduje, że jeśli w szkole 
jest co najmniej dwunastu wyznawców 
jakiegoś wyznania — wszystko jedno, 
rzymskokatolików, zielonoświątkow
ców, czy muzułmanów — to muszą mieć 
lekcje swojej religii. Dla uczniów bez
wyznaniowych przewidziano w klasach 
od V do X przedmiot, który nazwano 
„Wartości i normy”16.

Nauczanie religii w szkołach publi
cznych nie jest organizowane przez 
Kościół, lecz przez Instytut Eduka
cyjny. Wykładowcy, poza dyplomami 
innych studiów wyższych, mają ukoń
czone kursy lub studia teologiczne. Za 
treść nauczania religii odpowiedzialność 
ponosi wspólnota wyznaniowa.

Badania przeprowadzone przez Insty
tut w Allenscha na zlecenie Komisji 
Wychowania i Szkoły przy Niemieckiej 
Konferencji Biskupów, ukazały kilka 
ciekawych zjawisk. Największym mia
nowicie zainteresowaniem uczniów na 
lekcjach religii cieszą się tematy zwią
zane z ich bezpośrednimi doświadcze
niami (stosunki międzyludzkie, przy
jaźń, seks, rodzina) oraz — w wyższych 
klasach — aktualne problemy społeczne
i polityczne (wybór zawodu, prawa 
człowieka, ochrona środowiska). Gorzej 
jest natomiast z takimi tematami jak sak
ramenty, rok kościelny, grzechy i wina 
itp .17. Innym ciekawym zjawiskiem,

5 —  S tud ia  M oderayiana
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sygnalizowanym przez Instytut w 
Allenbach, jest fakt niewielkiego zainte
resowania tymi lekcjami wśród uczniów
— co czwarty uczeń uczęszczający na 
religię, a określający siebie religijnym, 
rozważa możliwość zwolnienia się z tych 
lekcji. Natomiast 77% rodziców opo
wiada się za tymi lekcjami, oczekując od 
nich w mniejszym stopniu treści religij
nych, a w większym wpływu na pod
stawy moralne, światopogląd i społeczną 
integrację.

Sytuacja ta uległa zmianie po zjedno
czeniu Niemiec, 85% ludności RFN 
deklarowało swą przynależność do jed
nego z dwóch wielkich Kościołów 
chrześcijańskich: Kościół Rzymskokato
licki liczył 26,4 min wiernych (43,3% 
ogółu społeczeństwa), natomiast ewan
gelików było 25,4 min (41,6%), W tym 
samym momencie należy koniecznie 
dodać, że antycypując moment zjedno
czenia, rząd NRD i przedstawiciele 
Kościołów (ewangelickiego, rzymskoka
tolickiego i Wspólnoty Roboczej Koś
ciołów Chrześcijańskich) zawarli poro
zumienie we wrześniu 1990 r. o 
wprowadzeniu lekcji religii do szkół. 
Motywowali to tym, że określona wiedza
o religii, chrześcijaństwie i życiu koś
cielnym musi stanowić część składową 
wiedzy ogólnej przekazywanej uczniom 
w szkołach. Obecnie jednak sprawa ta 
leży już w kompetencjach wschodnio- 
niemieckich krajów związkowych, z któ
rymi Kościoły i wspólnoty religijne będą 
musiały zawrzeć odpowiednie porozu
mienia regulujące wszystkie sprawy 
związane z wprowadzeniem religii do 
szkół.

Fakt zjednoczenia Niemiec nie wpły
nął na zmianę uregulowania stosunków 
państwo — Kościół, które opierają się na 
systemie „przyjaznego” rozdziału, przy 
daleko idącym współdziałaniu i jeszcze 
dalej idącej autonomii Kościołów.

We Francji normą podstawową 
określającą stosunek Republiki do 
związków wyznaniowych jest neutral
ność i laickość18, w praktyce oznaczająca 
niezajmowanie przez państwo stanowi

ska w sprawach religii. Państwo i związki 
wyznaniowe stanowią oddzielne struk
tury organizacyjne. Jest to jedna z trwal
szych zasad ustawodawstwa i praktyki 
francuskiej, która obejmuje swym zasię
giem również szkolnictwo.

Aktem konstytutywnym dla tych 
norm jest ustawa z 1905 r. o rozdziale 
Kościoła od państwa. W niej to znalazł 
się zakaz finansowania instytucji wyzna
niowych przez państwo oraz zasada 
zezwalająca na nauczanie religii dzieci w 
wieku od 6 do 13 lat, które uczęszczają 
do szkoły — i to poza godzinami lekcji19. 
Ostre rygory ustawy z 1905 r. w zasadni
czej części utrzymywały się przez całe 
dwudziestolecie międzywojenne. Ustę
pstwa poczyniono jedynie na rzecz 
zakonów nauczających, zezwalają im na 
wznowienie działalności oraz nie utrud
niając rozwoju szkół prywatnych i 
wyznaniowych, które powstały po 1933 
roku. Natomiast sprawa finansowania 
tych szkół z funduszy publicznych była 
wciąż powodem nieustających konflik
tów między państwem a Kościołem, 
bowiem w tej materii państwo nie 
poczyniło żadnych ustępstw na rzecz 
Kościoła. Dopiero rząd Vichy, w trakcie
II wojny światowej, naruszył tę zasadę 
przyznając Kościołowi Rzymskokato
lickiemu dotacje i subwencjonując 
szkoły wyznaniowe.

W powojennej Francji powróciła 
sprawa religii w szkołach publicznych 
oraz kwestia finansowania szkół wyzna
niowych z budżetu państwa. Ustawa z
1959 r., zwana Ustawą Debre, postana
wia, że państwo łożyć będzie na utrzy
manie szkół wyznaniowych w zamian za 
poddanie ich administracyjnej kontroli 
państwa. W praktyce dotyczyło to zwła
szcza szkół rzymskokatolickich, stano
wiły bowiem one 83% ogólnej liczby 
szkół prywatnych. Wspomniana ustawa 
miała jeszcze jeden aspekt: na jej mocy w
1960 r. wydano dekret wprowadzający 
nauczanie religii w tych zakładach 
szkolnictwa powszechnego, gdzie rodzi
ce deklarują takie życzenie. Zdaniem 
ustawodawcy ułatwiono w ten sposób
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organizację nauczania religijnego wszyst
kim wyznaniom, jeśli rodzice życzą 
sobie tego. Honorarium za tę naukę pok
rywają rodzice20. Zjawisko to nie ma 
jednak szerszego rezonansu. W publicy
styce francuskiej podkreśla się świecki, 
powszechny i bezpłatny charakter 
szkoły francuskiej21.

Aby bowiem uczynić zadość potrze
bom religijnym obywateli i wymogom 
ustawy z 1905 r., w szkołach publi
cznych wprowadzono jeden dzień w 
tygodniu wolny od nauki (środa), aby 
dzieci mogły chodzić na religię do koś
cioła. Obecnie z tej formy katechizacji 
korzysta 45% uczniów szkół podstawo
wych. Przy niektórych szkołach śred
nich działają natomiast tzw. kapelanie, 
gdzie uczniowie uczestniczą w lekcjach 
religii na terenie szkoły22.

Francja mieni się państwem świeckim 
nie tylko ze względu na swe rozstrzyg
nięcia ustrojowe (obie konstytucje tego 
kraju z 1946 r. i z 1958 r. określają Fran
cję właśnie jako państwo laickie23), czy 
praktykę polityczną. O takim jej charak
terze świadczy również stopień religij
ności społeczeństwa. W 1986 r. na 55 
min Francuzów 79% deklarowało przy
należność do Kościoła Rzymskokatolic
kiego, z tego jednak tylko 10% prakty
kowało co niedzielę. Protestanci stano
wili 3,5%, ale 61% z nich nie praktykuje 
w ogóle. Mahometan jest ok. 5%, wspól
nota żydowska liczy ok. 700 tys.24.

Przy takim stanie rzeczy zdziwienie 
może budzić kontrowersja, jaka pow
stała w 1984 r., gdy prezydent F. Mitte- 
rand przystąpił do reformy systemu 
szkolnictwa, chcąc z niego stworzyć 
„wielką służbę publiczną, jednolitą i 
laicką”. Dla przypomnienia należy 
dodać, że było to jedno z haseł jego kam
panii wyborczej w 1981 r. W przygoto
wanym projekcie wcale nie przewidy
wano wcielenia szkół wyznaniowych do 
ogólnego systemu oświatowego, lecz 
jedynie wzmocnienie kontroli państwa 
nad nimi, zmniejszenie zakresu auto
nomii administracyjnego szkolnictwa 
wyznaniowego i niezależności kadry

nauczycielskiej od państwowych władz 
oświatowych.

Pod naporem opinii publicznej Mitte- 
rand musiał odstąpić od tej propozycji. 
Wypracowano stanowiska kompromi
sowe, które zwiększa kontrolę finansową 
państwa nad szkołami wyznaniowymi, 
gwarantując im jednocześnie prawo do 
funduszów publicznych na równi ze 
szkołą państwową. Władze szkolne 
zyskują nadzór nad obsadzaniem w nich 
stanowisk nauczycielskich. Mała „wojna 
religijna”, jaka rozgorzała wokół tego 
problemu, świadczy, że dualizm syste
mu oświaty jest we Francji w znacznej 
mierze akceptowany. (W 1987 r. do 
rzymskokatolickich szkół pierwszego 
stopnia uczęszczało 950 tys. uczniów, a 
do szkół drugiego stopnia — 1 min 150 
tys. uczniów; analogicznie do szkół pań
stwowych pierwszego stopnia — 5 min 
800 tys., a do szkół drugiego stopnia — 4 
min 300 tys. uczniów).

Fakt ten można interpretować w dwojaki 
sposób: z jednej strony jest to chęć spo
łeczeństwa zachowania szkolnictwa, które 
stwarza większe szanse życiowe, np. dosta
nie się do elitarnych szkół wyższych, któ
rymi we Francji wcale nie są Uniwersytety, 
a tzw. Wielkie Szkoły, techniczne, ekono
miczne czy polityczne. Płatne szkoły pry
watne stoją najczęściej na poziomie na ty
le wysokim, aby opłacało się ponosić kosz
ta w zamian za większe możliwości zdania 
egzaminów. Z drugiej zaś strony rodzice 
mają nieskrępowaną możliwość nadawania 
swoim dzieciom odpowiedniej formacji inte
lektualnej i światopoglądowej, co należy 
do szeroko pojętych praw człowieka i swo
bód obywatelskich, a dotyczy także możli
wości posyłania dzieci do szkół wyznanio
wych. Wydaje się zasadne stwierdzenie, 
iż właśnie w tym kontekście winny być 
rozpatrywane wszystkie odstępstwa od 
reżimu rozdziału z 1905 r. Nie jest to 
więc przejaw klerykalizacji kraju, po- 
rewolucyjna bowiem Francja była daleka 
od tego typu ciągot, a chęć zapewniania 
obywatelom możliwie szerokiego rozwoju 
osobowości i dowolnego kształtowania 
poglądu na świat.
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Pierwszym państwem na świecie, 
które proklamowało demokratyczną 
zasadę rozdziału Kościoła od państwa 
były S tan y  Z jednoczone A m eryki 
Północnej. W 1791 r. uchwalona pier
wsza poprawka do Konstytucji stwier
dza, że Kongres nie może ustawowo 
wprowadzić państwowej religii ani 
zabronić swobodnego jej praktykowa
nia25. Po raz pierwszy sformułowano akt 
nakazujący separację związków wyzna
niowych od państwa (od władz polity
cznych), w tym również oddzielenie Koś
cioła od szkoły publicznej.

Szkolnictwo publiczne ma więc w 
Stanach Zjednoczonych charakter 
świecki. Zawieszanie w nich emblema
tów religijnych jak również odmawianie 
w ich obrębie modlitwy jest bezprawne. 
Na straży takiego charakteru publicznej 
szkoły amerykańskiej stoi Sąd Najwyż
szy.

Podejmowano oczywiście wiele prób 
wprowadzenia elementów wyznanio
wych do szkół państwowych. Można je 
podzielić na kilka grup: pierwsza — 
nauczanie religii w szkole publicznej, 
zdaniem Sądu Najwyższego, jest sprze
czne z zasadami pierwszej poprawki do 
Konstytucji26, co nie przesądza o szcze
gólnym miejscu instytucji religijnych w 
przyjętych za obowiązujące w USA 
wzorcach zachowania. Drugi blok doty
czy nauczania religii w czasie przezna
czonym na nauczanie innych przedmio
tów. Sąd Najwyższy uznał za niezgodne 
z zasadą separacji Kościoła od państwa 
zarówno nauczanie tego typu w budyn
kach szkolnych (gdy władze szkolne nie 
organizowały tego nauczania, a jedynie 
umożliwiły odbywanie tych lekcji), jak 
również zwalnianie uczniów ze szkoły w 
celu uczestniczenia w lekcjach religii 
poza szkołą. Za jedynie dopuszczalne 
uznano zwalnianie dzieci ze szkoły, aby 
uczestniczyły w świętach religijnych. 
Zwolnienia te mają mieć jednak charak
ter sporadyczny, co zostało wyraźnie 
podkreślone w orzeczeniu.

Trzecia grupa spraw dotyczy propo
zycji obowiązku odmawiania modlitwy

w szkołach publicznych. Są to najczęś
ciej rozpatrywane przez Sąd Najwyższy 
propozycje, obok chęci odczytywania 
większych lub mniejszych fragmentów 
Biblii.

Do kwestii Biblii powrócę później, 
teraz kilka słów na temat modlitwy w 
szkole. W 1962 r. Sąd Najwyższy rozpa
trywał sprawę wprowadzenia modlitwy 
do szkół w stanie New York. W orzecze
niu stwierdzono, że rząd — w tym 
szczególnym przypadku rząd stanowy
— nie ma prawa żądać modlitwy w szko
łach państwowych, nawet jeśli uczniom 
„przysługuje swoboda” udziału w niej. 
Jest przy tym zupełnie obojętne, że mod
litwa nie jest związana z jakimś konkret
nym wyznaniem lub czy udział w niej 
jest dobrowolny, czy też jest sfinanso
wana ze środków podatkowych. M od
litwa jest czynnością religijną i dlatego 
nie może być wymagana przez państwo 
bez naruszenia pierwszej poprawki. 
Sąd dodatkowo zaprzeczył, jakoby to 
orzeczenie mogło być interpretowane 
jako oznaka wrogości rządu wobec reli
gii. Każdy jednak rząd w tym kraju 
winien zaniechać formułowania lub 
zatwierdzania oficjalnych modlitw. 
Przytoczone zostały tu  obszerne frag
menty orzeczenia Sądu Najwyższego, 
ponieważ sprawa modlitwy w szkole 
publicznej powróciła po dwudziestu latach 
już jako wniosek zmiany Konstytucji 
skierowany do Senatu Kongresu Sta
nów Zjednoczonych. Proponowano ta
kie zmiany w zapisie konstytucyjnym, 
aby umożliwić wprowadzenie dobro
wolnej modlitwy do szkół publicznych. 
Jednak Senat, mimo publicznego po
parcia, jakiego udzielił propozycji urzę
dujący prezydent R. Reagan, odrzucił 
ten projekt27. R. Reagan jest chyba 
pierwszym prezydentem, który poważył 
się na naruszenie zasady konstytucyjnej
o rozdziale Kościoła od państwa.

Adwersarze Reagana, nie tylko z 
grona senatorów, broniąc szkoły świec
kiej, nie wkraczającej w sprawy sumienia 
uczniów, twierdzili, że modlitwa w szko
łach nie jest nigdy dobrowolna, zwła
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szcza gdy spada na dziecko ciężar pow
strzymywania się od działalności gru
powej. Jeśliby wprowadzono odmawia
nie modlitwy w szkołach, wówczas 
dzieci rozmaitych wyznań lub bezwy
znaniowe czułyby się zmuszone do przy
łączenia się — z powodu nacisku społe
cznego. Krytycy poglądu Reagana 
zwracają też uwagę na to, że przy dużej 
ilości wyznań i Kościołów w Stanach 
Zjednoczonych byłoby rzeczą niemoż
liwą zapewnienie równości kultu religij
nego w tej samej klasie szkolnej dla 
przedstawicieli różnych wyznań. Nie
możliwe byłoby również odmawianie 
modlitwy w jednej postaci przez przed
stawicieli ponad 300 wyznań legalnie 
działających w tym kraju. Wiele argu
mentów przytoczono zarówno za wpro
wadzeniem reganowskiego projektu, 
jak i przeciw niemu. W 1984 r. Senat 
ponownie zajął się tą sprawą i ponownie 
odrzucił projekt poprawki do Konstytu
cji, umożliwiający wprowadzenie dobro
wolnej modlitwy do amerykańskich 
szkół publicznych28.

Lektura Biblii w szkołach państwo
wych należy do tej samej grupy proble
mów co modlitwa, jednak nie stoją za nią 
tak poważne autorytety. Sąd Najwyższy, 
odrzucając projekt odczytywania Biblii 
w szkołach, stwierdza, iż miejsce religii 
jest w kościele, domu, sercu i rozumie 
jednostki29, a pobożna lektura Biblii jest 
właśnie czynnością religijną.

Wprawdzie Sąd Najwyższy odrzucił 
program modlitw oraz pobożną lektu
rę Biblii w szkołach państwowych i ogło
sił naukę religii w szkołach za sprze
czną z konstytucją, jednak ten sam Sąd 
już od wielu lat podkreśla, że nauka re
ligii jest integralnym składnikiem wy
chowania państwowego. Taka nauka reli
gii, jaka jest prowadzona w kościele, 
synagodze lub związku wyznaniowym, 
jest nie do przyjęcia dla szkół państwo
wych. Uważa się jednak za coraz bar
dziej uzasadnione zajmowanie się reli
gią jako nauką w szkołach publicznych, 
gdyż jest to część pełnego wykształ
cenia, a każde dziecko ma prawo do

zajmowania się historią i swoim dzie
dzictwem kulturowym.

Może więc zastanawiać tak pryncy
pialne stanowisko Sądu Najwyższego w 
obronie konstytucyjnych postanowień o 
rozdziale Kościoła od państwa. Odpo
wiedzią może być znaczenie, jakie na
daje się w tym kraju samej konstytucji. W 
procesie edukacji politycznej młodych 
Amerykanów i całego społeczeństwa jej 
znajomość, niepodważalność i akcepta
cja odgrywa decydującą rolę. Jest 
bowiem jednym z niewielu aktów praw
nych na świecie, który odegrał tak zna
czącą rolę w tworzeniu z wielkiej 
mozaiki kulturowej, rasowej i wyzna
niowej jednego narodu — Amerykanów. 
Takie zresztą stawiali sobie zadanie 
Ojcowie Założyciele; stworzenie doku
mentu konsolidującego, bo dającego 
wszystkim równe prawa. Z drugiej zaś 
strony, przy tak wielkiej ilości Kościo
łów i wyznań religijnych, wprowadzenie 
elementów wyznaniowych na bardzo 
czuły grunt szkolny mogłoby rozbudzić 
wrogość i nietolerancję na tle religijnym, 
a to zagrażałoby owej harmonii narodo
wej budowanej przez wiele lat. Ilustracją 
dla tego mogą być dane o liczebności 
największych związków wyznaniowych 
działających na terenie USA. Najwięk
szym Kościołem jest tu Kościół Rzym
skokatolicki, który liczy ok. 55 min 
członków. W dalszej kolejności: baptyści
— 28,5 min, metodyści — 13 min, lute
ranie — 9 min, prezbiterianie — 3,5 
min, Kościół Episkopalny — 2,8 min, 
Zjednoczny Kościół Chrystusa — 1,7 
min, reformowani — 600 tys., Żydzi 
wszystkich odłamów judaizmu — 3,6 
min. Wymieniona tu została część 
chrześcijańskich związków wyznanio
wych i trzy wspólnoty żydowskie, a 
dochodzi do tego wiele grup z obrębu 
samego chrześcijaństwa oraz buddyści 
wielu odłamów, hinduiści, animiści i 
wiele, wiele innych.

Ostatnią kwestią, o której należy 
powiedzieć, jest stosunek władz amery
kańskich do kwestii finansowej pomocy 
szkolnictwu wyznaniowemu. Problem
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dotyczy sporej ilości szkół i uczniów. 
Sam Kościół Rzymskokatolicki prowa
dzi w Stanach Zjednoczonych 8 149 
szkół podstawowych z 2 317 000 ucznia
mi, 894 szkoły średnie, do których uczę
szcza 505 955 uczniów oraz college i 
iniwersytety — 239, w których studiuje 
505 076 studentów30. Łącznie szkoły 
rzymskokatolickie obejmują 12% ogółu 
miejsc w szkołach amerykańskich.

I tu  pojawia się ponownie sprawa roz
działu Kościoła od państwa, a więc zakaz 
finansowania szkolnictwa wyznaniowe
go z funduszów podatkowych wszyst
kich Amerykanów i stojąca z nią niejako 
w sprzeczności zasada równości wszyst
kich uczniów przy korzystaniu z dotacji 
państwowych na oświatę.

Aby to pogodzić, przyjęto zasadę ali
mentacji uczniów, a nie szkół prowa
dzonych przez związki wyznaniowe. 
Przyjmuje się za legalne świadczenia na 
rzecz religijnych placówek szkolnych, 
jeśli finanse przeznaczone są na tzw. 
potrzeby świeckie. Dotyczy to zarówno 
szkół podstawowych, jak i szkół wyż
szych. W szkołach podstawowych adre
satami pomocy są same dzieci lub ich 
rodzice (np. podręczniki, rozważa się 
również propozycję zmniejszenia po
datku rodzicom). W szkołach wyższych 
udziela się pomocy na zadania świeckie. 
Zdecydowanie zabrania się finansowego 
wspomagania działalności religijnej lub 
wspierania osób (nauczycieli) prowa
dzących taką działalność w placówkach 
oświatowo-wychowawczych prowadzo
nych przez instytucję wyznaniową.

Bardzo późno ze sztywnych ram pań
stwa wyznaniowego wyzwoliła się Hisz
pania. Dopiero jej konstytucja z 1978 r. 
zaręczyła wszystkim obywatelom rów
ności wobec prawa, bez względu na 
płeć, rasę, pochodzenie, religię i przeko
nania. Jednym z bardzo istotnych 
postanowień w interesującej nas materii 
jest zagwarantowanie wolności ideologi
cznej, religijnej oraz wolności kultu — 
indywidualną i wspólnot — bez ograni
czeń. W związku z tym stwierdzono, że 
żadne wyznanie nie ma charakteru pań

stwowego. Uwzględniając jednak wie
rzenia religijne społeczeństwa, przewi
dziano możliwość współpracy z Kościo
łem rzymskokatolickim i innymi wyzna
niami31. W sprawach nauczania posta
nowiono, że każdy ma prawo do nauki, 
która na szczeblu podstawowym jest 
powszechna i bezpłatna. Osobomm 
fizycznym i prawnym zezwolono na 
prowadzenie i zakładanie szkół, gwaran
tując im pomoc finansową państwa. 
Rodzicom z kolei zagwarantowano 
zgodne z ich przekonaniami religijnymi 
wychowanie dzieci w szkołach.

Konstytucja Hiszpanii z 1978 r. 
stworzyła więc nowe fakty w dziedzinie 
wolności obywatelskich. Hiszpania 
frankistowska uznawała bowiem religię 
rzymskokatolicką za jedyną religię na
rodu hiszpańskiego ze wszystkimi 
wynikającymi z tego skutkami. Sytuację 
tę w pełni ilustrują postanowienia Kon
kordatu z 1953 r.32 w części dotyczącej 
szkolnictwa: cała nauka w szkołach 
wszystkich rodzajów i stopni została 
podporządkowana dogmatom Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Lekcje religii pro
wadzone były we wszystkich szkołach 
państwowych i prywatnych wszystkich 
stopni. Zwolnienie zeń mogły uzyskać 
dzieci nierzymskokatolików na wyraźne 
życzenie rodziców.

Całkowite podporządkowanie syste
mu oświaty i wychowania Kościołowi 
Rzymskokatolickiemu stało się, zwła
szcza po II Soborze Watykańskim, krę
pujące dla samego Kościoła ze względu 
na jego zaangażowanie w opozycji antyf- 
rankistowskiej. Proces demokratyzacji 
Hiszpanii zbiegł się więc z dążeniami 
Kościoła Rzymskokatolickiego poszuku
jącego nowego miejsca w zmienionej 
rzeczywistości.

Efektem tych dwustronnych zabie
gów było odstąpienie od wspomnianego 
już konkordatu z 1953 roku i podpisanie 
przez Hiszpanię i Stolicę Apostolską 
czterech porozumień normujących sy
tuację Kościoła Rzymskokatoliskiego w 
tym kraju. Po rezygnacji z państwowego 
charakteru religii rzymskokatolickiej
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możliwe były postanowienia dotyczące 
szkoły i wychowania, w których obie 
strony powoływały się na szacunek dla 
zasady wolności sumienia i wyznania. 
Mimo więc nadania nauce religii rangi 
normalnego przedmiotu nauczania we 
wszystkich szkołach publicznych, po
cząwszy od przedszkola, podkreśla się jej 
nieobowiązkowy charakter. W porozu
mieniu o nauczaniu i stosunkach kultu
ralnych uwzględniono również prawo 
rodziców do moralnego i religijnego 
wychowania własnych dzieci w ramach 
szkolnych33. Władze szkolne zostały 
natomiast zobowiązane do poczynienia 
wszystkich kroków dla zapobieżenia 
jakiejkolwiek dyskryminacji wynikłej z 
pobierania lub niepobierania nauki reli
gii. W ślad za konstytucją potwierdzono 
subwencje dla już funkcjonujących lub 
zakładanych szkół Kościoła Rzymskoka
tolickiego wszystkich szczebli. W czasie, 
kiedy porozumienia wchodziły w życie, 
dotyczyło to ok. 3 tys. szkół. W samym 
tylko Madrycie 32% szkół średnich oraz 
25% szkól państwowych i przedszkoli 
nadzorowanych było przez Kościół34.

Logiczną konsekwencją konstytucyj
nych rozstrzygnięć o wolności religii i 
wyznania było wydanie przez państwo 
ustawy organnicznej o wolności religijnej 
z 5 lipca 1980 r.35. Implikację cytowanej 
wyżej konstytucyjnej zasady było prawo 
każdej osoby do otrzymywania i udzie
lania informacji lub nauki religijnej we 
wszelkiej formie. Państwo, biorąc pod 
uwagę przekonania religijne społeczeń
stwa, zobowiązało się do podpisywania 
porozumień lub umów o współpracy z 
Kościołami, wyznaniami i wspólnotami 
religijnymi wpisanymi do rejestru pub
licznego. Porozumienom tych zagwa
rantowano rangę ustaw uchwalonych 
przez Kortezy Generalne. W 1989 roku 
porozumienia takie zawarli z państwem 
protestanci (jako całość), wyznawcy 
judaizmu i muzułmanie36. Zagwaranto
wano w nich tym związkom wyznanio
wym prawo do nauki religii w kościo
łach, szkołach i na uniwersyte
tach.

Kolejnym aktem prawnym uściślają
cym zasady nauczania religii w hiszpań
skich szkołach publicznych było prawo 
organiczne o edukacji z 1983 r. Posta
nowiono w nim, że na poziomie 
przedszkola nauka ta winna ograniczać 
się do przedstawienia podstawowych 
zasad religijnych i postaw moralnych 
(bez podania ilości godzin, jakie 
powinno się poświęcić realizacji tego 
zagadnienia). W szkołach podstawo
wych nauczanie religii powinno objąć 
podstawy kultury religijnej lub etyki
i moralności (również bez podania iloś
ci godzin). Natomiast w trzyletnim li
ceum nauka religii lub nauka etyki i 
moralności jest prowadzona przez wszy
stkie trzy lata, 2 godziny tygodniowo. 
Jako przedmiot dowolny została potra
ktowana nauka religii na kursach 
przeduniwersyteckich. Tu przyznano 
temu przedmiotowi 1 godzinę tygodnio
wo.

O nauczaniu religii w szkołach zawo
dowych lub uniwersytetach prawo o 
edukacji nie wspomina37.

Tak jak w innych krajach, tak i 
w Hiszpanii funkcjonuje dobrze zorga
nizowane i cieszące się dużą popularno
ścią szkolnictwo prywatne, prowadzo
ne głównie przez zakony. Jeśli na po
ziomie szkolnictwa podstawowego speł
nia ono wymagania programowe stawiane 
przez Ministerstwo Oświaty i Nauki, 
to może po zawarciu umowy z władzami 
administracyjnymi danego terenu, ko
rzystać z funduszów publicznych38. 
Również i w tym dokumencie podkreśla 
się, iż nauczanie i wychowanie po
winno być prowadzone w poszanowa
niu podstawowych praw i wolności 
oraz realizacji tolerancji w ramach 
demokratycznych zasad współżycia.

Dopełnieniem tych zasad było za
rządzenie ministra oświaty nauki 
stwierdzające, że każdy uczeń, który 
ze względu na przekonania powinien 
obchodzić święta nie przewidziane w ka
lendarzu szkolnym, ma to zagwarantowa
ne na zasadzie prawa do wolności reli
gijnej39.
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Reasumując niniejsze rozważania należy 
stwierdzić, że nauczanie religii w szko
łach w omawianych krajach jest wyni
kiem realizacji zasad o równości obywa
teli, wolności sumienia i wyznania oraz 
praw rodziców do kształtowannia dzieci 
zgodnie z ich własnym światopoglądem. 
Są to zasady często ujęte w konstytu
cjach lub też konwencjach międzynaro
dowych ratyfikowanych przez te kraje.

Stąd też nawet we Francji i Stanach 
Zjednoczonych, gdzie tradycje świec- 
kości szkoły publicznej są najbardziej 
konsekwentnie przestrzegane, funkcjo
nuje zasada „pluralizmu szkolnego” i 
finansowania szkolnictwa wyznaniowe
go ze środków publicznych, jako 
wypadkowa praw rodziców do określo-
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Beata Górowska

Realizacja wolności 
sumienia i wyznania 
w okresie przemian ustrojowych 
w Polsce (1989—1991 r.)

Po wieloletniej i żmudnej pracy kilku zespołów roboczych, w których uczestniczyli 
przedstawiciele władz państwowych i związków wyznaniowych, Sejm Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej uchwalił 17 maja 1989 roku tak zwane ustawy wyznaniowe1. Były to 
3 akty opublikowane w następującej kolejnos'ci:2
1. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej

Ludowej,
2. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
3. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym duchownych.

Realizacja ustaw zbiegła się w czasie z początkiem reform ustrojowych w Polsce. 
W nowej sytuacji politycznej ustawy wyznaniowe w dosyć szybkim tempie zostały 
obudowane przepisami wykonawczymi, a także same znowelizowane w latach 1990 i 
1991. Nie spowodowało to jednakże generalnej zmiany istoty i funkcji tych aktów 
prawnych: ułożenia w Polsce stosunków między państwem, obywatelami wierzącymi i 
związkami wyznaniowymi zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Społeczność międzynarodowa zalicza do nich między innymi wolność sumienia i 
wyznania. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej w 1952 r. i od tego 
czasu wielokrotnie modyfikowanej, w 1991 r. nadal bez zmian pozostawała norma 
głosząca, iż: „Artykuł 82. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom wolność 
sumienia i wyznania. Kościół i inne związki wyznaniowe mogą swobodnie wypełniać 
swoje funkcje religijne. Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnoś
ciach lub obrzędach religijnych. Nie wolno też nikogo zmuszać do udziału w czynnoś
ciach lub obrzędach religijnych. 2. Kościół jest oddzielony od państwa. Zasady sto
sunku państwa do Kościoła oraz sytuację prawną i majątkową związków wyznaniowych 
określają ustawy”3.

W ustawie z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania pierwsze 
pojęcie jest zdefiniowane następująco: „Art. 1 .1 . Polska Rzeczpospolita Ludowa 
zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania. 2. Wolność sumienia i 
wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywi
dualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie. 3. Obywatele wierzący wszystkich wyznań 
oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodar
czym, społecznym i kulturalnym”.
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Następnie jest wskazany przedmiotowy zakres wolności sumienia i wyznania: 
„Art. 2. Korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele mogą w szczególności:

1) tworzyć kościoły i inne związki wyznaniowe oraz należeć lub nie należeć do nich,
2) zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczyć w czynnościach i obrzędach 

religijnych oraz wypełniać obowiązki religijne i obchodzić święta religijne,
3) głosić swoją religię lub przekonania,
4) wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami w sprawach religii,
5) zachowywać milczenie zgodnie ze swoimi przekonaniami w sprawach religii,
6) utrzymywać kontakty ze współwyznawcami, w tym uczestniczyć w pracach organi

zacji religijnych o zasięgu międzynarodowym,
7) korzystać ze źródeł informacji na temat religii,
8) wytwarzać i nabywać przedmioty potrzebne do celów kultu i praktyk religijnych 

oraz korzystać z nich,
9) wytwarzać, nabywać i posiadać artykuły potrzebne do przestrzegania reguł 

religijnych,
10) wybrać stan duchowny lub zakonny,
11) zrzeszać się w organizacjach świeckich w celu realizacji zadań wynikających z 

wyznawanej religii bądź przekonań w sprawach religii.
Katalog ten koresponduje z treścią aktów międzynarodowych ratyfikowanych przez Pol

skę, jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (z 1948 r.), Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych (1966 r), Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współ
pracy w Europie (z 1975,1983 i 1989 r.) Deklaracja ONZ o wyeliminowaniu wszelkich 
form nietolerancji i dyskryminacji z powodów religijnych lub przekonań (z 1981 r.).

Ustawa precyzuje również, jakie działania mogą podejmować związki wyznaniowe 
korzystając ze swobody pełnienia funkcji religijnych (art. 19):

1) określać doktrynę religijną, dogmaty i zasady wiary oraz liturgię,
2) organizować i publicznie sprawować kult,
3) udzielać posług religijnych, w tym osobom przebywającym w zakładach służby 

zdrowia, zakładach karnych i pełniącym służbę wojskową oraz organizować obrzę
dy i zgromadzenia religijne,

4) rządzić się w swoich sprawach własnym prawem, swobodnie wykonywać władzę 
duchowną oraz zarządzać swoimi sprawami,

5) kształcić i zatrudniać duchownych,
6) realizować inwestycje sakralne i inne inwestycje kościelne, ^
7) nabywać, posiadać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz zarządzać nim,
8) zbierać składki i otrzymywać darowizny, spadki i inne świadczenia od osób fizy

cznych i prawnych,
9) wytwarzać i nabywać przedmioty i artykuły potrzebne do celów kultu i praktyk 

religijnych oraz korzystać z nich,
10) nauczać religii i głosić ją, w tym za pomocą prasy, książek i innych druków oraz 

filmów i środków audiowizualnych,
11) korzystać ze środków masowego przekazywania,
12) prowadzić działalność oświatowo-wychowawczą,
13) tworzyć i prowadzić zakony oraz diakonaty, .................
14) tworzyć organizacje mające na celu działalność na rzecz formacji religijnej, kultu 

publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i ich skutkom,
15) prowadzić działalność charytatywno-opiekuńczą,
16) zakładać, posiadać i poszerzać cmentarze grzebalne oraz zarządzać nimi,
17) powoływać krajowe organizacje międzykościelne,
18) należeć do międzynarodowych organizacji wyznaniowych i międzywyznaniowych 

oraz utrzymywać kontakty zagraniczne w sprawach związanych z realizacją 
swoich funkcji.
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Struktura wyznaniowa społeczeństwa polskiego jest stabilna, chociaż ciągle powstają 
nowe wspólnoty religijne. Z obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego bazujących na 
danych dostarczonych przez związki wyznaniowe wynika, że według stanu na 31 
grudnia 1989 r. do Kościoła Rzymskokatolickiego należało prawie 36 min obywateli 
(94,6% ogółu ludności Polski), do innych wspólnot religijnych należało blisko 1,3 min 
osób (3,5% ogółu ludności) zaś około 800 tys. stanowiły osoby nie określone wyzna- 
niowo (1,9%)5.

Od czasu wejścia w życie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (23 
maja 1989 r.) określającej tryb zakładania związków wyznaniowych (art. 30—38) zare
jestrowano w Polsce do 31 grudnia 1991 r. 23 nowe wspólnoty religijne. Były to 
organizacje niewielkie, skupiające przeważnie kilkanaście, rzadziej kilkaset osób. W tej 
grupie było 7 wspólnot niechrześcijańskich:
— Ruch Świadomości „Baba Ji” (hinduistyczny), z siedzibą we Wrocławiu,
— Stowarzyszenie Świadomości Duchowej Miłości w Polsce (buddyjskie), Kraków,
— Stowarzyszenie Braci Muzułmańskich, Brwinów,
- Havurah Lelimud Jahadut—Bractwo dla Poznawania Judaizmu, Wrocław,

— Instytut Wiedzy w Tożsamości (hinduistyczny), Mysłowice,
— Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya, Warszawa,

Zachodni Zakon Sufi (Warszawa) jest wspólnotą o charakterze synkretycznym. Jej 
doktryna stanowi syntezę założeń filozoficznych głównie chrześcijaństwa, islamu i 
buddyzmu. Członkowie wstępujący do Zakonu nie muszą porzucać swej dotychcza
sowej tradycji religijnej.

W sumie, według stanu na 31 grudnia 1991 r. w Rzeczypospolitej Polskiej działało i 
miało uregulowany status prawny 78 kościołów i związków wyznaniowych o różnej 
orientacji doktrynalnej.

Intencją artykułu jest ogólne ukazanie procesu urzeczywistnienia ustaw wyznanio
wych adresowanych do tych wspólnot, z uwzględnieniem wybranych aktów wykona
wczych wydanych od chwili wejścia w życie ustaw, to jest od 23 maja 1989 roku do 
końca roku 1991. Dla przejrzystości narracji i uniknięcia powtórzeń ustawa o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tytuł zmieniono w lipcu 
1990 roku), dalej nazywana także Ustawą I oraz ustawa o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania (dalej Ustawa II) są traktowane sumarycznie. Ustawa o ubezpie
czeniu społecznym duchownych będzie pominięta, gdyż jej postanowienia nie dotyczą 
ogółu obywateli.

To miejsce wypełni ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego6, chociaż z powodu czasu uchwalenia nie 
należy ona do pakietu ustaw wyznaniowych z maja 1989 r., jednakże koresponduje z 
nimi merytorycznie a w przypadku uregulowań szczegółowych powtarza nawet sporo 
przepisów występujących w Ustawie I.

Publiczne sprawowanie kultu

Ustawy wyznaniowe potwierdzają prawo związków wyznaniowych do organizowania 
uroczystości religijnych poza własnymi budynkami sakralnymi i kościelnymi, w takich 
miejscach jak pomieszczenia użyteczności publicznej, drogi i place publiczne, cmenta
rze komunalne.

Na skutek uchwalenia 5 lipca 1990 r. nowego prawa o zgromadzeniach7 maksymalnie 
został ograniczony nadzór państwa nad organizowaniem kultu w miejscach publi
cznych. Obecnie na zainteresowaną władzę kościelną nakłada się tylko obowiązek 
uzgodnienia z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dyspo
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nowania drogami, placami publicznymi i pomieszczeniami publicznymi czasu i spo
sobu zorganizowania w danym miejscu uroczystości religijnych.

Do dziedziny kultu publicznego ustawodawca zalicza praktykę obchodzenia świąt 
religijnych. Biorąc pod uwagę strukturę wyznaniową społeczeństwa polskiego przyjęto 
następujące rozwiązania. Na mocy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolic
kiego w RP (art. 17) ustanowiono jako dni wolne od pracy niedziele i następujące święta 
katolickie: 1 stycznia — uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryji (dzień Nowego 
Roku), drugi dzień Wielkiej Nocy, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia — uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada — dzień Wszystkich Świętych, 
25 grudnia — pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia — drugi dzień Bożego 
Narodzenia.

W odniesieniu do innych kościołów i związków wyznaniowych przyjęto zasadę 
(Ustawa II, art. 42), że gdy ich święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od 
pracy zainteresowani wyznawcy mogą na własną prośbę wystąpić o zwolnienie od pracy 
lub nauki na określony czas. Na przykład osoby należące do Kościoła Prawosławnego 
mogą według tej reguły obchodzić następujące święta prawosławne przypadające wed
ług kalendarza juliańskiego w dni:8 7 stycznia — pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 8 
stycznia — drugi dzień Bożego Narodzenia, 19 stycznia — Chrzest Pański, 7 kwietnia
— Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, drugi dzień Wielkiejnocy, 19 sierpnia 
Przemienienie Pańskie, 28 sierpnia — Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny.

W przypadku pracowników zwolnienie będzie udzielane pod warunkiem odpraco
wania czasu zwolnienia, bez prawa dodatkowego wynagrodzenia za pracę.

Na przepisy wykonawcze zainteresowani wyznawcy czekali bardzo długo. Wreszcie 
12 listopada 1990 r. Ministrowie Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej 
wydali rozporządzenie „w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do 
kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie 
będących dniami ustawowo wolnymi od pracy”9. Określono w nim następujący sposób 
postępowania pracowników, uczniów i studentów:
1) każda zainteresowana osoba powinna zgłosić prośbę o udzielenie zwolnienia od 

pracy lub nauki swoim przełożonym nie później niż na 7 dni przed dniem zwolnie
nia.

2) Zakład pracy powiadamia pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia co 
najmniej na 3 dni przed dniem zwolnienia. Szkoła udzielając uczniowi lub studen
towi zwolnienia od nauki określa jednocześnie sposób wyrównania zaległości dydak
tycznych spowodowanych zwolnieniem.

3) Pracownicy obchodzący święta religijne w określonym dniu każdego tygodnia mogą 
wystąpić do pracodawcy z prośbą o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy. 

Czas pokaże czy kiedyś będzie możliwe opisanie praktycznych rezultatów powyż
szego rozporządzenia. Pracodawcy przyjęli je do wiadomości, jednakże wielu pracow
ników — jak się wydaje — nie zdaje sobie sprawy z przysługujących im uprawnień z 
tytułu wolności sumienia i wyznania.

Nauczanie religii

Przez wiele lat państwo komunistyczne dążyło do ograniczenia działalności kateche
tycznej związków wyznaniowych polegającej na nauczaniu zasad wiary i formowaniu w 
duchu religijnym wszystkich swoich członków: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Dopiero wydarzenia z lat 1980— 1981 doprowadziły władze komunistyczne do 
zmiany stanowiska. Ustawy wyznaniowe z 1989 roku usankcjonowały ustalenia przyjęte 
w tamtym okresie. I tak, państwo uznało prawo związków religijnych do nauczania
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religii i religijnego wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z wyborem dokonanym 
przez ich rodziców lub opiekunów prawnych. Proces nauczania religii uznano za sprawę 
wewnętrzną zainteresowanych konfesji, co oznaczało zniesienie nadzoru ze strony 
państwa (nastąpiło to jeszcze w 1981 r.). Utrzymana została zasada nauczania religii 
poza szkołą, narzucona przez państwo w 1961 r., dopuszczająca odbywanie nauki religii 
w tak zwanych punktach katechetycznych znajdujących się w kos'ciołach, kaplicach, 
budynkach kościelnych i pomieszczeniach udostępnianych w tym celu przez osoby 
uprawnione do dysponowania danymi obiektami. W praktyce były to najczęściej domy 
prywatne.

Powyższe zasady zostały naruszone w 1990 roku przez wprowadzenie nauki religii do 
szkół państwowych, co było sprzeczne z obowiązującym w tym czasie ustawami.

Jakkolwiek grunt pod wprowadzenie nauki religii do szkół zaczęto przygotowywać 
już od początku 1990 r. poprzez enuncjacje dostojników Kościoła Rzymskokatolic
kiego, publikacje w prasie katolickiej a także przez fakt uznania przez Sejm konieczności 
przygotowania nowej ustawy o systemie oświaty, przychylnej w treści dla idei wycho
wania dzieci w duchu idei chrześcijańskich — ostatecznie społeczeństwo zostało gene
ralnie zaskoczone działaniem Ministra Edukacji Narodowej.

Dnia 3 sierpnia 1990 r. minister Henryk Samsonowicz wydał instrukcję „dotyczącą 
powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91”10. Całą ideę motywo
wano w niej następująco: „W dniu 27 czerwca 1990 roku Komisja Wspólna przedstawi
cieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski stanęła na sta
nowisku, że: „... katechizacja dzieci i młodzieży niesie ze sobą podstawowe wartości 
etyczne i moralne w procesie wychowania. Z tego powodu uznano za niezbędne, by 
państwowe placówki oświatowe zapewniły możliwość pobierania nauki religii przez 
wszystkich uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie”11.

Oto istota instrukcji:

— Od 1 września 1990 r. naukę religii wprowadzono do wszystkich państwowych 
przedszkoli, szkół stopnia podstawowego i średniego, szkół specjalnych, szpitalnych 
itp .12.

— Przyjęto zasadę dobrowolnego udziału uczniów w lekcjach religii. Decyzję w tej 
sprawie pozostawiono rodzicom lub uczniom w przypadku szkół ponadpodstawo
wych.

— Dla dzieci, które nie uczestniczą w katechezie, a pozostają w tym czasie w szkole, 
szkoła powinna zorganizować zajęcia zastępcze lub zapewnić im opiekę.

— Nauczycielami religii rzymskokatolickiej mogą być osoby duchowne, zakonne i 
świeckie, skierowane do danej szkoły przez miejscowego biskupa. Katechetom 
przyznano prawa przysługujące nauczycielom, z wyłączeniem prawa do sprawowa
nia funkcji wychowawcy klasy.

— We wszystkich placówkach oświatowych wprowadzono katechezę w wymiarze 2 
godzin lekcyjnych tygodniowo, realizowaną według programów zatwierdzonych 
przez władze kościelne.
Wobec uczniów chodzących na lekcje religii ocena z tego przedmiotu nie będzie 
mieć wpływu na promowanie do następnej klasy. Ocena końcowa z religii będzie 
wpisywana na odrębne świadectwo.

— Uczestnicy lekcji religii rzymskokatolickiej uzyskują 3 dni zwolnienia z zajęć szkol
nych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

— W klasach o przewadze uczniów wyznania rzymskokatolickiego można wprowadzić 
modlitwę przed i po zajęciach szkolnych oraz zawiesić krzyż w sali szkolnej.
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— Wprowadzono nadzór władz oświatowych nad katechezą i jej nauczycielami w 
zakresie metodycznym.

— W przypadku trudności lokalowych szkoły mogą ubiegać się o korzystanie z kościel
nych sal katechetycznych w celach oświatowo-wychowawczych.

— „System oświatowy zapewnia nauczanie religii innym kościołom i związkom 
wyznaniowym na zasadach przewidzianych dla Kościoła Katolickiego, chyba że 
zainteresowane kościoły lub związki wyznaniowe wystąpią o ustalenie innych 
zasad”.

To zdanie wymownie kończy instrukcję z 3 sierpnia 1990 roku. Zainteresowane 
wspólnoty wystąpiły oczywiście o ustalenie takich zasad, wielkodusznie traktując fakt, 
iż Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zadbało o konsultację w trakcie tworzenia 
pierwszej instrukcji nawet z przedstawicielami kościołów należących do Polskiej Rady 
Ekumenicznej. Ostatecznie podjęto taką współpracę, jej rezultatem było wydanie 24 
sierpnia 1990 r. przez Ministra Edukacji Narodowej „Instrukcji dotyczącej powrotu 
nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91, określającej zasady współdziała
nia z Kościołami i Związkami wyznaniowymi poza Kościołem Rzymskokatolickim”13.

Bazuje ona na instrukcji o katechezie rzymskokatolickiej, ale zawiera kilka odmien
nych rozwiązań wynikających ze specyfiki egzystencji mniejszości wyznaniowych. W 
instrukcji jest silnie akcentowana potrzeba nauczania religii i realizowania procesu 
wychowania w szkole w duchu ekumenicznym, w atmosferze poszanowania wolności 
sumienia i wyznania i w duchu tolerancji.
— Uczniom gwarantuje się prawo do pobierania nauki religii w szkole lub w punktach 

katechetycznych organizowanych przez zainteresowane związki wyznaniowe na 
zasadach równości.

— „W szkole, w której jest mniej niż ośmioro dzieci zgłoszonych na naukę religii w
ramach określonego wyznania (lub wyznań, które prowadzą wspólną naukę religii), 
należy zapewnić możliwość prowadzenia dla tej grupy lekcji religii w wymiarze 2 
godzin tygodniowo. Przy większej liczbie dzieci danego wyznania (grupy wyznań 
wspólnie nauczających) liczba dzieci w grupach powinna odpowiadać normom 
obowiązującym w szkołach państwowych. Jeżeli dzieci zgłoszonych do nauki nie jest 
dużo, można w jednej grupie międzyklasowej prowadzić nauczanie dzieci w różnym 
wieku”. _ .

— „Jeżeli dzieci określonego wyznania (grupy wyznań wspólnie nauczających) jest
mniej niż ośmioro lub jeżeli z jakiegoś powodu stworzenie w szkole grupy do nauki 
religii jest utrudnione, rodzice tych dzieci wspólnie z zainteresowanym Kościołem 
bądź związkiem wyznaniowym mogą wystąpić z inicjatywą zorganizowania grupy 
lub grup międzyszkolnych, mogą też zorganizować pozaszkolny punkt katechety
czny”. ^

— Nauczyciele religii nierzymskokatolickiej mają prawo zakładać i prowadzić w szko
łach organizacje o charakterze religijno-społecznym i ekumenicznym, ale bez prawa 
do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

— Dyrektorowi szkoły pozostawiono decyzję o wprowadzeniu modlitwy między zaję
ciami (w oparciu o znajomość środowiska), ze wskazaniem: „w klasach wielowyzna- 
niowych można wprowadzić modlitwę indywidualną w ciszy lub posługiwać się 
tekstem wspólnym przyjętym przez te wyznania. W każdym przypadku wprowa
dzenie modlitwy w klasie wymaga od nauczycieli szczególnego taktu i delikatności 
oraz zwrócenia uwagi na sytuację uczniów innych wyznań i niewierzących. Nie 
można dopuszczać do tego, aby modlitwa w szkole stała się przyczyną konfliktu lub 
poczucia dyskryminacji niektórych osób”.

Według wstępnych obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 12 listopada 
1990 r.) deklarację uczestnictwa w lekcjach religii w roku szkolnym 1990/91 złożyło
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95,8% ogółu uczniów szkół podstawowych i średnich (bez szkół policealnych), to jest 
6.825 tys. osób, z tego 32640 uczniów wybrało naukę religii nierzymasktokatolickięj. 
Najwięcej było ich w województwie białostockim: 20,2 tys. i bielskim: 5,7 tys.14.

Po upływie dwóch miesięcy od czasu wejścia w życie obu instrukcji zainteresowane 
związki wyznaniowe pozytywnie oceniały przebieg nauki religii w szkołach. Władze 
Kościoła Rzymskokatolickiego cieszył zwłaszcza fakt szerokiego dotarcia do uczniów 
szkół zawodowych, którzy zawsze stanowili nikły odsetek ogółu młodzieży uczestniczą
cej w katechezie parafialnej.

Minusem nagłego wprowadzenia nauki religii do szkół był (i nadal pozostaje) zda
niem Kościoła Rzymskokatolickiego niedostatek etatowej kadry katechetycznej. Wed
ług stanu na 12 listopada 1990 r. na pełnym etacie pracowało tylko 7581 katechetów 
rzymskokatolickich, w tym 2019 księży diecezjalnych. W niepełnym wymiarze godzin, 
na zlecenie lub bezpłatnie pracowało 33.738 osób, w tym 22,4 tys. księży diecezjalnych i 
zakonnych15.

Sposób wprowadzenia nauki religii do szkół państwowych spotkał się z protestem 
Rzecznika Praw Obywatelskich, który uważał iż sprawę należało uregulować ustawą a 
nie instrukcją. Rezultatem tego poglądu — podzielanego przez część środowiska praw
niczego — był zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego trybu powrotu nauczania 
religii do szkoły w roku 1990/91. Po rozpoznaniu sprawy w ciągu 1 dnia Trybunał 
Konstytucyjny wydał nazajutrz (30 stycznia 1991 r.) orzeczenie oddalające skargę RPO 
i uznał tryb wprowadzenia nauki religii do szkół za zgodny z obowiązującym prawem.

Z relacji dziennikarskich wynikało, że pierwotnie głosy członków Trybunału Konsty
tucyjnego rozłożyły się równo: 6 sędziów poparło stanowisko Rzecznika Praw Obywa
telskich, 6 głosowało przeciw. W takiej sytuacji przeważyło stanowisko Przewodniczą
cego Trybunału na rzecz uznania legalności obu instrukcji. Tylko 3 sędziów (C. 
Bakalarski, K. Działocha, R. Orzechowski) publicznie ujawniło swe odrębne zdanie — 
zgodne z poglądami Rzecznika Praw Obywatelskich i uzasadniło je obszernie w formie 
pisemnej.

Dwa tygodnie po wydaniu kontrowersyjnego orzeczenia Trybunał Konstytucyjny 
zalecił Sejmowi dokonanie zmiany ustawy o systemie oświaty z 1961 r., z którą instruk
cje o katechezie szkolnej były sprzeczne.

Praca nad nową ustawą o systemie oświaty przebiegała od wiosny 1991 r. w atmosferze 
nerwowości, aby zdążyć z jej uchwaleniem przed nowym rokiem szkolnym 1991/92 
oraz presji wywieranej na posłów przez Kościół Rzymskokatolicki i środowisko nauczy
cieli. Kiedy było już wiadome, że ustawa nie będzie uchwalona przed nowym rokiem 
szkolnym, Minister Edukacji Narodowej, Robert Głębocki wydał 31 sierpnia 1991 roku 
decyzję nr 25 następującej treści: „ 1. Do czasu uregulowania sprawy nauczania religii w 
roku 1991/92 w szkołach państwowych w oparciu o nową ustawę o systemie oświaty 
obowiązują zasady przyjęte w roku 1990/91. 2. Decyzja wchodzi w życiem z dniem 
podpisania”16.

Sejm uchwalił nową ustawę o systemie oświaty dopiero 7 września 1991 r .17. W 
sprawie kierunku kształcenia i wychowania młodego pokolenia ustawa stanowi w 
preambule, że „oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego 
społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Pol
skiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej 
Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie — respektując chrześcijański 
system wartości — za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki”.

Katechezie poświęcono w ustawie artykuł 12: „ 1. Uznając prawo rodziców do religij
nego wychowania dzieci, szkoły publiczne podstawowe organizują naukę religii na 
życzenie rodziców, szkoły publiczne ponadpodstawowe — na życzenie bądź rodziców,
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bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują 
uczniowie. 2. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z władzami Kościołw 
Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościo
łów i związków wyznaniowych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób 
wykonywania przez szkoły zadań, o których mowa w ust. 1” .

Zapowiadane rozporządzennie zostanie prawdopodobnie wydane jeszcze w roku 
szkolnym 1991/92.

D uszpasterstw o  wojskowe

W latach 1980— 1981 związki wyznaniowe uzyskały szeroki dostęp do placówek 
służby zdrowia i zakładów penitencjarnych, wydatnie rozbudowując dziedzinę duszpa
sterstwa specjalnego. Armia była do 1989 roku ostatnią strefą praktycznie niedostępną 
dla związków wyznaniowych.

Stworzony w okresie komunistycznym Generalny Dziekanat Wojska Polskiego był 
namiastką duszpasterstwa wojskowego, strukturą niewielką i praktycznie pozbawioną 
kontaktu z żołnierzami. Zdaniem ks. G. Kalwarczyka korpus kapelanów wojskowych 
zawsze był kompletowany tendencyjnie. Władze komunistyczne dbały „ażeby nie byli 
to ludzie gorliwi” 18. W połączeniu ze szkoleniem politycznym w wojsku i tworzoną tam 
atmosferą ateizacji osiągano żądany efekt: nie występowanie przez żołnierzy o posługę 
religijną w jednostkach wojskowych. „Kapelani mogli co najwyżej czekać na jakieś 
sporadyczne wezwanie do szpitala wojskowego czy więzienia” 19.

W ustawach wyznaniowych z 1989 r. zapewnia się wszystkim osobom pełniącym 
służbę wojskową prawo do praktykowania swej religii oraz posiadania i używania 
przedmiotów kultowych. Postanowiono także, iż o realizację tych uprawnień będą 
troszczyć się kapelani wojskowi.

Zasady jednolitego postępowania w tej dziedzinie określają „Wytyczne szefa Głów
nego Zarządu Wychowawczego Wojska Polskiego N r 10 z dnia 1 marca 1990 r. w 
sprawie realizacji w procesie wychowania żołnierzy unormowań ustawowych o sto
sunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania”20. W sposób nieco chaotyczny przedstawiono w tym dokumencie następu
jące zagadnienia: 1) C h a ra k te r  p racy  w ychowawczej wojska. Szczegółowe 
postanowienia „Wytycznych” poprzedza deklaracja, iż „wojsko jest instytucją prze
strzegającą zasady wolności sumienia i wyznania, zachowuje świecki charakter procesu 
wychowawczego. Wychowanie patriotyczno-obywatelskie realizowane przez siły 
Zbrojne RP jest częścią polityki państwa w sferze wychowania”.

Z tego wyprowadzono obowiązek zapoznawania żołnierzy z zakresem 
urzeczywistnienia wolności sumienia i wyznania w warunkach rygorów służby wojsko
wej. Chodzi o prawo żołnierzy do posiadania przedmiotów kultu i indywidualnej 
modlitwy, słuchania transmisji uroczystości religijnych nadawanych przez radio i 
telewizję, indywidualnego uczestniczenia w zbiorowych praktykach religijnych poza 
terenem jednostki wojskowej, np. w kościele garnizonowym. Realizowanie praktyk 
religijnych poza koszarami jest dopuszczalne w czasie pozasłużbowym. Żołnierzom 
przysługuje także prawo do zgłaszania dowódcom potrzeb religijnych i uczestniczenia 
w zbiorowych posługach religijnych na terenie koszar, w przydzielonych w tym celu 
pomieszczeniach. Zaleca się również podejmować w pracy wychowawczej znaczenie 
samej idei wolności sumienia i wyznania.

W „Wytycznych” usankcjonowano liturgiczną oprawę uroczystości, w których 
występuje wojskowa asysta honorowa, dopuszczając realizację części religijnej w dru
giej kolejności. Dowódcom zalecono „współdziałać z kapelanami wojskowymi w zakre
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sie ich udziału w: a) spotkaniach z żołnierzami w okresach poprzedzających ustawowe i 
specyficzne tradycyjne święta religijne lub w czasie trwania tych świąt; b) w świętach 
państwowych i wojskowych, uroczystościach patriotycznych oraz posługach religijnych 
dla żołnierzy (spowiedzi, śluby, pogrzeby); c) prowadzeniu pracy indywidualnej i w 
grupach na rzecz integracji środowisk wojskowych, umacniania koleżeństwa, potrzeby 
dyscypliny i niezbędności rygorów służby wojskowej; d) prowadzeniu pogadanek na 
temat roli kościołów i związków wyznaniowych oraz zagadnień etyki religijnej i huma
nizacji stosunków społecznych w grupie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej”.

Jednocześnie zapewnia się w tym dokumencie, że „świecka obyczajowość i obrzędo
wość są prawnie chronione i traktowane w każdej sytuacji na równi z religijnymi”.
2) Podmiotowy zakres „Wytycznych”. Obejmują one żołnierzy w czynnej służbie 
wojskowej, słuczachy szkół (akademii) wojskowych i uczniów liceów wojskowych. 
Kadeci mają także prawo uczestniczyć w nauce religii w punktach katechetycznych. 
Wszyscy żołnierze mają prawo zwracać się bezpośrednio do przełożonych w sprawach 
dotyczących realizacji wolności sumienia i wyznania.
3) Zakres działania kapelanów wojskowych. Dowództwo wojskowe ma obowiązek 
zapewnić kapelanom swobodny i stały kontakt z żołnierzami na terenie ich jednostek 
wojskowych, w pododdziałach, w szpitalach, zakładach lecznicznych, aresztach.

Jest to względna swoboda, gdyż z powodu specyfiki działania wymienionych placó
wek spotkania żołnierzy z kapelanami mogą odbywać się w terminach uzgodnionych z 
dowódcami jednostek. Ustalone terminy powinny być podane do wiadomości żołnie
rzy. Kapelan ma prawo wnioskować o zorganizowanie na terenie jednostki posług 
religijnych (msze, spowiedzi itp.) dla żołnierzy nie mogących indywidualnie uczestni
czyć w takich praktykach poza terenem koszar.

Władze wojskowe mają nadzieję, że działania kościołów w wojsku przyczyni się do 
podniesienia dyscypliny wśród żołnierzy. Na razie istotny dla zainteresowanych stron 
jest niedostatek kapelanów wojskowych. Dzięki ustawie o stosunku Państwa do Koś
cioła Katolickiego w RP z 1989 r. wspólnota owa jest najbardziej zaawansowana w dziele 
budowy własnego korpusu kapelanów wojskowych. W ustawie zapowiedziano (art. 27) 
utworzenie Ordynariatu Polowego i automatyczne zniesienie Generalnego Dziekanatu 
Wojska Polskiego.

Ordynariat Polowy został ustanowiony 21 stycznia 1991 r. na mocy decyzji papieża 
Jana Pawła II. Zgodnie ze statutem nadanym przez Stolicę Apostolską tego samego 
dnia „Ordynariat Wojskowy czyli Polowy w Polsce (...) jest okręgiem kościelnym 
zrównanym prawnie z diecezją, posiadającym własnego Biskupa Polowego, któremu 
powierzona jest troska pasterska o część Ludu Bożego z różnych tytułów związanego ze 
służbą w wojsku polskim”21.

Według stanu na 26 listopada 1991 r. Ordynariat Polowy (z siedzibą w Warszawie) 
miał 59 kapelanów wojskowych i 30 kościołów garnizonowych.

Uchwalona 4 lipca 1991 roku ustawa o stosunku Państwa do Polskiego Autokefali
cznego Kościoła Prawosławnego zapowiada utworzenie także Prawosławnego Ordyna
riatu Wojska Polskiego. Czas pokaże kiedy to nastąpi i jak liczebna będzie to struktura.

Działalność charytatywno-opiekuńcza związków wyznaniowych

W celu jej realizacji związki wyznaniowe mają prawo zakładać i prowadzić zakłady 
przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych, jak domy opieki dla osób upośledzonych, 
chorych i starych, żłobki, przedszkola i internaty, schroniska, szpitale i inne zakłady 
lecznicze oraz apteki. Prawo kościołów do tworzenia i utrzymywania zakładów opieki 
zdrowotnej zostało potwierdzone przez ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
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opieki zdrowotnej22. Działalność charytatywna obejmuje także gromadzenie i rodziela- 
nie środków pieniężnych i rzeczowych między osoby ubogie i chore, także między ofiary 
klęsk żywiołowych w kraju i za granicą.

Kościół Rzymskokatolicki jako pierwszy związek wyznaniowy i na razie jedyny 
uzyskał szpital. Stało się to 24 listopada 1990 roku raczej w żałosnych okolicznościach. 
Budowa szpitala rejonowego w Nowym Targu, trwająca 11 lat, kolejny raz stanęła w 
miejscu z powodu braku funduszy. Na dokończenie inwestycji potrzeba było minimum 
200 mld złotych, gdy wojewoda nowosądecki mógł na to przeznaczyć w 1990 r zaledwie 
10% tej sumy. W tej sytuacji podjęto decyzję o przekazaniu szpitala zakonowi ojców 
bonifratrów (zgromadzenie o tradycji szpitalnej), którzy pokryją koszty dokończenia 
budowy, oraz wyposażenia i poprowadzą placówkę otwartą dla wszystkich mieszkań
ców Podhala.

Na uwagę zasługuje inicjatywa odbudowy szpitala ewangelickiego w Warszawie, 
choć nie będzie to inwestycja kościelnej osoby prawnej. Zarejestrowana w tym celu w 
styczniu 1990 r. fundacja „Szpital Ewangelicki” nie bez trudności realizuje swój zamiar. 
Chyba tylko niefrasobliwością urzędniczą należy tłumaczyć wyznaczenie pierwszego 
miejsca dla szpitala w pobliżu elektrociepłowni „Siekierki”. Dopiero w listopadzie 1990 
r. otrzymano nowy teren pod budowę w obrębie osiedla mieszkaniowego Ursynów- 
-Natolin. Tu z kolei władze długo nie mogły pogodzić interesów lokalnych: budować 
także potrzebną szkołę czy szpital. Wiele wskazuje na to, że budowa szpitala zacznie się 
jeszcze w 1992 r. Obiekt zaprojektowano na 300 łóżek, obok będzie wybudowany dom 
opieki dla starców na 100 miejsc.

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP zapowiedziała reakty
wowanie ogólnopolskiej kościelnej organizacji dobroczynnej i jej struktur diecezjalnych. 
Rzymskokatolicka „Krajowa Centrala Caritas” działała w Polsce w latach 1945— 1950, 
po czym została zlikwidowana przez władze komunistyczne zaś jej majątek, około 1700 
różnych zakładów lecznicznych i opiekuńczych przejęło państwo.

W nowej sytuacji prawnej Kościół najpierw odbudował w latach 1989—1990 bazę w 
postaci 19 „Caritas” diecezji. Powołanie do istnienia „Caritas Polskiej” nastąpiło 10 
października 1990 r. Statut nadany tego samego dnia uznaje za główne kierunki 
działania „Caritas Polskiej” inicjatywy dotyczące: ,,a) krzewienia i ożywiania miłości 
chrześcijańskiej wobec jednostek i grup społecznych; b) systematycznej i metodycznej 
formacji charytatywnej osób duchownych i świeckich, także do bezpłatnej służby 
miłosierdzia; c) analizy przyczyn ludzkiej biedy, zakresu jej występowania, programów 
i środków zmierzających do jej usunięcia; d) organizowania nadzwyczajnych akcji 
pomocy na rzecz ofiar klęsk żywiołowych, wojny, epidemii oraz dla poparcia międzyna
rodowych programów rozwoju”23.

Równolegle rzymskokatolickie zgromadzenia zakonne przejęły prywie wszystkie 
zakłady prowadzone przez Zrzeszenie Katolików „Caritas”, organizację założoną w 
1950 r. przez władze komunistyczne w miejsce zlikwidowanej kościelnej „Caritas”.

Dostęp związków wyznaniowych do środków masowego przekazu

W 1989 r. potwierdzone zostało prawo związków wyznaniowych do wydawania 
prasy, książek i druków, organizowania własnego kolportażu prasy, przyjmowania w 
postaci darów z zagranicy papieru, maszyn i materiałów poligraficznych, emitowania w 
państwowym radiu i telewizji uroczystości religijnych i programów o trści religijno
-moralnej oraz kulturalnej. Uwzględniono również prawo kościelnych osób prawnych 
do zakładania instytucji realizujących funkcje artystyczne i zajmujących się dystrybucją 
filmów.
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Kluczowe znaczenie ma w tym katalogu potwierdzenie dostępu związków wyzna
niowych do radia i telewizji, bowiem żaden inny instrument przekazu treści nie jest tak 
nośny i dostępny dla społeczeństwa. Kościół Rzymskokatolicki korzysta z tych instru
mentów regularnie od 21 września 1980 r. Pozostałe związki wyznaniowe długo zabie
gały o miejsce w eterze, wreszcie uzyskały je na mocy porozumienia zawartego 14 
grudnia 1981 r. między Polską Radą Ekumeniczną a Komitetem do Spraw Radia i 
Telewizji. Tego samego dnia podpisane zostały również aneksy do porozumienia, dzięki 
czemu jego ustalenia rozciągnięte zostały na Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, 
Kościół Chrystusowy ̂  Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego i Zrzeszenie Wol
nych Badaczy Pisma Świętego.

Na mocy porozumienia zainteresowane kościoły uzyskały do dyspozycji czas w każdą 
niedzielę od godziony 18.00 o długości emisji 30—40 minut, w programie II Polskiego 
Radia o zasięgu ogólnopolskim. Terminarz nadawania nabożeństw i audycji religijnych 
jest uzgadniany w listopadzie każdego roku na spotkaniu wszystkich zainteresowanych 
stron. Kościoły mogą samodzielnie przygotowywać materiały do emisji lub korzystać z 
urządzeń Polskiego Radia i usług jego personelu.

Zakres dostępu Kościoła Rzymskokatolickiego do państwowego radia i telewizji 
reguluje porozumienie zawarte 1 lipca 1991 r. między Komitetem do Spraw Radia i 
Telewizji a Sekretariatem Episkopatu Polski, na czas nieokreślony. Jest to trzecie z kolei 
porozumienie obu stron. Poprzednie zawarto w czerwu 1989 i 1990 roku, na okres roku. 
Wszystkie porozumienia były podobne w treści, ale za każdym razem skutkowały 
przydzieleniem Kościołowi większej ilości czasu emisji w radiu i telewizji, średnio o 2 
godziny tygodniowo więcej. Od lipca 1991 r. Polskie Radio i Telewizja nadają w 
tygodniu prawie 7 godzin różnych programów adresowanych do wiernych Kościoła 
Rzymskokatolickiego.

W celu kompetentnego przygotowania programów obie strony zgodziły się w 1989 r. 
na utworzenie Redakcji Programów Katolickich, stanowiącej część struktury Polskiego 
Radia i Telewizji. W lipcu 1991 r. Redakcję przekształcono w odrębne dla radia i 
telewizji Zespoły Programów Katolickich.

Do czasu uchwalenia przez sejm 23 listopada 1990 roku ustawy o łączności24 żaden 
związek wyznaniowy działający w Polsce nie miał prawa zakładać i używać własnych 
urządzeń radiokomunikacyjnych przeznaczonych do nadawania programów radiofoni
cznych i telewizyjnych oraz do uzyskiwania na ten cel niezbędnych częstotliwości. Na 
mocy powyższej ustawy prawo to uzyskał jedynie Kościół Rzymskokatolicki. Odnośnie 
pozostałych związków wyznaniowych ustawodawca poprzestał na potwierdzeniu ich 
prawa do nadawania własnych programów w państwowym radiu i telewizji.

Wymowa przyjętych przepisów jest jednoznaczna: doszło do uprzywilejowania 
wybranego związku wyznaniowego. W przekonaniu, że było to zamierzenie a nie zwykłe 
przeoczenie ustawodawcy utwierdza mnie fakt, że w ustawie o stosunku Państwa do 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego uchwalonej 7 miesięcy później, 
tej wspólnocie religijnej także nie przyznano prawa do zakładania własnych stacji 
radiokomunikacyjnych.

Kościół Rzymskokatolicki uzyskał 30 listopada 1991 r. zgodę Ministra Łączności na 
uruchomienie 11 rozgłośni radiowych o zasięgu lokalnym, między innymi w Płocku, 
Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Legnicy.

Z powyższej prezentacji wynika, że działające w Polsce związki wyznaniowe korzy
stają w różnym stopniu z uprawnień wynikających z ustawy o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania. Być może jest to stan przejściowy uwarunkowany przez takie 
czynniki jak tradycja działania danej wspólnoty religijnej, ilość posiadanych członków 
czy potencjał majątkowy związku wyznaniowego.
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Przypisy:

1 Zob. G. Rydle wski, Geneza i tryb przygotowa
nia ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce w 
roku 1989, artykuł w: Uregulowania prawne 
stosunków wyznaniowych w Polsce. Zbiór 
przepisów i dokumentów według stanu na 31 
grudnia 1991 r. oprać. B. Górowska, G. Ryd- 
lewski, Warszawa 1992 r.

2 Dz.U. N r 29, poz. 154, 155, 156.
3 Dz.U. z 1976 r., N r 7, poz. 36, z późniejszymi 

zmianami.
4 Zob. przypis 2, poz. 155.
5 Kościół Katolicki w Polsce 1918— 1990. 

Rocznik Statystyczny, Warszawa 1991 r., 
s. 53—54.

6 Dz.U . N r 66, poz. 287 i z 1991 r. N r 95, 
poz. 425.
I Dz.U. N r 51, poz. 297.
8 Jak wyżej, art. 14 ustawy.
9 Dz.U. N r 82, poz. 481.

10 Instrukcja niepublikowana.
II Jak wyżej.
12 W związku z problemami nurtującymi środowi

sko nauczycielskie, dnia 22 sierpnia 1990 r. 
wydane zostało objaśnienie do instrukcji Minis
tra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 1990 r. W 
punkcie pierwszym objaśnienia (niepublikowa
nego) napisano między innymi: „nauczanie reli
gii ma być organizowane w szkołach dla tych 
uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie,

a w przypadku szkół ponadpodstawowych dla 
tych uczniów, którzy sami, albo których rodzice 
wyrażą to życzenie. Tak więc religia w tym znacze
niu nie jest szkolnym przedmiotem obowiązkowym”. 
To sformułowanie jest interpretowane jako odstą
pienie Ministerstwa Edukacji Narodowej od pro
wadzenia katechezy w przedszkolach państwowych. 
Praktyka ułożyła się różnorodnie, zależnie od 
woli rodziców i personalnych możliwości związ
ków wyznaniowych. Najczęściej, chociaż nie 
wszędzie katechizację przedszkolaków prowadzi 
Kościół Rzymskokatolicki.

13 Instrukcja niepublikowana.
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19 Tamże.
20 Żołnierz Wolności z 1990 r., nr 44.
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22 Dz.U. N r 91, poz. 408.
23 Wiadomości Charytatywne z 1991 r., nr 1—2 
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24 Dz.U. N r 86, poz. 504.
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Położenie prawne 
Kościoła Greckokatolickiego 
w Polsce (1944—1989)

1. W Polsce istnieją obecnie cztery obrządki Kościoła Rzymskokatolickiego. Jednym 
z nich jest Kościół Greckokatolicki, istniejący (w Kościele Rzymskokatolickim) od Unii 
Brzeskiej z 1596 r. Większość wyznawców tego obrządku stanowią obecnie Ukraińcy. 
Pozycję prawną Kościoła Greckokatolickiego w odrodzonej Polsce uregulował Kon
kordat z 1925 r. W praktyce zapewniał on pełną swobodę działannia obrządku, ograni
czając go jednak do obszaru metropolii lwowskiej. Po drugiej wojnie światowej w 
granicach Polski pozostała Administracja Apostolska Lemkowszczyzny i część diecezji 
przemyskiej obrządku greckokatolickiego. Natomiast Tymczasowy Rząd Jedności 
Narodowej w uchwale z 12.09.1945 r. w sprawie Konkordatu uznał, że Konkordat 
przestał obowiązywać.

Bezpośrednio po wojnie nowe władze uznawały Kościół Greckokatolicki za jedno z 
legalnie istniejących wyznań. Mimo to, faktycznie utrudniały jego działalność. Księża 
greckokatoliccy byli przymusowo wysiedlani ze strefy przygranicznej, w trakcie prze
siedlania ludności ukraińskiej na Ukrainę, władze dążyły do ich wyjazdu wraz za 
parafianami1. Przez cztery miesiące — do stycznia 1946 r. — więziono biskupa przemy
skiego Josafata Kocyłowskiego. W październiku 1945 r. zlikwidowano greckokatolickie 
seminarium duchowne i zawieszone działalność unickich stowarzyszeń. W czerwcu 
1946 r. aresztowano i deportowano ordynariusza przemyskiego wraz z jego sufraganem 
Grzegorzem Łakotą oraz członkami kapituły i kurii biskupiej2. Przesiedlenie biskupów i 
kurii biskupiej na Ukrainę uznane zostało w korespondencji urzędowej za likwidację 
biskupstwa przemyskiego obrządku greckokatolickiego3.

Mimo jednolitej praktyki stałego utrudniania lub uniemożliwiania pracy Kościoła 
Greckokatolickiego organy administracji różnorodnie interpretowały jego sytucję 
prawną. Przykładowo Urząd Wojewódzki w Krakowie w lutym 1947 r. uznał, że 
Kościół Greckokatolicki nadal istnieje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej4. Natomiast 
Główny Urząd Likwidacyjny zwrócił się do Ministerstwa Administracji Publicznej 
(MAP), w którego gestii były sprawy wyznaniowe, o wyjaśnienie sytuacji prawnej 
Kościoła Greckokatolickiego, a „w szczególności o oświadczeniu, czy kościół greckoka
tolicki prawnie nadal istnieje”5.

Greckokatolicka sieć parafialna przestała istnieć ostatecznie w drugiej połowie 1947 r. 
w wyniku przesiedlenia Ukraińców na Ziemie Zachodnie w trakcie Akcji „Wisła”. Po 
przesiedleniu uniemożliwiono księżom greckokatolickim pracę w ich obrządku. Prze
szło 20 księży uwięziono w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie.
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Jednak jeszcze w 1949 r. Departament Administracyjno-Prawny MAP uznał, że 
„skoro na obszarze Państwa Polskiego znajdują się nadal wyznawcy obrządku grecko
katolickiego (chociażby ci, którzy przesiedleni zostali na obszar Ziem Odzyskanych), 
uznać należy wyznanie grecko-katolickie nadal za prawnie istniejący związek religijny

Stanowisko takie było jednak odosobnione. Przeważała interpretacja wyrażana przez 
Departament Wyznaniowy MAP, zgodnie z którą „obrządek gr.-kat. nie podlegał 
hierarchii kościoła rzym.-kat. w Polsce, a jedynie Papieżowi. Osobami prawnymi tego 
obrządku były biskupstwa i probostwa. (...) obecnie te osoby prawne nie istnieją i ich 
działalność stała się bezprzedmiotowa na skutek przesiedlenia do Z.S.R.R. ich człon
ków (...)”7.

W 1950 r. powstał Urząd do Spraw Wyznań (UDSW ), który przejął od MAP 
kompetencję w zakresie spraw wyznaniowych. Zgodnie z interpretacją UDSW  „Koś
ciół grecko-katolicki przestał w Polsce egzystować w związku z wyjazdem ludności 
ukraińskiej. Również hierarchia kościelna grecko-katolicka przestała istnieć”8.

Od swego powstania UDSW systematycznie dążył do całkowitej faktycznej likwida
cji Kościoła Greckokatolickiego. By osiągnąć ten cel, administracja wyznaniowa korzy
stała z pomocy Kościoła Prawosławnego, popierając jego akcję misyjną wśród grekoka
tolików9. Działanie to było całkowicie zgodne z politycznymi dyrektywami, które 
oficjalnie zostały sformułowane dopiero w kwietniu 1952 r. W uchwale Biura Polity
cznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sprawie 
środków zmierzających do poprawy sytuacji gospodarczej ludności ukraińskiej w Polsce 
i do wzmocnienia wśród niej pracy politycznej, postanowiono: „Spowodować, aby 
Urząd do Spraw Wyznań przedstawił plan normalizacji stosunków religijnych w skupi
skach ludności ukraińskiej, przy czym należy wziąć pod uwagę, że lojalne duchowień
stwo prawosławne winno mieć poparcie władz w wykonywaniu kultu religijnego i 
erygowaniu parafii wśród ludności prawosławnej. Przestrzegając zasady wolności 
sumienia i wyznania należy zdecydowanie zwalczać organizowane przez nacjonalisty
czne ukraińskie agentury podziemne wyznania grecko-katolickiego”10.

W dwa lata po powstaniu tej uchwały, w 1954 r. UDSW  przeprowadził akcję 
zbierania informacji o księżach greckokatolickich pracujących w obrządku łacińskim11. 
W trakcie tej akcji uzyskano informację o „parafii grecko-katolickiej w Komańczy pow. 
Sanok, liczącej 187 parafian”12, uznawanej przez władze lokalne za w pełni legalną. W 
związku z tą sprawą UDSW poinformował Referat do Spraw Wyznań Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, że: „Z chwilą zakończenia repatriacji 
ludności ukraińskiej z terytorium Polski do ZSRR i wyjazdu wraz z ludnością ukraińską 
wyznania greko-katolickiego Kurii Biskupiej obrządku Greko-Katolickiego z Bp Joza
fatem Kocyłowskim, na czele ustała działalność Kościoła greko-katolickiego w Polsce 
jako osoby prawnej, ponieważ istnienie tego kościoła stało się bezprzedmiotowe. Wraz z 
likwidacją centralnych organów kościelnych zostały zlikwidowane również ich tere
nowe komórki organizacyjne (...)”13.

W pierwszej połowie 1956 r. zaczęły napływać podania ludności ukraińskiej z prośbą
o zgodę na odprawianie nabożeństw greckokatolickich. UDSW  uznał, że w pismach 
tych chodzi o „zaspokojenie ich potrzeb religijnych przez duchownych prawosławnych 
w /g obrządku greko-katolickiego”14.

W sporządzonej w UDSW  notatce uznano, że Kościół Grecko-Katolicki pozostaje 
„faktycznie bez władz kościelnych, bez własnej reprezentacji, a więc, jako instytucja 
kościelna przestał faktycznie istnieć”, a Polska jest „prawie jedynym Krajem Demokra
cji Ludowej, w którym nie zlikwidowano resztek po kościele grecko-katolickim”15.

Konkluzja autorów notatki odbiegała jednak od wcześniejszych ocen UDSW , doty
czących sytuacji prawnej Kościoła Greckokatolickiego, uznających, że jego istnienie
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stało się bezprzedmiotowe: „Mimo zerwania Konkordatu przez Watykan oraz fakty
cznej likwidacji parafii i biskupstw grecko-katolickich w wyniku przesiedlenia ludności 
ukraińskiej do ZSRR i na Ziemie Zachodnie, Kościół Grecko-katolicki jako osoba 
prawna nadal de jurę istnieje, tym bardziej, że nie wydano dotychczas żadnego aktu 
prawnego, któryby pozbawiał osobowości prawnej jednostki kościelne tego 
Kościoła”16.

Mimo to autorzy notatki uznali, że: „Sprawa istnienia de jure Kościoła Grecko
katolickiego PRL i jego jednostek kościelno-prawnych nie przesądza sprawy reaktywo
wania ich działalności, która podobnie jak i działalność innych związków religijnych w 
Polsce regulowana jest dekretem z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych 
stanowisk kościelnych (Dz.U. nr 10, poz. 32) (...) Pretensje hierarchii katolickiej do 
reprezentowania Kościoła Grecko-Katolickiego wobec władz państwowych jako oparte 
na pełnomocnictwach Kurii Rzymskiej, które wobec zerwania konkordatu nie mają w 
Polsce skutków prawnych, nie są przez władze państwowe uznane”17.

O stanowisku UDSW  w stosunku do Kościoła Greckokatolickiego decydowało 
traktowanie go wyłącznie w kategoriach politycznych, jako „najbardziej reakcyjną i 
wrogą krajom socjalizmu instytucją watykańką”18. Również przesłanki polityczne 
decydowały o udzielaniu poparcia Kościołowi Prawosławnemu w jego akcji misyjnej 
wśród grekokatolików.

Dopiero po październiku 1956 r. administracja wyznaniowa zrezygnowała z egzek
wowania faktycznego zakazu jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej w obrządku 
greckokatolickim. Wiosną 1957 r. kardynał Stefan Wyszyński uzyskał ustną zgodę 
Prezesa Rady Ministrów — Józefa Cyrankiewicza — na zorganizowanie na Ziemiach 
Zachodnich sieci placówek duszpasterskich dla grekokatolików19.

Nie oznaczało to jednak zgody na reaktywowanie odrębnej od obrządku łacińskiego 
organizacji Kościoła Greckokatolickiego: „Urząd do Spraw Wyznań jest w zasadzie 
negatywnie ustosunkowany do reaktywowania na terenie Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej Kościoła Grecko-Katolickiego, jako odrębnej jednostki wyznaniowej i koś
cielnej osoby prawnej, ponieważ nie widzi uzasadnionej potrzeby uruchamiania 
osobnej organizacji kościelnej dla ilościowo nieznacznej i w większości rozproszonej 
ludności grecko-katolickiej, tym bardziej, że ma ona możliwość zaspokajania swoich 
potrzeb religijnych w ramach kościoła rzymsko-katolickiego i pod kanoniczną opieką 
rzymsko-katolickich ordynariuszy miejscowych”20.

Jednocześnie UDSW  pozostawiał bez rozpatrzenia podania wiernych dotyczące 
bytu prawnego i działalności Kościoła Greckokatolickiego, argumentując, że zgodnie z 
normami dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk 
kościelnych (Dz.U. nr 10, poz. 31) legitymacja czynna w sprawach dotyczących Koś
cioła Greckokatolickiego przysługuje biskupom diecezjalnym, względnie upoważnio
nym przez nich osobom i instytucjom kościelnym.

Jednak, gdy w 1959 r. w sprawie legalizacji Kościoła Greckokatolickiego wystąpiła Ku
ria Biskupa w Przemyślu, UDSW  uznał, że „ordynariusz diecezji rzymsko-kato
lickiej nie posiada legitymacji prawnej do reprezentowania interesów b. Kościoła Grecko
katolickiego w Polsce oraz do występowania z tego tytułu wobec Władz Państwowych 
w jego imieniu. (...) Kościół Grecko-Katolicki (...) przestał po Ii-ej wojnie światowej 
faktycznie istnieć, ponieważ jedyna prawna reprezentacja tego Kościoła w Polsce — 
biskup ordynariusz diecezji grecko-katolickiej w Przemyślu wraz z biskupem sufraga- 
nem i kurią diecezjalną opuścili Polskę, jako repatrianci, parafie zaś (...) przestały 
również istnieć z powodu repatriacji duchowieństwa grecko-katolickiego i wyznawców 
należących do narodowości ukraińskiej. (...) Urzędowi do Spraw Wyznań nie są zna
ne żadne państwowe akty, na podstawie których Kościół Grecko-Katolicki mógłby podjąć 
działalność publiczną stosownie do obowiązujących przepisów państwowych. (...)
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Urząd do Spraw Wyznań uważa za nielegalną i sprzeczną z przepisami Konstytucji 
jakąkolwiek działalność publiczną b. Kościoła Grecko-Katolickiego w Polsce oraz jego 
jednostek kościelnych i instytucji. Również upoważenie przez władze kościelne 
duchownych b. Kościoła Grecko-Katolickiego do publicznego wykonywania funkcji 
religijnych w obrządku greckokatolickim wzgl. mianowanie tych duchownych na jakie
kolwiek stanowisko w tym kościele jest pozbawione podstaw prawnych. (...)”21. UDSW 
uważał, że „odprawianie w parafiach rzymsko-katolickich nabożeństw w obrządku 
greko-katolickim, nawet doraźnych, stanowi przekształcenie parafii, co zgodnie z art. 1 
Dekretu z dnia 31.XII.1956 r. (...) wymaga zgody właściwego Prezydium W RN”22. 
Zdaniem Urzędu nabożeństwa bez takiej zgody były naruszeniem ustawy o zgroma
dzeniach i terenowe organy administracji państwowej powinny pociągać książy do 
odpowiedzialności karno-administracyjnej. UDSW  zalecał również presją podatkową 
w stosunku do proboszczów parafii, na których terenie odprawiane były nabożeństwa 
greckokatolickie23.

Również po Październiku 1956 r. UDSW nadal konsekwentnie popierał działalność 
misyjną Kościoła Prawosławnego wśród grekokatolików (subsydia pieniężne, przeka
zywanie cerkwi odbieranych katolikom oraz zakazy odprawiania nabożeństw greckoka
tolickich)24. W UDSW  uważano, że można w ten sposób „rozwiązać problem greko- 
-katolicki” poprzez „definitywne zlikwidowanie obrządku, któremu przed 40 laty 
Watykan wyznaczył awangardową rolę w zwalczaniu komunizmu w krajach graniczą
cych z ZSRR (...). Przejście ludności Ukraińskiej na prawosławie pozbawia wpływu na 
tę ludność (...) działających w duchu nacjonalistycznym księży greko-kat. (...), a 
poprzez księży prawosławnych możemy wpływać pozytywnie na ludność ukraińską, 
paraliżując działalność nacjonalistycznych elementów (...)”25.

Również po Grudniu 1970 r. stanowisko władz w stosunku do Kościoła Greckokato
lickiego nie uległo zmianie. W 1971 r. UDSW  uznał, że działalność tego Kościoła „po 
drugiej wojnie światowej wskutek opuszczenia Polski przez jego wyznawców oraz przez 
władze kościelne przestała być aktualna (...). Kościół ten ponadto nie posiada w Polsce 
uznanego przez Państwo zwierzchniego organu, któryby w świetle przepisów dekretu z 
dnia 31.12.1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych posiadał legi
tymacją prawną do reprezentowania kościoła na zewnątrz wobec Władz Państwowych 
PRL”26.

Od wysiedlenia z Polski w 1946 r. biskupa przemyskiego, celem władz państwowych 
była całkowita likwidacja obrządku greckokatolickiego. Początkowo zamierzano osiąg
nąć ten cel poprzez przejście grekokatolików na obrządek łaciński, następnie — od 
początku lat pięćdziesiątych — do Kościoła Prawosławnego.

Dążąc do likwidacji Kościoła Greckokatolickiego, organy administracji państwowej 
działały całkowicie bezprawnie. Żaden akt prawny nie dał im bowiem takich uprawnień. 
Nagminną pratyką administracji była wykładnia contra legem, by wskazać jakąś pod
stawę prawną. Mimo to jednolita i długotrwała praktyka organów administracji różnych 
szczebli zapewniała im skuteczność.

W swoich działaniach w stosunku do Kościoła Greckokatolickiego organy adminis
tracji całkowicie ignorowały prawo wewnętrzne Kościoła Rzymskokatolickiego, jak 
również jego hierarchiczną strukturę i uprawnienia papieża w stosunku do wszystkich 
części Kościoła. Nie brały one również pod uwagę, że po wypowiedzeniu Konkordatu z 
1925 r., żaden akt prawny i ustanowiony w PRL, nie brał pod uwagę podziału Kościoła 
Rzymskokatolickiego na obrządki.

Również dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk 
kościelnych (Dz.U. z 1957 r., nr 1, poz. 6) nie uzależniał żadnych uprawnień i obowiąz
ków od obrządku. Uregulowanie to nie poddawało kontroli administracji nominacji na 
stanowiska wikariuszy w parafiach (a takkie funkcje w parafiach pełnili duszpasterze
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greckokatoliccy), ani nie wymagało zgody organów administracji na odprawianie nabo
żeństw bądź głoszenie kazań w istniejących parafiach. Powoływanie się przez organy 
administracji na art. 1, bądź 4, dekretu z 31 grudnia 1956 r. jako podstaw ingerencji w 
pracę duszpasterzy greckokatolickich, było całkowicie sprzeczne z brzmieniem tych 
norm. Milczenie na temat obrządku, pozwala uznać, że od momentu wypowiedzenia 
Konkordatu w 1945 r. była to wyłącznie sprawa wewnętrzna Kościoła Rzymskokatolic
kiego, na którą władze państwowe nie powinny mieć wpływu.

Stopniowo jednak praktyka organów administracji w stosunku do obrządku grecko
katolickiego stawała się coraz mniej restrykcyjna. W latach osiemdziesiątych obrządek 
ten został uznany przez administrację państwową za wewnętrzną sprawę Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Zmianę tę i faktyczne uznanie istnienia w Polsce obrządku 
greckokatolickiego potwierdziła zgoda władz państowych na pierwszą wizytę w Polsce, 
w 1984 r., arcybiskupa Mirosława Marusyna z Kongregacji dla Kościołów Wschod
nich. Przemianom tym sprzyjała ogólna, znaczna poprawa stosunku państwa do Koś
cioła Grekokatolickiego, następująca w latach osiemdziesiątych.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154, zm. Dz.U. z 1990 nr 51, poz. 297 i nr 
55, poz. 213) milczy na temat podziału Kościoła Rzymskokatolickiego na obrządki, uznając 
to za wewnętrzną sprawę Kościoła Rzymskokatolickiego. Ustawa umożliwiła jednak 
zalegalizowanie osób prawnych Kościoła Greckokatolickiego, istniejących w dniu wejś
cia w życie ustawy (23.05.1989 r.). W oparciu o normę zawartą w ust. 2 art. 72 
wzmiankowanej ustawy, zostały one zgłoszone w Urzędzie do Spraw Wyznań przez 
Wikariusza Generalnego Prymasa Polski dla wiernych obrządku greckokatolickiego, za 
pośrednictwem Sekretariatu Episkopatu Polski. Od 27.11.1989 r. władze państwowe 
uznały za legalne osoby prawne Kościoła Greckokatolickiego: Kapitułę katedralną w 
Przemyślu, Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie i 73 parafie personalne zorga
nizowane w 4 dekanaty27. Nie rozstrzygnięte nadal pozostają kwestie osobowości praw
nej diecezji przemyskiej i Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny. Obie te jed
nostki kościelne wykazywane są w oficjalnych rocznikach Stolicy Apostolskiej jako 
istniejące, choć wakujące.

Mimo wysiłków administracji wyznaniowej, obrządek greckokatolicki przetrwał i 
obecnie nikt nie może kwestionować jego prawa do istnienia. Choć plan likwidacji w 
Polsce Kościoła Greckokatolickiego nie osiągnął pełnego sukcesu, to jednak konsek
wentnie prowadzona polityka wyznaniowa doprowadziła do trwałych przesunięć 
majątkowych.

2. Polityka wyznaniowa państwa niekorzystnie odbiła się szczególnie na losach 
mienia należącego do Kościoła Greckokatolickiego. Wskutek wysiedlenia ludności 
ukraińskiej na Ukrainę, deportacji przemyskiego biskupa i jego kurii oraz likwidacji 
seminarium i stowarzyszeń zrzeszających grekokatolików, a przede wszystkim przesied
lenia na Ziemie Zachodnie w trakcie Operacji „Wisła” w 1947 r. greckokatolickie osoby 
prawne zostały pozbawione swojego mienia. W tej sytuacji Kongregacja dla Kościołów 
Wschodnich w dniu 10.02.1948 r. nadała biskupom obrządku łacińskiego uprawnienia 
do zarządu mieniem greckokatolickim28. Uprawnienia te jednak nie zostały uznane 
przez władze państwowe, które dążyły do przejęcia przez państwo mienia greckokato
lickiego.

Władze państwowe miały decydujący wpływ na los mienia należącego do greckokato
lickich osób prawnych. Bezpośrednio po przesiedleniach ludności ukraińskiej do 
ZSRR, mienie to było w dyspozycji Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Decydował 
on o przekazaniu greckokatolickich obiektów w dozór i prowizoryczny zarząd. W 
sierpniu 1946 r. MAP zażądało od wojewody rzeszowskiego bezzwłocznego wydania 
„zarządzeń, mających na celu zabezpieczenie całego majątku b. diecezji” i powołania
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„kuratora, który czuwać będzie nad całością powierzonego mu mienia aż do wydania 
dalszych zarządzeń”29. Ostatecznie odstąpiono od pomysłu powołania kuratora dla 
mienia greckokatolickiego, gdyż rozdysponowano go30.

Mimo faktyczngo rozdysponowania mienia greckokatolickiego, stanowisko organów 
administracji państwowej w sprawie sytuacji prawnej mienia greckokatolickiego było 
bardzo niejednolite i zmienne.

Ministerstwo Administracji Publicznej w 1946 r. uważało, że majątek diecezji prze
myskiej „zgodnie z art. 114 Konstytucji (...) winien być przekazany Kościołowi Rzym
skokatolickiemu (...). Ponieważ jednak diecezja przemyska obrządku greckokatolic
kiego posiadała odrębną osobowość prawną i żadna władza kościelna w kraju nie posiada 
tytułu prawnego do przejęcia po niej majątku, sprawa wymaga uzgodnienia z najwyż
szymi czynnikami kościelnymi w Rzymie”31.

W 1947 r. Urząd Wojewódzki w Krakowie, a w 1949 r. Departament Administra
cyjno Prawny MAP uznały, że mienie greckokatolickie pozostaje nadal własnością osób 
prawnych kościoła Greckokatolickiego32. Natomiast w 1947 r. Główny Urząd Likwida
cyjny nie był w stanie stwierdzić, czy prawa majątkowe Kościoła Greckokatolickiego nie 
uległy zmianie33.

W większości wypadków organy administracji państwowej uważały mienie greckoka
tolickie za własność Skarbu Państwa. Przekonanie to było jednak uzasadnione wciąż 
zmieniającymi się podstawami prawnymi.

W marcu 1947 r. Ministerstwo Administracji Publicznej uznawało „majątek ten za 
należący do Państwa po myśli układu z września 1945 r. zawartego przez Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego z Rządem Ukraińskiej Sowieckiej Socjalistycznej Republiki 
w przedmiocie przesiedlenia ludności ukraińskiej z terytorium Polski i obywateli pol
skich z terytorium U.S.S.R.”34. Na tej podstawie zwróciło się ono do Ministra Rol
nictwa i Reform Rolnych o przejęcie w zarząd i użytkowanie obszarów rolnych należą
cych do Kościoła Greckokatolickiego.

Kolejną podstawą prawną wskazywaną przez organy administracji był dekret z dnia 8 
marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. nr 13, poz. 87, później 
wielokrotnie nowelizowany). Uznawały one mienie Kościoła Greckokatolickiego za 
mienie opuszczone w rozumieniu dekretu, mimo że brzmienie dekretu nie stwarzało 
takich możliwości.

Po przesiedleniu ludności ukraińskiej na Ziemie Zachodnie, wydano dekret z dnia 5 
września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach 
przesiedlonych do Z.S.R.R. (Dz.U. nr 59, poz. 318). Organy administracji uznały go za 
podstawę prawną przejęcia mienia Kościoła Greckokatolickiego. Opierając się na tym 
dekrecie, wojewoda rzeszowski wydał zarządzenie, zgodnie z którym starostowie w 
Sanoku, Przemyślu i Rzeszowie mianowali sołtysów kuratorami majątku ruchomego i 
nieruchomego osób prawnych Kościoła Greckokatolickiego. Dysponentem tego mienia 
miał być Państwowy Fundusz Ziemi.

Kolejną podstawą przejmowania na rzecz Skarbu Państwa mienia Kościoła Grecko
katolickiego — tym razem jako mienia nie pozostającego w faktycznym władaniu 
właściciela — stał się dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie 
pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich, położo
nych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego
i krakowskiego (Dz.U. nr 46, poz. 339). Organy administracji powoływały się na ten 
dekret bardzo krótko, gdyż jeszcze w 1949 r. uzyskały podstawę prawną, która odtąd 
była stale powoływana.

Aktem tym stał się dekret z dnia 5 września 1947 r., znowelizowany dekretem z dnia 28 
września 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Pań
stwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z. S .R.R. Dz.U. nr 53, poz. 404).
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Zgodnie z tą nowelizacją, na własność Skarbu Państwa przeszło mienie osób prawnych, 
„których istnienie lub działalność wskutek przesiedlenia się do ZSRR ich członków lub 
osób tą działalnością objętych stała się bezprzedmiotowa”. Zaistnienie okoliczności 
miała stwierdzać władza, właściwa do nadzoru nad daną kategorią osób prawnych. 
Organy administracji uznały, że osoby prawne Kościoła Greckokatolickiego spełniają 
hipotezę tej normy. Często wręcz traktowano ją jako podstawę prawną do stwierdzenia, 
że istnienie bądź działalność Kościoła Greckokatolickiego stało się bezprzedmiotowe. 
Przepis ten stosowano do mienia, którym Kościół Greckokatolicki przestał władać 
wskutek przesiedlenia na Ziemie Zachodnie. W sposób oczywisty było to sprzeczne z 
hipotezą cytowanej wyżej normy, mówiącej o przesiedleniu do ZSRR.

Praktyka organów administracji w stosunku do mienia greckokatolickiego, szczegól
nie po przeprowadzeniu Operacji „Wisła” sprawiła, że ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o 
przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gos
podarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Religijnego (Dz.U. nr 9, poz. 87 i nr 10, poz.
111) nie odegrała istotniejszej roli w stosunku do nieruchomości Kościoła Greckokato
lickiego, gdyż większość z nich była już przejęta przez Skarb Państwa na podstawie 
wcześniejszych norm prawnych. Również po wydaniu ustawy z dnia 20 marca 1950 r. 
organy administracji wskazywały dekret z 5.09.1947 r. w brzmieniu z 28.09.1949 r.

Praktycznie do października 1956 r. władze państwowe mogły decydować o losach 
mienia greckokatolickiego bez zajmowania się niuansami prawnymi. W efekcie organy 
administracji nie speniały nawet wymogów formalnych, zawartych w normach, na które 
się powoływały.

Dopiero pod wpływem prób odzyksania mienia greckokatolickiego przez Kościół 
Rzymskokatolicki na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, organy adminis
tracji przeprowadziły akcję wydawania orzeczeń stwierdzających przejście mienia na 
podstawie dekretu z 28 września 1949 r. (w praktyce w powołaniu organy administracji 
pomijały dekret z 5 września 1947 r., powołując jedynie jego nowelizację). Urząd do 
Spraw Wyznań rozesłał do Wydziałów do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkich 
Rad Narodowych zalecenie uregulowania stanu prawnego mienia greckokatolickiego, 
po ujawnieniu, że w 1959 r. w samy tylko Przemyślu 21 nieruchomości było wpisanych 
w księgach grodzkich jako własność osób prawnych Kościoła Greckokatolickiego, gdyż 
nie wydano w stosunku do nich wymaganych orzeczeń o przejęciu na rzecz Skarbu 
Państwa35.

Lata sześćdziesiąte przyniosły również opracowanie w UDSW  (1962 r.) „planu 
represjonowania kurii przemyskiej ”. Zgodnie z nim władze odbierały cerkwie greckoka
tolickie używane przez Kościół Rzymskokatolicki, uznając je za zabytkowe lub grożące 
zawaleniem i odmawiając zgody na remont. Cerkwie przejęte przez państwo były 
przekazywane Kościołowi Prawosławnemu, na cele gospodarcze albo do rozbiórki na 
cele społeczne. Taki sam los spotyka cerkwie, których odzyskanie przez katolików 
zostało uniemożliwione działaniem władz. Aby zapobiec systematycznemu niszczeniu 
cerkwi, diecezja przemyska weszła we władanie szeregu z nich metodą faktów dokona
nych, ignorując sprzeciw władz państwowych. Wszystkie cerkwie greckokatolickie 
znajdujące się w posiadaniu Kościoła Rzymskokatolickiego, organy administracji trak
towały jako własność Skarbu Państwa.

Czterdziestoletnia praktyka organów administracji w stosunku do mienia greckokato
lickiego była bezprawna. Żadna norma wskazywana przez organy administracji jako 
podstawa przejęcia mienia greckokatolickich osób prawnych na rzecz Skarbu Państwa 
w rzeczywistości nią nie była, gdyż mienie to nie spełniało wymogów hipotez tych norm. 
Mimo to, praktycznie całe mienie greckokatolickie, przez przeszło czterdzieści lat, 
znajdowało się we władaniu państwa lub było przekazywane innym podmiotom wyzna
czonym przez organy administracji. Greckokatolickie osoby prawne nie uzyskały
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żadnych odszkodowań za wywłaszczone bezprawnie mienie. Jednocześnie administra
cja dążyła do nieumożliwienia odzyskania tego mienia przez grekokatolików. Wskutek 
tego wiele obiektów po prostu przestało istnieć — zostały rozebrane lub pozbawione 
jakiejkolwiek opieki, popadły w ruinę. Szykany dotknęły również obrządek łaciński, 
który dążył do odzyskania mienia greckokatolickiego. Była to część prowadzonej przez 
długie lata wojny z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce. Wszystkie te działania 
doprowadziły do trwałych przesunięć majątkowych. Część mienia greckokatolickiego 
została przekazana przez władze państwowe Cerkwi Prawosławnej, wiele obiektów 
sakralnych przeznaczono na cele niesakralne.

Próbę rozwiązania tych nabrzmiałych problemów podjęto dopiero po zmianie poli
tyki państwa w stosunku do Kościoła Rzymskokatolickiego pod koniec lat osiemdziesią
tych. Wyrazem tego było uchwalenie ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zgodnie z normą zawartą 
w pkt 1, ust. 1, art. 60 ustawy, greckokatolickie nieruchomości lub ich części pozostające 
w dniu 23 maja 1989 r. we władaniu osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego stały 
się — z mocy prawa — ich własnością. Do tej pory bowiem administracja państwowa 
uznawała Skarb Państwa za właściciela wszystkich tych nieruchomości.

Jednocześnie pkt 1, ust. 1, art. 61 ustawy stworzył osobom prawnym Kościoła 
Rzymskokatolickiego możliwość występowania przez dwa lata od wejścia w życie 
ustawy z wnioskami o przywrócennie własności upaństwowionych nieruchomości lub 
ich części, które należały do osób prawnych Kościoła Greckokatolickiego, jeżeli w dniu 
wejścia w życie ustawy nie pozostawały one we władaniu innych Kościołów i związków 
wyznaniowych. Postępowanie regulacyjne w tego typu sprawach powinno toczyć się 
przed Komisją Majątkową, powołaną zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie. Regu
lacja nie może naruszać praw nabytych przez niepaństwowe osoby trzecie, a w szczegól
ności przez inne Kościoły i związki wyznaniowe oraz rolników indywidualnych.

Przewidziane w ustawie postępowanie regulacyjne stwarza prawną możliwość 
naprawienia choć części krzywd, wyrządzonych w przeszłości Kościołowi Greckokato
lickiemu w Polsce przez komunistyczną administrację wyznaniową. Rozwiązanie prob
lemów, które staną przed Komisją Majątkową, nie będzie łatwe, gdyż przez czterdzieści 
lat mienie greckokatolickie było wykorzystywane przez różne podmioty prawne, które 
obecnie będą rościć sobie prawo do dalszego dysponowania tymi obiektami. Skompli
kowany też jest problem wzajemnych rozliczeń między dotychczasowymi użytkownikami 
a Kościołem Greckokatolickim oraz ewentualnych odszkodowań od Skarbu Państwa z 
tytułu bezprawnego wywłaszczenia osób prawnych Kościoła Greckokatolickiego.

3. Polityka wyznaniowa i narodowościowa władz PRL wpłynęła również na kształt 
struktur organizacyjnych i hierarchii Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. W roku 
1944 na czele Kościoła Greckokatolickiego stał metropolita halicko-lwowski, bezpoś
rednio podporządkowany Stolicy Apostolskiej. Rezydował on jednak na obszarach 
które znalazły się poza nowymi granicami Polski. Nawet przed likwidacją Kościoła 
Greckokatolickiego na Ukrainie, praktycznie nie miał on wpływu na sytuację w polskiej 
części metropolii. Po polskiej stronie granicy pozostał ordynariusz przemyski (wraz ze 
swoim sufraganem i kapitułą katedralną) oraz administrator apostolski Apostolskiej 
Administracji Łemkowszczyzny.

Jednak w 1945 r. administrator apostolski, w obawie przed aresztowaniem, wyjechał 
na Zachód. Przed wyjazdem przekazał on swoje uprawnienia trzyosobowemu zarzą
dowi, który jednak nie zdołał z nich skorzystać, ze względu na przesiedlenia ludności 
ukraińskiej na Ukrainę. Natomiast w roku 1946 władze państwowe deportowały na 
Ukrainę hierarchię diecezji przemyskiej. W Polsce pozostało tylko trzech kanoników 
kapituły przemyskiej, nie zdołali oni jednak wybrać wikariusza kapitulnego, co przer
wało ciągłość administracyjną w diecezji przemyskiej.
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W sytuacji, gdy Kościół Greckokatolicki w Polsce utracił swoją hierarchię, Stolica 
Apostolska nadała nadzwyczajne uprawnienia biskupom obrządku łacińskiego. Zgod
nie z nimi kardynałowie A. Hlond i A. Sapieha mogli udzielać duchownym greckokato
lickim zezwoleń na odprawianie nabożeństw i sprawowanie innych funkcji liturgi
cznych w obrządku łacińskim, bez konieczności formalnego należenia do tego 
obrządku. Wierni obrządku greckokatolickiego mogli przyjmować sakramenty w 
obrządku łacińskim, bez zmiany przynależności do obrządku37.

Papież Pius X II mianował 10.12.1946 r. kard. A. Hlonda delegatem specjalnym 
Stolicy Apostolskiej dla wiernych obrządków wschodnich w Polsce. Delegat specjalny 
posiadał władzę nad wiernymi i majątkiem Kościoła Greckokatolickiego w Polsce jaka 
przysługuje ordynariuszowi miejsca38.

Na mocy tych uprawnień kard. A. Hlond próbował wiosną 1947 r. odbudować 
administrację w Kościele Greckokatolickim. Wyznaczył on dwu wikariuszy general
nych — dla diecezji przemyskiej (31.03) i dla Administracji Apostolskiej Łemkow- 
szczyzny (1.04.). Nie przewidział on jednak dalszego rozwoju sytuacji — przesiedlenia 
Ukraińców na Ziemie Zachodnie podczas Operacji „Wisła”, rozpoczętej w 1947 r. W 
tych warunkach uprawnienia wikariuszy generalnych stały się nieaktualne i wygasły.

Po śmierci kard. A. Hlonda delegatem apostolskim, z niezmienionym zakresem 
władzy, Stolica Apostolska mianowała kard. S. Wyszyńskiego. W 1967 r. powołał on 
wikariusza generalnego dla wiernych obrządku greckokatolickiego. Wikariusz gene
ralny otrzymał uprawnienia przewidziane w Kodeksie Prawa Kanonicznego (z 1917 r.), 
z zastrzeżeniem uzgadniania wszelkich zmian personalnych z Prymasem Polski, z 
wyłączeniem innych instancji. Rezydował on w Przemyślu. W 1977 r. nastąpiła zmiana 
na stanowisku wikariusza generalnego z powodu śmierci dotychczas pełniącego ten 
urząd39.

Struktura administracji obrządkiem greckokatolickim uległa pewnym zmianom w 
1981 r. Po śmierci kard. S. Wyszyńskiego automatycznie wygasły uprawnienia wikariu
sza generalnego. W tej sytuacji odnowiona przez kard. S. Wyszyńskiego w latach 
sześćdziesiątych kapituła przemyska, próbowała powołać wikariusza kapitulnego w 
diecezji przemyskiej, a gdy jej się to nie powiodło próbę taką podjął rezydujący w 
Rzymie metropolita lwowski.

Kolejnym delegatem apostolskim dla wiernych obrządków wschodnich w Polsce, z 
prawami ordynariusza miejsca, w dniu 18.09.1981 r. został kard. Józef Glemp40. 
Zreorganizował on strukturę administrowania Kościołem Greckokatolickim poprzez 
powołanie 22.12.1981 r. dwu wikariuszy generalnych, jednego dla Polski północnej, 
drugiego dla Polski południowej. Granica między wikariatami wyznaczona była zgod
nie z przebiegiem granic diecezji obrządku łacińskiego. Wikariusz dla Polski północnej 
rezydował w Warszawie, wikariusz dla Polski południowej w Legnicy.

Struktura ta przestała istnieć w 1989 r. Papież Jan Paweł II  nominował 20.07.1989 r. 
wikariusza generalnego dla Polski południowej ks. kanonika Jana Martyniaka biskupem 
pomocniczym Prymasa Polski, przydzielając mu biskupstwo tytularne Vardemissa41. 
Biskup nominat został konsekrowany na Jasnej Górze 16.09.1989 r. Prymas Polski w 
dniu 4.11.1989 r. zniósł podział Polski na dwa wikariaty poprzez rozciągnięcie upraw
nień biskupa J. Martyniaka na obszar całej Polski. Jednocześnie Prymas rozszerzył 
zakres kompetencji wikariusza generalnego, przekazując mu prawo translokat wikariu
szy i proboszczów, czuwania nad formacją kleryków i załatwienia spraw obrządku u 
władz państwowych.

Mimo tych wszystkich zmian, poczynając od roku 1946 administracja Kościoła 
Greckokatolickiego w Polsce wciąż zorganizowana jest w sposób nadzwyczajny, na 
mocy specjalnych uprawnień nadawanych przez Stolicę Apostolską kolejnym Pryma
som Polski. Praktycznie, po utracie własnej hierarchii Kościół Greckokatolicki w Polsce



POŁOŻENIE PRAWNE KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO... 95

pozostając wyodrębniony obrządkiem w ramach struktur organizacyjnych Kościła 
Rzymskokatolickiego. Na czele obrządku stoi Prymas Polski, jako delegat Stolicy 
Apostolskiej, z uprawnieniami ordynariusza miejsca. Od 1967 r. sprawuje on swoją 
władzę za pośrednictwem wikariusza generalnego Prymasa Polski dla wiernych 
obrządku greckokatolickiego w Polsce. W latach 1981 — 1989 Polska była podzielona na 
dwa wikariaty, a od 1989 r. wikariusz generalny jest biskupem pomocniczym Prymasa 
Polski.

Zmiany polityczne w Polsce i rezygnacja państwa z ingerowania w wewnętrzną 
strukturę Kościoła Rzymskokatolickiego stwarzają szanse na próby zorganizowania 
normalnej struktury organizacyjnej Kościoła Greckokatolickiego, odrębnej od struktur 
organizacyjnych obrządku łacińskiego, i posiadającej własną hierarchię. Przesiedlenia 
ludności ukraińskiej z lat czterdziestych sprawiają jednak, że nie może to być prosta 
odbudowa sieci organizacyjnej, istniejącej do lat czterdziestych.

4. Sytuacja Kościoła Greckokatolickiego w Polsce po drugiej wojnie światowej była 
szczególna. Nie został on nigdy formalnie zdelegalizowany przez władze państwowe. 
W praktyce jednak był traktowany odmiennie niż inne zalegalizowane Kościoły i 
związki wyznaniowe. Celem polityki wyznaniowej państwa w stosunku do Kościoła 
Greckokatolickiego, była jego likwidacja, podobnie jak uczyniono to w innych krajach 
komunistycznych. Przez około dziesięć lat władze państwowe uniemożliwiały jakąkol
wiek działalność obrządku greckokatolickiego. Jednocześnie zlikwidowały jego struk
tury organizacyjne, pozbawiały hierarchii i mienia. Po Październiku 1956 r. władze 
wyznaniowe w zasadzie tolerowały bardzo ograniczoną działalność duszpasterską w 
ramach struktur organizacyjnych Kościoła Rzymskokatolickiego. Uzurpowały sobie 
jednak prawo do jej ścisłego limitowania, aż do decydowania o odprawianiu pojedyń- 
czych nabożeństw, i ich kontroli. Dopiero lata osiemdziesiąte przyniosły ograniczenie 
ingerencji władz państwowych i uznanie Kościoła Greckokatolickiego za wewnętrzną 
sprawę Kościoła Rzymskokatolickiego. Legalizacja osób prawnych Kościoła Greckoka
tolickiego nastąpiła jednak dopiero pod koniec 1989 r., na podstawie ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej.

Obecnie odbudowa odrębnych struktur organizacyjnych Kościoła Greckokatolic
kiego, po przeszło czterdziestu latach, stała się wewnętrzną sprawą Kościoła Rzymsko
katolickiego. Organy państwa będą musiały natomiast rozwiązać szereg problemów 
dotyczących mienia greckokatolickiego i sposobu jego rewindykacji oraz wiążących się z 
nim problemów rozliczeń i odszkodowań.

1990.

U ZU PEŁN IEN IE

Rok 1991 przynisół istotne zmiany w położeniu prawnym Kościoła Greckokatolic
kiego w Polsce, normalizujące jego sytuację.

W styczniu 1991 r. papież Jan Paweł II powołał dotychczasowe biskupa pomocni
czego Jana Martyniaka na stanowisko biskupa ordynariusza przemyskiego obrządku 
greckokatolickiego, reaktywując działalność tej diecezji.

Wywołany przez grupę wiernych obrządku łacińskiego spór o byłą katedrę 
greckokatoliską w Przemyślu, doprowadził ostatecznie do podniesienia do godności 
katedry greckokatolickiej w Przemyślu dotychczasowego kościoła garnizonowego. 
Decyzje te zamknęły przeszło czterdziestoletni okres działania obrządku greckokatolic
kiego wyłącznie wewnątrz struktur organizacyjnych Kościoła Rzymskokatolickiego, na 
podstawie nadzwyczajnych pełnomocnictw Stolicy Apostolskiej.
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Dokonana 11 października 1991 r. nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. N r 29 
poz. 154, z 1990 r. N r 51 poz. 297, N r 55 poz. 213 i N r 86 poz. 504 oraz z 1991 r. N r 95 
poz. 425 i N r 107 poz. 459) usankcjonowała działanie Kościoła Katolickiego w Polsce 
„we wszystkich swoich obrządkach” (art. I).

Posunięcia te rozwiązały problemy związane z hierarchią i strukturą organizacyjną 
Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, który znowu funkcjonuje jako wyodrębniony 
obrządek posiadający własną hierarchię.

Nadal nie została jednak rozwiązana sprawa mienia greckokatolickiego. Szczególne 
problemy budzi mienie przekazane przez Państwo Kościołowi Prawosławnemu. Jego 
los znacznie utrudnił prace nad nową ustawą o stosunku Państwa do Polskiego Autoke
falicznego Kościoła Prawosławnego. Ostatecznie ustawodawcy nie udało się rozstrzyg
nąć tej sprawy.

W art. 49 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefali
cznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. N r 66 poz. 287) uregulowanie stanu prawnego 
byłych nieruchomości greckokatolickich pozostających we władaniu prawosławnych 
kościelnych osób prawnych odłożono do odrębnej ustawy. „Do czasu wydania tej 
ustawy Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny i Kościół Katolicki obrządku 
bizantyjsko-ukraińskiego na mocy porozumienia biskupów diecezjalnych mogą wspól
nie użytkować świątynie pozostające we władaniu prawosławnych kościelnych osób 
prawnych w dniu wejścia w życie (...)” cytowanej ustawy (ust. 2 art. 49).
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Michał T. Staszewski

Kościoły i związki wyznaniowe 
w Republice Węgierskiej 
— kwestie ustrojowo-prawne

1. Ustalenia wstępne

Współczesne przemiany zachodzące na Węgrzech niosą ze sobą doniosłe przewartoś
ciowania w rozumieniu i kształtowaniu ładu społecznego i polityczno-ustrojowego. 
Następuje nawiązanie do tradycyjnych wartości myśli demokratycznych, do kształto
wania państwa prawa. Znajduje to wyraz m.in. w odrzuceniu dotychczasowej praktyki 
polityczno-ustrojowej, w kształtowaniu nowych rozwiązań prawodawczych (konstytu
cja, ustawa o wolności sumienia i wyznania), tworzących ramy i podstawę dla demokra
tycznego państwa prawnego.

W obrębie tych dokonań zaszły istotne zmiany w zakresie stosunków między pań
stwem a Kościołem. Znalazło to swój wyraz w nowej praktyce w tym zakresie, opartej o 
respektowanie przez państwo wolności sumienia i wyznania, uznaniu autonomii insty
tucji wyznaniowej. Dotychczasowe rozstrzygnięcia, ukształtowane po roku 1948 właś
ciwe były dla państwa totalitarnego, rozciągającego nadzór i kontrolę, nad całą sferą 
życia społecznego, egzystencją materialną, kadrową, działalnością poza kultową Koś
cioła. Przemiany demokratyczne w tej sferze powinny być łączone z budową nowego 
systemu politycznego. Jego podstawą jest uszanowanie praw człowieka i obywatela, 
stworzenie gwarancji ich realizacji.

W tym też kontekście należy umiejscowić procesy zachodzące w stosunkach między 
państwem i Kościołem. Oznacza to faktycznie tworzenie w tej dziedzinie nowego, 
demokratycznego ładu prawno-ustrojowego, respektującego możliwości realizacji praw 
jednostki w zakresie jej samookreślania, wynikającego z wolności sumienia. Tworzeniu 
faktycznych i prawnych warunków dla spełniania przez instytucję wyznaniową jej 
posłannictwa, działalności i obecności tak w sferze życia religijnego, jak też w innych 
obszarach życia społecznego, zgodnych z ich doktrynalnymi założeniami.

Omawiając te problemy, z natury rzeczy należy je rozpatrywać w kontekście istnieją
cej struktury wyznaniowej, stopnia laicyzacji społeczeństwa, obecności Kościoła w 
życiu społecznym, jego uczestnictwa w życiu publicznym.

Badacze problemu podkreślają, że na Węgrzech „Bóg, wartości transcendetne 
stawały się dla ludzi zbędne”1. Zaważyły na tym przyczyny polityczne w okresie 
stalinowskim, szczególnie w latach 1948— 1956, Kościół był metodycznie niszczony 
materialnie i kadrowo, ograniczany w swej działalności. Po 1956 r., w tzw. okresie 
„kadarowskim”, stworzono mu pewne swobody w działaniu, dało to asumpt do



KOŚCIOŁY I ZW IĄZKI WYZNANIOWE W PORZĄDKU.. 99

powolnego odradzania się instytucji wyznaniowej2. Połączone to było jednak z pewnymi 
koncesjami wobec państwa ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościołów 
ewangelickich.

W warunkach Węgier występują zaawansowane procesy indyferentyzmu i laicyzacji, 
określa się je jako źródło kryzysu Kościoła. Są one zbliżone w swym charakterze i 
uwarunkowaniach do analogicznych zjawisk mających miejsce w rozwiniętych społe
czeństwach zachodnich3. Fakt ten ilustruje m.in. aktywność religijna młodzieży. W 
roku 1985 spośród 1 308 906 uczniów szkół podstawowych, 4,41% skorzystało z fakul
tatywnej nauki religii w szkołach natomiast na plebaniach pobierało ją 8% dzieci4.

Węgry nie są krajem jednolitym wyznaniowo. Dominujące miejsce ze względu na 
liczbę ludzi wierzących zajmują rzymskokatolicy i protestanci, co obrazuje poniższe 
zestawienie.

Wyznanie ludności w latach 1910— 19415

Wyznanie
1910 1930 1941

Rzymskokatolicy 4.785.515 62,8 5.634.003 64,9 6.122.558 65,7

Grekokatolicy 165.536 2,2 201.093 2,3 233.672 2,5

Reformowani 1.632.852 21,4 1.813.163 20,9 1.934.892 20,8

Ewangelicy 485.219 6,4 534.165 6,1 557.647 6,0

Prawosławni 61.427 0,8 39.839 0,5 38.321 0,4

Unitarianie 5.108 0,1 6.266 0,1 8.465 0,1

Baptyści 1) 4.715 0,0 17.917 0,2

Pozostali i nieznani 8.082 0,1 10.509 0,1 5.515 0,0

Razem 7.615.117 100,0 8.688.319 100,0 9.319.992 100,0

1) Baptyści w roku 1910 byli włączeni do rubryki pozostali i nieznanego wyznania

Od roku 1944 na Węgrzech nie była prowadzona państwowa statystyka wyznaniowa, 
stąd trudność w podaniu w pełni wiarygodnych danych o liczbie wierzących. Wedle 
źródeł wyznaniowych liczba wierzących deklarujących przynależność do Kościoła 
Rzymskokatolickiego oceniane jest na 69%, tj. około 6 min, Ewangelicy mają stanowić: 
Reformowani — 26% (2 min), Luteranie — 16% (430.000)6.
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Pełniejsze dane ilustruje poniższa tabela:

Statystyka wyznaniowa lat 1930 i 1970:

1930 1970

Wyznanie liczba wyznawców liczba wyznawców

w tys. % w tys. %

rzymskokatolickie 5.587 64,3 6.241 60,4

ewangelicko-reformowane 1.798 20,9 2.205 21.4

luterańskie 531 6,2 478 4,6

mojżeszowe 476 5,4 100 1,0

grekokatolickie 205 2,3 256 2,5

prawosławne 40 0,4 45 0,4

inne i bezwyznan. 48 0,5 1.007 9,7

Razem 8.685 100,0 10.332 100,0

Pod względem administracyjnym Kościoły na Węgrzech: katolicki, protestancki i 
inne wspólnoty wyznaniowe są w sytuacji zadawalającej (struktura terytorialna, kad
rowa, zabezpieczenie materialne). W końcu lat osiemdziesiątych następuje ożywienie 
życia religijnego, związane z poszerzeniem możliwości działalności Kościoła. Odradzają 
się, względnie ujawniają działalność instytucje życia religijnego (np. zakony), Kościoły 
poszerzają także pole dzałalności społeczno-charytatywnej, edukacyjnej i kulturalnej.

2. Reglamentacja działalności instytucji wyznaniowej w latach 1948—1988

Stosunki między państwem a Kościołem były częścią ogólnej polityki państwa. Jej 
uzasadnienie wynikało z doktrynalnych założeń kształtowanego modelu społeczeństwa 
zgodnie z założeniami filozofii materialistycznej. Realizacja tej wizji znajdowała swe 
odbicie w sferze rozwiązań instytucjonalno-prawnych. Poprzedzały je niejednokrotnie 
środki represyjno-administracyjne, których celem było ograniczenie działalności 
Kościoła do wąsko rozumianych spraw kultu i katechezy. W latach 1948—1956, stoso
wanie tych środków prowadziło do konfrontacji między państwem a Kościołem, wyni
szczania jego bazy materialnej i kadrowej, limitowania jego działalności oświatowej, 
kulturalnej i wychowawczej i likwidacji instytucji życia religijnego, zakonów, 
stowarzyszeń wyznaniowych, fundacji. W latach 1956— 1988 rozpoczął się proces
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określony mianem współpracy, jak podkreślano w oficjalnych wypowiedziach, „ten 
partnerski stosunek służy interesom ogólnonarodowym przy czym oczywiście obie 
strony pozostają przy swoich światopoglądach. Obalono założenia, że Kościół nie ma 
innego wyjścia, jak tylko konfrontację”7. Optymistycznie oceniany stan stosunków 
wyznaniowych, przez ówczesne czynniki rządowe, wynika z faktu poważnego osłabie
nia Kościołów, wyłączenia ich w zasadzie z działalności pozakulturowej. Odnotować 
także należy mającą zasadnicze znaczenie, wymuszoną przez państwo, postawę pewnej 
neutralności Kościoła wobec praktyki społeczno-ustrojowej, przyjęcia przezeń koncep
cji zmierzającej do zachowania istniejącej struktury administracyjnej, posiadanej sub
stancji materialnej. Granice swobód religijnych zostały poważnie ograniczone. Stan ten 
wynikał także z polityki ustrojowo-prawnej państwa, w której elementy nadzoru i 
kontroli zyskiwały przewagę nad środkami mediacyjnymi, konsensualnymi.

Ogólne ramy dla realizowanej polityki wyznaniowej formułowano w Konstytucji z 
18.VIII.1949 r.

Konstytucja tworzyła w tym zakresie model rozstrzygnięć prawnych, który teorety
cznie zabezpieczał uprawnienia Kościołów i prawa obywateli wynikające z ich samook- 
reślenia religijnego. Rozstrzygnięcia zawarte w ustawie zasadniczej formułowały 
następujące zasady:

— wszyscy obywatele są równi wobec prawa (§ 49, pkt. 1)
— prawo karze dyskryminację na tle wyznaniowym (§ 49, pkt. 2),
— zabezpiecza się wolność sumienia i praktyk religijnych, a więc afirmowanie 

postaw areligijnych i wyznaniowych,
— proklamowano oddzielenie Kościoła od państwa.

Postanowienia Konstytucji w kwestii wyznaniowej odznaczały się dużym stopniem 
ogólności, umożliwiało to ich interpretowanie w zależności od aktualnego wariantu 
polityki wyznaniowej. Ich elastyczne stosowanie służyło zarówno represyjno- 
-dyskryminacyjnej polityce jak też lansowanej po 1956 r. koncepcji otwarcia, dialogu, 
czy współpracy.

Dodatkowo w Konstytucji znajdowały się przepisy poświęcone ustrojowi społe
cznemu. Określały one charakter państwa — socjalistyczna republika, formułowały one 
miejsce partii marksistowsko-leninowskiej — jako przewodniej siły społeczeństwa. 
Jednocześnie w rozdziale VII Konstytucji akcentowano współzależność między pra
wami i obowiązkami, akcentując, że nie mogą one kolidować z interesami społeczeń
stwa.

Przytoczone uregulowania wpływały na interpretację postanowień w kwestii swobód 
wyznaniowych obywateli i Kościoła, określały także jego postawę wobec pluralizmu 
światopoglądowego obywateli.

Egzystencja instytucji wyznaniowych w państwowym porządku prawnym (Kościo
łów) została oparta o ustawę nr X L III z 1895 r. „o wolność praktyk religijnych” i ustawę 
nr X X III z 1947 r. „o równouprawnieniu wszystkich wyznań”8. Określały one ogólne 
warunki do prawnego uznania działalności wyznań oraz nadzór państwa nad ich dzia
łalnością. Był on realizowany przez państwową administrację — Urząd d /s  Kościoła9, 
powołany dekretem nr XXV z 1959 r .10, sprawował on praktyczną kontrolę realizacji 
aktów normatywnych Rady Ministrów odnoszących się do związków wyznaniowych. 
W praktyce spełniał on rolę „policji wyznaniowej”, administracyjnie sterującej działal
nością Kościołów.

Szersze regulacje państwowo-administracyjne odnoszące się do działalności Kościo
łów sformułowane zostały w umowach. Zostały one zawarte z Kościołem Reformowa
nym (7 X 1948), Luterańskim (14 X II 1948), Rzymskokatolickim (30 V III 1950)11. 
Sformułowane w nich zostały stosunki państwa do wyznań, swobody religijne miały
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charakter dwustronnych deklaracji. W praktyce ograniczały ........ . h .1/iiilnlność do
wąsko rozumianych spraw kultu, poddając je szczegółoweimi mul /umwi i kontroli 
państwa. Elementy poszerzenia swobód religijnych sformułowimr /oMnIy w „porozu
mieniu między Węgierską Republiką Ludową a Stolicą Apostolski)" i. 1 I X 1964 r .12. 
Utrzymano w nim nadzór państwa nad sprawami kadrowymi Kościulii, ingerencję 
państwa przy obsadzaniu stanowisk kościelnych.

Przedstawione tu  w ogólnym zarysie rozwiązania instytucjonalno-prawne stanowiły 
dogodną podstawę dla władz państwowych do rozciągnięcia daleko idącej kontroli nad 
działalnością Kościołów. Ich akceptacja przez Kościół była wymuszona środkami 
represyjno-administracyjnymi. Dawała ona jednak możliwość wypełniania przez insty
tucje wyznaniowe ich działalności w ramach obowiązującego porządku ustrojowo
-politycznego.

Przemiany społeczne i polityczno-ustrojowe, jakie mają miejsce na Węgrzech po 
1988 r., stanowiły impuls do przewartościowań w stosunkach państwo-Kościół. 
Dotychczasowe rozwiązania instytucjonalno-prawne uznano za sprzeczne z prawami 
człowieka i, z pluralizmem politycznym społeczeństwa. W konsekwencji takie
go stanowiska przystąpiono do tworzenia nowego ładu w omawianej dziedzinie, opartego
o wskazane powyżej kardynalne swobody właściwe dla państwa demokratyczne
go.

3. Nowe rozstrzygn ięcia  p raw ne

a) Konstytucja

18 października 1989 r. ustawą nr XXXI w 1989 r. dokonano gruntownych zmian w 
Konstytucji, które zostały uchwalone przez Zgromadzenie Krajowe.14. Jej postanowie
nia mają fundamentalne także znaczenie dla rozstrzygnięć w dziedzinie sto
sunków państwowo-kościelnych. Wyraża się to w generalnej zasadzie głoszącej 
między innymi, że Republika Węgierska jest demokratycznym państwem prawnym 
(§ 2 ustęp 15). A więc państwem uwzględniającym katalog podstawowych war
tości jakim prawo powinno służyć i je ochraniać. Do nich bez wątpienia na
leży wolność myśli i sumienia. Konstytucyjna gwarancja i jej ochrona
wynika z faktu uznania za nienaruszalne i niezbywalne podstawowe prawa człowieka, 
powinnością państwa jest ich ochrona (§ 8). Do nich zalicza się prawo do 
wolności religijnej. Postanowienia w tej kwestii znajdują tu szersze ujęcie,
aniżeli w Konstytucji z 1949 r.

I tak ustawa zasadnicza stanowi, że każdemu przysługuje prawo do wolności myśli, 
sumienia i wyznania (§60  ustęp 1). W prawie tym mieści się swoboda wyboru lub 
przyjęcia wyznania lub innego przekonania. Konstytucja zapewnia każdemu wolność w 
zakresie afirmowania postaw światopoglądowych, a więc religijnych względnie innych 
przekonań. Ma to miejsce poprzez branie lub zaniechanie uczestnictwa w aktach i 
obrzędach religijnych, względnie w inny sposób.

Jest to wolność do indywidualnego bądź zbiorowego wykonywania, udziału, w 
proklamowaniu postaw religijnych, światopoglądowych. Może być realizowana indy
widualnie bądź zbiorowo. Wykorzystywana prywatnie (indywidualnie) bądź publicznie.

Konstytucja zapewnia swobodę praktykowania i nauczania. Jest to więc zapewnienie 
kardynalnej zasady umożliwiającej kształtowanie postaw światopoglądowych, szerze
nie, upowszechnianie zasad i prawd religijnych bądź innych. Postanowienia Konstytucji 
w przedmiocie publicznego, zbiorowego manifestowania przekonań religijnych, dają 
prawne podstawy tworzenia wspólnot wyznaniowych.
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Miejsce Kościołów w porządku publiczno-prawnym państwa zostaje oparte o ich 
oddzielenie. Ta zasada winna być łączona z postanowieniami, że Węgry są demokraty
cznym państwem prawnym, uznającym za nienaruszalne podstawowe prawa człowieka. 
A więc państwem neutralnym w sprawach światopoglądowych.

Zapisane w Konstytucji prawa i wolności człowieka i obywatela związane ze swobodą 
myśli i sumienia, tworzą warunki dla praktyki ustrójowo-prawnej w materii jej zabez
pieczeń ustawowych, związanych z wynikającymi zeń uprawnieniami jednostki, jak też 
wspólnot religijnych (Kościołów).

4. Ustawa o wolności sumienia i wyznania oraz o Kościołach

Projekt ustawy był przedmiotem uzgodnień władz państwowych z przedstawicielami 
Kościoła Rzymskokatolickiego. Potwierdza ten fakt, wydaje się, podpisanie projektu 
ustawy wniesionego do parlamentu przez ówczesnego premiera M. Nemetha i prymasa, 
kardynała M. Paskai16. Jest to także wyrazem nowej sytuacji społecznej na Węgrzech, co 
znajduje wyraz w kształtowaniu relacji państwo Kościół na zasadach partnerstwa, 
dialogu i wspólnej działalności dla dobra narodu.

Ustawa ta została uchwalona przez Zgromadzenie Krajowe z 4.1.1990 r. i jest ustawą 
konstytucyjną17. Odnosi się bowiem do podstawowych praw człowieka, a te stanowione 
mogą być wyłącznie przez takie ustawy (§ 8 ustęp 2 Konstytucji).

Na wstępie do omawianego aktu prawnego wskazuje się, na przesłanki leżące u jego 
podstaw, określające materialną treść ustawy.

Do nich zalicza się znaczenie społeczne Kościołów i związków wyznaniowych. Pod
kreśla się znaczenie wartości jakie one prezentują, ich rolę w integracji społecznej, 
pielęgnowaniu (kultywowaniu) świadomości narodowej. Akcentuje się znaczenie ich 
działalności w sferze kultury, oświaty i wychowania, opieki zdrowotnej i socjalnej.

Cel ustawy określony w jej wstępie, to stworzenie kompleksowych rozstrzygnięć w 
przedmiocie wolności sumienia i wyznania, z uwzględnieniem pluralizmu, odmien
ności przekonań, ducha i wartości tolerancji. Ustawa ma zapewnić autonomię Kościo
łów, stworzyć prawne podstawy stosunków z państwem. Treści tych postanowień 
wynikają także z międzynarodowych standardów i zobowiązań.

Szerokie rozwinięcie, uzasadnienie zamierzeń ustawodawczych, idei i wartości, które 
im przyświecały znajduje się w „Uzasadnieniu projektu ustawy o wolności sumienia, 
wyznania i o kościołach”18.

Ustawa ta według projektodawców jest częścią zmian zachodzących w systemie 
politycznym, wyrazem poszanowania praw i wolności obywatelskich, stworzenia 
systemu gwarancji ich zabezpieczenia. Wolność sumienia i wyznania traktowana jest 
jako wyraz pluralizmu politycznego społeczeństwa. Niesie on bowiem ze sobą wielość 
światopoglądów nie tylko religijnych, ale i świeckich. Nawiązując do Konstytucji, 
ustawa tworzy przesłanki prawne, gwarantujące wolność sumienia i wyznania jed
nostce, instytucji wyznaniowej.

Ustawa ta — nie wyrażając tego wprost, ale poprzez jej uzasadnienia — nawiązuje do 
zasad przyjętych w normach międzynarodowych, mianowicie w Powszechnej Deklara
cji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, 
Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych1'1.

Pluralizm światopoglądowy, poszanowanie i równoprawne traktowanie odmirmiydi 
poglądów i wyznań realizowane są w warunkach demokratycznego państwu pik w i i c k " .  

neutralnego ideologicznie i światopoglądowo. Ma to stanowić rękojmię dlii u-iili/m |i 
wolności sumienia i wyznania. Jej gwarantem jest także, według iiutorftw uMiiwy, 
oddzielenie Kościoła od państwa.
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Dział I ustawy poświęcono wolności sumienia i wyznania, jej treści, charakterowi i 
zakresowi (§1 — § 8). Nawiązano w niej wprost do brzmienia § 60 Konstytucji.

Ustawa stwierdza że wolność sumienia i wyznania jest podstawowym prawem czło
wieka. Obejmuje ona swobodę wyboru realigii lub innych przekonań, prawo do ich 
głoszenia względnie zachowania w tych sprawach milczenia. Podmiotowy i przedmiotowy 
zakres regulacji ustawowej jest analogiczny do ujęcia jej w Konstytucji. Jest to wolność, 
jak podkreśla się w „Uzasadnieniu”, przysługująca człowiekowi od urodzenia, państwo, 
organa administracyjne nie mogą jej nikogo pozbawić bez względu na narodowość, 
język, różnice prawne. Jej ochrona prawna związana jest z faktem, że państwo ją 
gwarantuje, popiera i tworzy warunki do je realizacji. Wiąże się to między innymi z 
możliwościami propagandy, głoszenia religii, bądź innych przekonań w środkach 
masowej komunikacji.

Ustawa wprowadza prawne gwarancje realizacji wolności sumienia i wyznania w 
życiu społecznym, poprzez negatywne stanowisko wobec jej ograniczeń. Do nich 
zaliczono: dyskryminacje lub uprzywilejowanie z powodu religii lub innych przekonań, 
ich głoszenia, wykonywania praktyk, obrzędów. Z prawa „milczenia” w kwestiach wiary 
wynika zakaz prowadzenia i przekazywania w instytucjach państwowych informacji 
odnoszących się do spraw religii. Państwo nie ingeruje w przynależność wyznaniową 
obywateli, nie prowadzi statystyki wyznaniowej. Ustawa łączy prawo do wolności 
wyznania, jej niezakłóconego wykonywania, z obowiązkami obywatelskimi. Ich wyko
nywanie jest powinnością obywatelską, chyba że prawo dopuszcza określone wyjątki 
(np. zastępcza służba wojskowa). Z prawa do wolności sumienia i wyznania wynikają 
uprawnienia w zakresie edukacji dzieci, różnych form duszpaterstwa specjalnego.

O wychowaniu religijnym małoletnich decydują rodzice. Zapewnino prawo do 
wykonywania praktyk religijnych osobom przebywającym w zakładach służby zdrowia 
(szpitale, prewentoria etc.), instytucjach opiekuńczych oraz zakładach karnych. 
Wynika to z faktu, że wolność sumienia i wyznania jest najbardziej osobistym prawem 
człowieka, również w takiej sytuacji nie wolno go pozbawiać20. Zapewniono także prawo 
do indywidualnych praktyk religijnych osobom odbywającym służbę wojskową. Poza 
obiektami wojskowymi prawo to nie podlega ograniczeniom.

Konsekwencją omówionej zasady jest poręczenie obywatelom prawa do tworzenia 
wspólnot wyznaniowych, związków wyznaniowych, Kościołów. Bez tego prawa wolność 
wykonywania praktyk religijnych przez zbiorowości obywateli, byłaby faktycznie 
uniemożliwiona. Prawo zabezpiecza autonomię i samorządność tych organizacji. Jed
nocześnie zakreśla ich pole działalności do realizacji spraw religijnych, akcentując że nie 
może ona być sprzeczna z obowiązującym porządkiem normatywnym (konstytucja, 
ustawodawstwo zwyczajne). To ograniczenie dyktowane jest koniecznością ochrony 
interesów społecznych.

Stosunek państwa do Kościołów, zgodnie z konstytucją (§ 60 pkt. 3), 
oparty jest o niezależność Kościoła od państwa, na ich równoupra
wnieniu, a więc jednakowemu ich traktowaniu przez państwo. Wzajemne 
relacje zostają oparte o oddzielenie tych instytucji (§ 15). Nie są
one motywowane, jak w poprzednim okresie (1948— 1988), założeniami 
ideologicznymi państwa, nie wynikają z jego specyfiki ustrojowej, ale są 
wynikiem określonej sytuacji społecznej. Rozdział oznacza usamodzielnienie 
od Kościoła licznych sfer życia społecznego (polityka, gospodarka itp.). 
Społeczeństwa pluralistyczne są zlaicyzowane, tworzą możliwości różnorakich 
wyborów, wolne od nacisków i „przymusów”21. Kościół przestaje być 
rumieniem wspierającym państwo, nie przyznaje mu się specjalnych upra- 
wnini ( )/iiiic/ ii id samodzielność różnych dziedzin życia społecznego, tole- 
nincję wobec odmiennych światopoglądów i przekonań.
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Państwo, stojąc na stanowisku autonomii instytucji wyznaniowej, zapewnia im pełną 
wolność w zakresie realizowanej działalności. W konsekwencji nie można stosować 
przymusu państwowego do wyegzekwowania, wykonywania reguł, zasad czy też prawa 
kościelnego.

Kształtowane relacje państwo-Kościół oparto o wzajemne zrozumienie, poszanowa
nie ich suwerenności. Taki układ eliminuje administracyjny nadzór państwa, reglamen
tację ich działalności. W ustawie wręcz znajdujemy zapis zabraniający powoływania 
specjalnych organów państwowych, których celem byłoby kierowanie i kontrolowanie 
ich działalności (§15 pkt. 3).

Instytucjonalne formy tego nadzoru stosowane w poprzednim okresie, przyczyniały 
się do poważnego ograniczenia wolności sumienia i wyznania, służyły ubezwłasno
wolnieniu Kościołów, totalnemu podporządkowaniu ich państwowej administracji.

W ustawie uregulowano zasadnicze kwestie związane z funkcjonowaniem Kościoła w 
ramach państwowego porządku publiczno-prawnego. Do nich należą: rejestracja 
Kościołów, stowarzyszenia (zrzeszenia) kościołów, działalność oświatowa, charytawno- 
-opiekuńcza, sprawy majątkowe.

Rejestracja Kościołów

Kościoły uzyskują prawną, legalną działalność poprzez fakt rejestracji w 
Sądzie Wojewódzkim. Następuje to przez wpis do rejestru. Sąd ogranicza się do 
stwierdzenia, wypełnienia przez zgłaszających niezbędnych minimalnych wymogów 
prawnych, nie jest upoważniony i nie bada zasad religijnych, ani też w zasadzie 
postanowień wewnętrznych odnoszących się do porządku ich funkcjonowania 
(statut). Do koniecznych warunków rejestracji należy, liczba wiernych (co naj
mniej 100 osób), posiadanie organów administracyjnych i przedstawicielskich, 
oświadczenie, że tworzony on jest w celu uprawiania (wykonywania) praktyk religijnych 
(§ 9, pkt. 1). Statut, czy też zasady Kościoła muszą zawierać dane o nazwie, sie
dzibie i organizacji Kościoła, wskazanie jednostek organizacyjnych mających osobowość 
prawną.

Deklaracja odnosząca się do rejestracji winna zostać złożona przez osobę uprawnioną, 
zawierać statut, oraz nazwiska uprawnionych do reprezentowania Kościoła.

Podstawowe znaczenie ma fakt, że z chwilą wpisu do rejestru, Kościół oraz — jeśli tak 
stanowi jego statut — poszczególne jednostki organizacyjne zostają wyposażone w 
osobowość prawną. A więc ma pełne możliwości występowania w obrocie cywilno
-prawnym, jest samodzielnym podmiotem prawa.

Ustawa tworzy możliwości nabywania osobowości prawnej przez poszczególne sa
modzielne jednostki organizacyjne Kościoła (np. zakony, diakonaty, spółka charytatywna). 
Stają się one osobami prawnymi, jeśli w oparciu o deklarację uprawnionego 
przedstawiciela, zostaną wpisane przez Sąd do rejestru. Do tej deklaracji, spełniającej 
warunki formalne (siedziba, organy administracyjne i przedstawicielskie) musi być 
załączona zgoda (oświadczenie) właściwego Kościoła, że działa ona w oparciu o jego 
zasady i w ramach jego struktur.

Ustawa określa szczegółowe warunki wykreślania Kościołów z rejestru, stwierdzenia za
przestania działalności przez Kościół. Określa tryb i warunki w jakich to następuje. Właści
wy do rozstrzygania o tych sprawach, jest sąd. Stanowi także o jego majątku, o którym w 
zasadzie decyduje sam Kościół, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach upoważniony organ 
państwowy — Rada Ministrów, minister oświaty (§ 20, pkt. 1—4, § 21, pkt. 1—3).

Omówione tu  w skondensowanej formie postanowienia, odnoszące się do rejestracji 
Kościołów, ich umiejscowienie w porządku prawnym odnoszą się do nowoorganizowa-
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nych społeczności wyznaniowych. Nie znajdują one zastosowaniu do już istnieją
cych i uznanych przez państwo Kościołów i ich jednostek organizacyjnych, 
zakonów.

Ich wpis umieszcza w rejestrze sąd na wniosek ministra oświaty w rejestrze, kierując się 
zasadą kompletności rejestrów, koniecznością ewidencji kościelnych osób prawnych. 
Ma to istotne znaczenie dla obrotu prawnego.

Związki (stowarzyszenia) Kościołów

Istniejące organizacje wyznaniowe mogą tworzyć wspólne stowarzyszenie, one też 
decydują o celach tych organizacji. Nie muszą one być wyłącznie religijne, mogą 
odnosić się np. do reprezentowania wspólnych interesów. Ale też ich działalność nie 
może koncentrować się wyłącznie na sprawach gospodarczych. Ustawa określa for
malne przesłanki niezbędne do powołania tych zrzeszeń (związków).

Należą do nich: posiadanie statutu, wybór organów administracyjnych i przedstawi
cielskich, zgłoszenie przez osobę uprawnioną wniosku o wpis do rejestru. Po rejestracji 
otrzymują one osobowość prawną. Niewielkie wymogi odnoszą się do statutów, 
powinny one zawierać nazwę zrzeszenia (związków Kościołów), cele, organizację, 
określać siedzibę. Spełnienie przedstawionych powyżej wymogów umożliwia im wpis 
do rejestru, przy zachowaniu warunków, że cele tych organizacji nie są sprzeczne z 
Konstytucją i obowiązującym prawem (§ 14 pkt. 1—4).

Działalność oświatowa i charytatywno-opiekuńcza

Ustawa określa najważniejsze sfery działalności pozareligijnej Kościołów22. Formu
łuje ogólne zasady prowadzenia przez Kościoły działalności oświatowej i charytatywnej 
(socjalnej). Państwo uznaje prawo kościelnych osób prawnych do prowadzenia instytu
cji oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. Kościoły mogą rozwi
jać swą aktywność w sferze kultury, zdrowotnej, sportu, prowadzić działalność 
opiekuńczo-charytatywną.

Związane to jest z posiadaniem, tworzeniem, utrzymywaniem stosownych instytucji, za
bezpieczających realizację tych celów. Stworzono ustawowo szerokie możliwości działal
ności Kościoła wobec dzieci i młodzieży. Państwo może zastrzec, że określone sfery tej 
działalności należą wyłącznie do niego lub jego instytucji, czy też jego organów (§ 17).

Kościołowi poręczono prawo do religijnego wychowania dzieci, zgodnie z wolą i 
wyborem rodziców i uczniów. Może ono być realizowane w państwowych placówkach 
oświatowo-wychowawczych. Jest ono fakultatywne.

Sprawy majątkowe (gospodarka Kościołów)

Majątek kościelnych osób prawnych, i ich dochody, składają się z darowizn, 
datków oraz opłat wiernych za posługi religijne. Ustawa określa przykładowo źródła 
dochodów. Na szczególną uwagę zasługuje tu  deklaracja swobody przyjmowania daro
wizn na fundację i działalność publiczną. To postanowienie ma charakter gwarancji 
pniwnci*' W poprzednich latach Kościoły nie mogły korzystać z tego uprawnienia.

1’nrislwo zczwulu na prowadzenie przez Kościoły działalności gospodarczej, 
................. przedsiębiorstw, mwiirzysiw, spółek. Ich celem ma być stworzenie
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ekonomicznej podstawy dla rozwijanej przez nie aktywności religijnej, społecznej, 
charytatywno-opiekuńczej itp.

Do tego typu działalności nie zalicza się np. uruchamianie i prowadzenie instytucji 
kulturalnych, oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, produkcji i zbywania publi
kacji, dewocjonaliów, utrzymywania cmentarzy.

Państwo zapewnia Kościołom dotacje. Są one przeznaczone na utrzymanie placówek 
wychowawczo-oświatowych, charytatywno-opiekuńczych, sportowych. Ich wysokość 
jest analogiczna jak dla tego typu instytucji państwowych (§ 19, pkt. 2).

Poszczególne Kościoły otrzymają subwencje, o ich wysokości decyduje Parlament. 
Są one przyznawane na wniosek ich kierownictw. Utrzymywanie systemu dotacji, 
motywowane jest faktem, że egzystencja i działalność części Kościołów byłaby bez nich 
niemożliwa. Akcentuje się, że decyzja podejmowana przez Parlament eliminuje 
faworyzowanie Kościołów, zabezpiecza wolność wyznania.

Interes państwa, spokój społeczny, wymagają by życie wyznaniowe odbywało się w 
ramach porządku prawnego. Zakłócenia, wywołane bezprawną działalnością w tej 
sferze życia społecznego odbijają się niekorzystnie na stosunkach społecznych, prowa
dzą do jego zakłóceń. Stąd w ustawie wprowadzono przepisy karne chroniące wolność 
sumienia i wyznania, jak też jej przejawy. Czynem karalnym jest ograniczenie wolności 
sumienia, przymusem bądź groźbą, przeszkadzanie w odprawianiu praktyk religijnych. 
Czyny te są zagrożone karą do 8 lat więzienia. Za kolidujące z prawem uznano zachowa
nia naruszające spokój w domu modlitwy, a więc zakłócenia w wykonywaniu nabo
żeństw, profanację przedmiotów kultu religijnego, bądź przedmiotów używanych do 
liturgii. Zagrożone są karą grzywny do 10 tys. forintów.

Ustawa o wolności sumienia i wyznania oraz o Kościołach jest pierwszym w powo
jennej historii Węgier aktem regulującym kompleksowo wskazane w tytule sprawy. Jest 
to ustawa, która powstała w okresie dokonujących się przemian w systemie politycznym, 
w życiu społecznym Węgier. Była wyrazem rodzącego się nowego podejścia do spraw 
wyznaniowych, roli i znaczenia Kościołów w życiu narodu, państwa. Nowe rozstrzyg
nięcia prawne, zasadnicze zmiany w stosunkach państwa do Kościoła należy rozpatry
wać w szerszym kontekście budowania nowego ładu społecznego i politycznego, two
rzenie przesłanek do urzeczywistnienia w praktyce koncepcji demokratycznego 
państwa prawa.

4. Wolność sumienia i wyznania na Węgrzech i w Polsce.

Tym fundamentalnym sprawom poświęcono na Węgrzech i w Polsce odrębne akty 
ustawowe, ustawa węgierska została uchwalona przez Parlament 2 4 1 1990 r., polska 17 
V 1989. Daty ich uchwalenia mają ważne znaczenie. W Republice Węgierskiej zaszły i 
zachodą gruntowne przemiany systemu politycznego, znalazło to wyraz instytucjo
nalny w przyjęciu nowej ustawy zasadniczej. Wprowadziła ona nowe zasady odnoszące 
się także do omawianej dziedziny (np. rozumienie państwa), praw i wolności obywatel
skiej.

Doszło do fundamentalnych zmian w stosunkach państwowo-kościelnych. Pre
ferowany przez państwo administracyjny system kierowania Kościołami został 
odrzucony. Kościołom przywraca się ich miejsce w systemie społecznym, zapewnia 
wolność w dziedzinie religijnej, tworzy pole do działania w sferze oświaty, kultury, 
zdrowia, opieki społecznej. Uwolnienie instytucji wyznaniowej spod rygorystycznego 
nadzoru związane było z ważnymi dokonaniami, m.in.: zlikwidowano Urząd d /s  
Wyznań, anulowano porozumienia między państwem a Kościołem Rzymskokatolickim 
z 1950 i 1964 r., zniesiono ograniczenia ilości uczelni katolickich, zakonów. Wreszcie
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przywrócono stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską — porozumienie z 9 II 
1990 r.

W Polsce ustawa o gwarancji wolności sumienia i wyznania winna być rozpatry
wana w kontekście ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Rzymskokatolickiego. Ta 
ostatnia powstała w wyniku długoletnich pertraktacji między Kościołem i władzami 
państwowymi. Zaciążyła na niej ówczesna sytuacja polityczna, tym niemniej jest to 
akt kompleksowy, regulujący całokształt spraw związanych z działalnością Kościoła. 
Jego przyjęcie oznaczało konieczność (niezbędność) wydania aktu prawnego normują
cego położenie prawne nierzymskokatolickich Kościołów i związków wyznanio
wych.

U podstaw ustaw regulujących kwestie wyznaniowe leży realistyczna ocena sytuacji 
wyznaniowej, stan stosunków państwo-Kościół, oczekiwania Kościoła, ludzi wierzą
cych.

I ta sytuacja na Węgrzech i w Polsce jest odmienna. Węgry są krajem w znacznym 
stopniu zlaicyzowanym, indyferentyzm religijny i dechrystianizacja osiągnęły poważne 
rozmiary, mamy tu do czynienia w tej dziedzinie z procesami zbliżonymi do rozwinię
tych społeczeństw zachodnich. Także struktura wyznaniowa jest zróżnicowana, powa
żne miejsce zajmują w niej i w życiu społecznym, kalwini, luteranie, prawosławni, Żydzi. 
Są to fakty istotne dla zrozumienia przyjętych regulacji prawnych.

Ustawa węgierska i polska zawierają wstępy. Określają one ogólne idee, wartości i 
zasady leżące u ich podsaw. Węgry akcentują społeczne znaczenie Kościoła, jego 
miejsce i rolę w państwie. W ustawie polskiej podkreśla się ciągłość tradycji historycznej 
w dziedzinie tolerancji i wolności religijnej, równouprawnienie obywateli w życiu 
społecznym i publicznym.

Obie ustawy nawiązują do zasad zawartych w dokumentach prawno- 
międzynarodowych m.in. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodo
wym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.

Zakres spraw i materii jest zbliżony w obu omawianych aktach prawnych. Ustawa 
węgierksa w dziale I formułuje zasadę wolności sumienia i wyznania, następnie prezen
tuje jej zakres. W zbliżony, a daleko bardziej szczegółowy sposób reguluje te sprawy 
ustawa polska. W dziale II  ustawy węgierskiej zatytułowanej Kościoły, sformułowano 
zasadnicze kwestie związane z ich prawno-społecznym statutem, określono sfery ich 
aktywności pozareligijnej, sprawy związane z gospodarką Kościołów, stosunkiem pań
stwa do Kościołów.

Ustawa polska określa stosunek państwa do Kościoła i innych związków wyznanio
wych (Dział II), w tym działalność związków wyznaniowych (rozdział II), sprawy 
związane z tworzeniem Kościołów (Dział III).

Kluczowe kwestie związane z prawnym statusem Kościołów zostają zapisane w obu 
ustawach. Różni je stopień szczegółowości, przyznanej im autonomii.

Ustawa węgierska jest ustawą, w oparciu o którą istniejące na Węgrzech kościoły 
otrzymują prawne gwarancje dla działalności religijnej i pozawyznaniowej.

Polska natomiast odnosi się zwłaszcza do nierzymskokatolickich Kościołów i związków 
wyznaniowych. W jej ogólnych postanowieniach (działy I i II) sformułowano generalne 
zasady wynikające z przyjętego rozumienia wolności religijnej.

Obie ustawy nawiązują do tradycji narodowych w rozstrzyganiu kwestii wyznanio
wych, w ustawie polskiej jest to deklaracja, w węgierskiej znajduje praktyczne odbicie 
(np. rejestracja wyznań).

W tpiiKÓb /iiNiulnii -iy różni ustawę węgierską od polskiej to, że znajdujemy b. szeroko 
|hm i uli iowmic mu/li wofiri działalności pozareligijnej: szkolnictwo, wychowanie, kultura
i ii . ii miwn fiiifi|indiii i / i i . pnwuly wiinic w tym celu własnych organizacji, system 
--tilii--> pifi ii iiiii nmi< i milicjo >ii| iwcik jc państwowe.
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Obie ustawy tworzą ogólne zasady określania statusu prawnego Kościołów i 
związków wyznaniowych. Praktyka legislacyjna i życie społeczne wykażą ich celowość, 
potwierdzą w jakiej mierze sprzyjają one realizacji wolności religijnej.

Obie ustawy w zakresie gwarancji wolności sumienia i wyznania wprowadzają roz
dział Kościła od państwa (ustawa polska Art. 10, pkt. 1; węgierska § 15 pkt. 1), 
równouprawnienie wyznań (Art. 10 pkt. 3; § 15 pkt. 2), swobodę wykonywania funkcji 
religijnych). Rozdział jest jednak chyba odmiennie interpretowany przez poszczególnych 
ustawodawców, ciąży na tym zarówno tradycja, jak też odmienne inspiracje filozofi
czne.

Ustawy węgierska i polska tworzą koncepcję rozstrzygnięć ustawodawczych, która 
winna być ujmowana w kontekście zmian w rozumieniu państwa (neutralne światopog
lądowo), tworzenia nowego demokratycznego ładu społeczno-ustrojowego.
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21 Por. Ks. Prof. dr W. Piwowarski, O kościele w 
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22 Por. „Uzasadnienie” do § 17 „Magyar Kózleny” 
cyt. pow., s. 212—213.
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wyznania. D .U. nr 19 poz. 155, z 1989 r.



110 M ICHAŁ T. STASZEWSKI

Aneks

Kościoły na Węgrzech, dane statystyczne

Ludność 10 725 000 Węgierski Kościół Reformowany

Kościół Rzymskokatolicki Wierzący/członkowie 2 000 000

Wierzących 6 339 978 Praktykujący
członkowie gmin, parafii 650 000

Diecezje 11 Okręgi kościelne 4

— w tym grekokatolickie 1 Gminy 1 200

Księża diecezjalni 2 775
Stacje 1 500

Duchowni 1 250
Księża Zakonni 68

Pasterzy, pomocniczy 250
Zakony męskie 3

Akademie Teologiczne 2

Zakony żeńskie 1
Szkoły wyższe 1

Domy zakonne 8 Charytatywne zakłady
opieki społecznej 16

Zakonnicy około 250
Kościół Ewangelicko-Luterański
Członkowie 490 000Akademie Teologiczne 1

Seminaria Duchowne 9
Okręgi kościelne 2

Senioraty 16
Szkoły katolickie 8

Gminy macierzyste 320

Wierzący greko-katolicy
Diecezja Hajdudorog 
Egzarchat Miskolc
Wierzący 322.800

Kościoły 673

Księża około 300

Parafie 155 Akademie Teologiczne 1

Księża 201 Zakłady diakonackie 18

Siostry 14
Rada Wolnych Kościołów
składa się z 10 wspólnot wyznaniowych

Duszpasterstwo katolickie Ormian Członkowie około 50.000
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Rodziny 380 Gminy macierzyste 150.000

Kapelani 1 Kościoły lub domy modlitwy 675

Duszpasterze i kaznodzieje około 300
A dw entyści

Instytuty teologiczne 1

Pełnoprawni członkowie 4 761 Z g ro m adzen ie  W ierzących  w C h ry stu sa

Gminy 131 Członkowie pełnoprawni 3380

Gmin 112
Duszpasterze 35

W ęgierski Kościół U n ita rian
Członkowie 15000 
Biskup 1 
Gmin 10 
G rup 40—50

B ap tyści

Ochrzczeni członkowie 12 680

Gminy 200 Św iadkow ie Jehowy
Członków około 4500 
Gmin 205

Kaznodzieje 95 
Domy starców dla kaznodziei 2 
Domy wypoczynkowe 2

K ościół N ow oapostolski
Pełnoprawni członkowie 500

M etodyści

Pełnoprawni członkowie 2250 
Stacje kaznodziejskie 50 
Aktywni kaznodzieje 10

P raw osław ie  ogólnie
składa się z czterech różnych kościołów 
Wierzący około 30000 
Kościołów 67 
Księży 23

Z ielonośw iątkow cy

Liczba członków wszystkich
mierników 7000

W ęgierski K ościół P raw osław ny
Wierzący 5000 
Biskup 1 
Gmin 10 
Duchownych 8

Serbsk ie  b iskupstw o w B udzie 
Wierzących 10000 
R um uńsk ie  p raw osław ne gm iny
Wierzących 15000 
Gmin 10

B u łg arsk ie  gm iny  p raw osław ne
Wierzących 100 
Gmin 2

Z grom adzen ie  K ościoła Żywego B oga

Pełnoprawni członkowie 3700 
Gmin 20

W yznanie S taro ch rześc ijań sk ie

Pełnoprawni członkowie 2532 
Prezydent krajowy 1 
Kaznodzieje 20 
Gmin '  60

Żydzi około 10000 
w tym w Budapeszcie 80000 
Synagog 136 
Rabinów 26 
Seminaria rabinackie 1 
Gimnazjum żydowskie 1 
Szpitale żydowskie 1 
Domy starców 11

Z ielonośw iątkow cy Ew angeliczni

Pełnoprawni członkowie ponad 2000 
Niepełnoletni 2000 
Miejsca zgromadzeń 96

Zestawienie powyższe opracowano na podstawie książki „Die Religionfreiheit in Osterupa, wyd. Zollikom PJHd



Kazimierz Urban

Weryfikacja duchowieństwa 
prawosławnego w Polsce 
w 1953 roku
(przyczynek do polityki wyznaniowej 
pierwszej połowy lat pięćdziesiątych)

Artykuł niniejszy stanowi przyczynek 
do historii Kościoła Prawosławnego w 
Polsce po II wojnie światowej oraz do 
histori polityki wyznaniowej, realizowa
nej w tym okresie. Problematyka ta nie 
została szerzej podjęta ani nawet zba
dana — i to właściwie wobec wszystkich 
wówczas działających wyznań religij
nych. Stalinizacja tej polityki przejawiła 
się m.in. — obok zasadniczych koncep
cji administracyjnej likwidacji tych 
wspólnot — w próbie przejęcia i prowa
dzenia „polityki kadrowej” w obrębie 
kleru (duchowieństwa) poszczególnych 
związków religijnych1. Generalna ten
dencja nadzoru nad działalnością wspól
not religijnych — zresztą wbrew głoszo
nym ideologicznym hasłom o leninow
skiej zasadzie rozdziału religii od 
państwa — w praktyce realizowane było 
poprzez działania prowadzące do zwierz
chnictwa aparatu państwowego nad 
tymi wspólnotami i do kontroli ich funk
cjonowania. Szczególne przedsięwzięcia 
podjęte zostały wobec szeregowego 
duchowieństwa. Akcja ta przebiegała 
często odmiennie w poszczególnych 
wyznaniach, a niekiedy charakteryzo
wała się krańcowością rozwiązań. Dzięki 
zachowanym materiałom można jednak

ten proces prześledzić na przykładzie 
Kościoła Prawosławnego.

Jednym z przedsięwzięć tego okresu 
było wydanie w dniu 9 lutego 1953 r. 
dekretu o obsadzaniu duchownych sta
nowisk kościelnych2. Dekret ten, naj
ogólniej mówiąc, zmierzał do ścisłego 
uzależnienia ruchu personalnego kleru 
od władz państwowych. Artykuł drugi 
stanowił, iż „tworzenie, przekształcanie 
i znoszenie duchownych stanowisk koś
cielnych oraz zamiana ich zakresu dzia
łania wymaga uprzedniej zgody właści
wych organów państwowych”. Uzależ
niał też (art. 3.1) objęcie stanowiska 
kościelnego przez duchownego od 
uprzedniej zgody władz państwowych
— i, co więcej — od tej zgody uzależniał 
zwalnianie i przenoszenie przez władze 
kościelne tych osób na inne stanowiska 
(art. 3.2). Stąd m.in. rodziły się często 
sytuacje konfliktowe pomiędzy władzą 
kościelną i świecką, bowiem interes koś
cielny nie zawsze pokrywał się z intere
sem państwa (niekiedy wybitnie subiek
tywnym). Dekret wskazywał na organa 
państwowe, które miały kompetencje 
wyrażania (bądź nie) zgody na objęcie 
stanowiska duchownego: w odniesieniu 
do hierarchii wyższych stanowisk koś
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cielnych — Urząd do Spraw Wyznań, a 
w niesieniu do pozostałych przypadków
— właściwe prezydia wojewódzkich rad 
narodowych (w tym m.st. Warszawy i 
m. Łodzi), w praktyce zaś — Samo
dzielne Referaty do Spraw Wyznań 
tychże prezydiów, w których kompeten
cji od strony formalnej (gdyż merytory
czne decyzje podejmował resort bezpie
czeństwa publicznego) leżały sprawy 
wyznaniowe. Objęcie stanowiska koś
cielnego było uzależnione nie tylko od 
pozytywnej opinii Samodzielnego Refe
ratu (względnie Urzędu do Spraw 
Wyznań), ale także i od złożenia „ślubo
wania na wierność Polskiej Rzeczypos
politej Ludowej” (art. 5). W dekrecie 
tym bardzo mocno został wyekspono
wany polityczny motyw przedsięwzię
cia. Artykuł szósty stwierdzał mianowi
cie, iż „uprawianie przez osobę piastu
jącą duchowne stanowiska kościelne 
działalności sprzecznej z prawem i 
porządkiem publicznym bądź popiera
nia lub osłanianie takiej działalności 
powoduje usunięcie tej osoby z zajmo
wanego stanowiska przez zwierzchni 
organ kościelny samoistnie lub na żąda
nie organów państwowych”. Stanowiska 
duchowne mogli pełnić tylko obywatele 
polscy (art. 1).

Trzy miesiące później, 5 maja 1953 r., 
ukazało się „Zarządzenie N r 61 ” prezesa 
Rady Ministrów (B. Bieruta) w sprawie 
wykonywania dekretu o obsadzaniu sta
nowisk kościelnych3. W paragrafie 
pierwszym rozwinięte zostały polity
czne aspekty omawianego wyżej dek
retu. Stanowił on, iż „celem dekretu jest 
zabezpieczenie, aby osoby zajmujące 
duchowne stanowiska kościelne speł
niały swe funkcje zgodnie z zasadami i 
wymaganiami Konstytucji Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej. W związku z 
tym obowiązkiem organów państwo
wych jest okazywanie wszechstronnego 
poparcia i opieki osobom, które w spra
wowaniu swych duchownych stanowisk 
kościelnych zachowują postawę obywa
telską i patriotyczną, zgodnie z zasadami 
Konstytucji...”. Natomiast organy pań

stwowe powinny nie dopuszczać, aby 
duchowne stanowiska kościelne mogły 
być traktowane czy wykorzystane jako 
osłona dla postawy lub akcji nieprzyja
znej wobec Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej lub też dla jawnej bądź też 
zamaskowanej działalności politycznej, 
sprzecznej z założeniami Konstytucji 
oraz z opartymi na nich wymaganiami 
prawnymi i zarządzeniami władz pań
stwowych. Zarządzenie rozciągnęło moc 
dekretu na wszystkie stanowiska koś
cielne: stałe i tymczasowe, pomocnicze i 
zastępcze. Wyłączyło jedynie „przy
padki krótkotrwałego powierzenia za
stępstwa” przez władze kościelne. 
Określiło też ogólnie termin odpowiedzi 
organu państwowego na kościelne 
wnioski (jeden miesiąc) oraz tryb odwo
łania się zarówno władz kościelnych, jak 
i osób zainteresowanych (ale dotyczyło 
to tylko niższych szczebli w hierarchii 
kościelnej) od negatywnych decyzji 
administracji wyznaniowej. Zarządzenie 
stanowiło jednocześnie, iż w trybie 
odwoławczym decyzją Urzędu do 
Spraw Wyznań jest ostateczna. Paragraf 
jedenasty mówił, że organ państwowy 
może zażądać przed podjęciem decyzji 
od zwierzchniego organu kościelnego 
(także i zainteresowanego duchownego) 
materiałów i informacji; dwunasty 
natomiast umożliwiał ingerencję władz 
u czynnika kościelnego celem usunięcia 
duchownego ze stanowiska, jeśli ten 
będzie prowadził działalność na szkodę 
PRL.

Dekret był skierowany przede wszyst
kim przeciwko Kościołowi Rzymskoka
tolickiemu, jakkolwiek w żadnym z tych 
aktów nie został on imiennie wymie
niony; jedynie pośrednio użyto termi
nów takich, jak „kuria”, „ordynariusz”, 
„sufragan”. W żadnym też nie rozciąg
nięto mocy tych aktów na wyznania nie 
rzymskokatolickie, jednak zgodnie z 
ówczesną praktyką przepisy te objęły i 
wymienione wspólnoty.

Zapewne zbytnia dowolność aparatu 
lokalnego w stosowaniu art. 6 (o odwo
łaniu duchownego ze względu na szkód-
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liwą działalność społeczno-polityczną”) 
spowodowała, iż szef Urzędu Rady 
Ministrów (K. Mijał) wydał w dniu 9 
października 1953 r. tajną „Instrukcję 
Nr 27” w sprawie trybu stosowania 
przez prezydia wojewódzkich rad na
rodowych postanowień art. 6 dekretu z 
dnia 9 lutego 1953 r.4. Nakładała ona na 
prezydia rad narodowych obowiązek 
„należytego” ustalenia i sprawdzenia 
okoliczności, które uzasadniałyby pod
jęcie decyzji w oparciu o art. 6, a ponadto 
obowiązek uprzedniego konsultowania 
takich decyzji z Urzędem do Spraw 
Wyznań. Mówiła też o konieczności 
wcześniejszego ostrzegania kierownictw 
kościelnych o szkodlitwej działalności 
podległego im duchowieństwa, sugero
wała, by kierownictwa kościelne we 
własnym zakresie — na drodze sankcji 
kanoniczno-kościelnych — poprzez 
ostrzeżenie, wyciąganie kościelnych 
konsekwencji itp. — rozwiązywały 
sporne problemy personalne. Co więcej, 
mówiła nawet, by same władze żądały od 
kierownictw kościelnych wyciąganie 
stosownych sankcji kanoniczno-kościel- 
nych, a jedynie w krańcowych przypad
kach „powtórzenie się wykroczeń dane
go duchownego wzgl. w wypadkach, gdy 
ze względu na ciężar gatunkowy wyk
roczenia wymaga tego interes publiczny, 
należy wystąpić z żądaniem usunięcia 
danej osoby z zajmowanego stanowiska 
w określonym terminie i przedstawienia 
nowych kandydatur wg art. 3 pkt. 1 dek
retu”. Instrukcja akcentowała mocno — 
co trzeba przyznać — elastyczność sto
sowania art. 6 dekretu i konieczność 
ujednolicenia praktyki organów pań
stwowych odnośnie tego problemu.

II

Zarządzenie wykonawcze prezesa 
Rady Ministrów z 5 maja 1953 r. stano
wiło w paragrafie piątym, iż „w wyko
nywaniu postanowień dekretu wszystkie 
osoby zajmujące duchowne stanowiska 
kościelne składają na żądanie prezydium

wojewódzkiej rady narodowej lub Urzę
du do Spraw Wyznań wedle właściwości 
dla danego stanowiska, wypełniony kwe
stionariusz wg wzoru stanowiącego 
Załącznik N r 1 i życiorys”. W wyniku 
realizacji tego paragrafu, a raczej wcześ
niejszych przedsięwzięć (o których 
dalej), zostały zgromadzone ankiety per
sonalne duchowieństwa, z których 
zachowały się — choć w części i nie
kompletne — m.in. ankiety duchowień
stwa prawosławnego5. Stanowią one 
bogaty materiał źródłowy dla charakte
rystyki według różnych przekrojów — 
przedstawicieli ówczesnego kleru, ich 
rodowodu, przynależności narodowoś
ciowej (sprawy jakże skomplikowanej w 
Kościele Prawosławnym) i ówczesnego 
kościelno-administracyjnego ich roz
mieszczenia. Niektóre spostrzeżenia i 
uogólnienia przedstawione zostaną w 
dalszych rozważaniach.

Kościół Prawosławny wyszedł z dru
giej wojny światowej całkowicie rozbity. 
Wytyczenie nowej granicy ze Związ
kiem Radzieckim pozbawiło go jego 
stanu posiadania w przeszło dziewięć
dziesięciu procentach. Fragmentary
czne statystyki, sporządzone dla lat 1938 
i końca 1946 roku wykazywały spadek 
liczby diecezji z pięciu do jednej 
(warszawsko-chełmskiej), biskupów z
10 do 2, parafii z 1579 do 169, duchow
nych z 1725 do 190, diakonów z 206 do
25, psalmistów z 1579 do 169, świątyń z
1947 do 223 i cmentarzy z 1965 do 2346. 
Liczba wiernych zmniejszyła się z prze
szło 4 milionów do ok. 300 tysięcy osób. 
Przestało istnieć wiele instytucji koś
cielnych — m.in. średnie szkoły teologi
czne (Prawosławne Liceum Teologiczne 
w Warszawie, Seminaria Prawosławne 
w Wilnie i Krzemieńcu) oraz Studium 
Teologii Prawosławnej Uniwersytetu 
Warszawskiego, instytucja duszpaster
stwa wojskowego (przed wojną licząca
10 kapelanów), prężnie działające wy
dawnictwo metropolitalne. Z przedwo
jennego stanu posiadania z ok. 50 tys. ha 
gruntów pozostało Kościołowi zaledwie 
nieco ponad 2500 ha. Z kilkunastu pra
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wosławnych klasztorów w Polsce pozo
stał tylko klasztor męski w Jabłecznej (10 
zakonników, ok. 100 ha ziemi). Kościół 
poniósł też dotkliwe straty osobowe i 
materialne, bowiem w wyniku działań 
wojennych zniszczeniu uległo (licząc 
tylko w granicach z 1945 r.) 17 świątyń, 
37 budynków przykościelnych, spłonęła 
biblioteka Studium i Archiwum M etro
politarne, a śmierć poniosło 16 duchow
nych i 12 świeckich pracowników koś
cielnych. Te ostatnie cyfry wydają się 
jednak być zaniżone.

Sytuację Kościoła pogarszały wów
czas dwie okoliczności, a mianowicie: 
postawa jego kierownictwa w okresie 
okupacji oraz nieuregulowane stosunki z 
kościołem macierzystym — Rosyjskim 
Kościołem Prawosławnym, zerwane 
przed wojną na tle tzw. „autokefalii”, 
czyli kanonicznego usamodzielnienia się 
Kościoła w Polsce od Kościoła-Matki 
(Patriarchatu Moskiewskiego), którego 
część składową stanowił on od 1689 r.

Jeśli chodzi o okres okupacji to należy 
stwierdzić, iż większa część kierow
nictwa Kościoła na terenie Generalnej 
Guberni w osobach biskupów Hilariona 
i Paladiusza podjęła daleko idącą 
współpracę z władzami okupacyjnymi, 
co przy chwiejności zwierzcznika Koś
cioła (od 1923 r.) — metropolity Dioni
zego (Waledyńskiego) postawiło ich w 
opinii publicznej jako kolaborantów7. 
Ponadto daleko idąca ukrainizacja Koś
cioła wzmogła tylko napięcia polsko
-ukraińskie na zewnątrz, a rosyjsko- 
-ukraińskie w obrębie Kościła. Również 
przynależność duchowieństwa do komi
tetów narodowościowych: ukraińskiego, 
rosyjskiego i białoruskiego, realizują
cych okupacyjną politykę antypolską, 
postawiła ich niekiedy w dwuznacznym 
świetle wobec opinii polskiej. Sytuacje 
te doprowadziły do usunięcia w 1948 r. 
metroplity Dionizego ze stanowiska 
głowy Kościoła, powołania Tymczaso
wego Kolegium Rządzącego Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosław
nego z arcybpem Tymoteuszem (Szret- 
terem) na czele, a następnie do obsadze

nia stanowiska metropolity przez arcyb- 
pa lwowskiego i tarnopolskiego Maka
rego (Oksijuka), oddelegowanego przez 
patriarchę moskiewskiego Aleksego do 
Kościoła Prawosławnego w Polsce, co 
formalnie nastąpiło 5 lipca 1951 r.8.

Również sprawa autokefali w Polsce, 
nadanej przez patriarchę Konstantyno
pola w 1924 r., a nie przez patriarchę 
moskiewskiego (gdyż znajdował się on w 
więzieniu, a Kościół Rosyjski w całkowi
tym rozbiciu), wymagała uregulowania, 
a konkretniej potwierdzenia przez pra
wowite władze kościelne Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego, które już 
wówczas (od 1943 r.) mogły względnie 
swobodnie wypełniać swoje funkcje9. 
Tu również osoba metropolity Dioni
zego, a także wydarzenia okresu okupa
cji wpływały negatywnie na proces nor
malizacji życia i statusu prawno-kano- 
nicznego Kościoła w Polsce i normali
zacji stosunków pomiędzy obydwoma 
Kościołami. Ostatecznie problem ten 
rozwiązało Tymczasowe Kolegium w
1948 r. (już po usunięciu metropolity — 
formalnie po 17 kwietnia 1948 r.), 
poprzez zrzeczenia się autokefalii z 1924 
r. i uzyskanie nowej, „kanonicznej”, od 
Patriarchatu Moskiewskiego10.

Te dwie okoliczności: odmowa metro
polity Dionizego wobec władz odnośnie 
jego dobrowolnego ustąpienia ze stano
wiska zwierzchnika Kościoła (próby 
takie władze podejmowały w latach 
1945—48 co najmniej pięciokrotnie) 
oraz nieuregulowane stosunki z Patriar
chatem Moskiewskim wywierały nega
tywny wpływ na procesy stabilizacyjno- 
-adaptacyjne tak w samym Kościele, jak 
i Kościoła w państwie, a ponadto wpły
wały hamująco na załatwianie przez 
władze państwowe wielu żywotnych 
spraw dla normalizacjij życia kościelno- 
-religijnego: nowy podział na diecezje, 
ich obsada personalna, reaktywowanie 
Studium Teologii Prawosławnej i dusz
pasterstwa wojskowego, sprawy mająt
kowe Kościoła, uruchomienie działal
ności wydawniczej. Traktowały one ten 
tryb załatwiania postulatów kościelnych
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jako swojego rodzaju presję na metropo
litę Dionizego w kierunku jego ustąpie
nia ze stanowiska.

Sytuację Kościoła pogorszyły również 
(poprzez uszczuplanie jego stanu posia
dania) wysiedlenia ludności ukraińskiej, 
łemkowskiej i białoruskiej wyznania 
prawosławnego do ZSRR, co miało 
miejsce w latach 1944—46. Według 
bardzo ostrożnych szacunków przesied
lenia te objęły około 200—250 tys. osób. 
Na terenie lubelszczyzny na przykład ze 
175 parafii istniejących w czasie wojny 
pozostało zaledwie kilka11.

Należy wreszcie wspomnieć o akcji 
W ISŁA, w wyniku której przesiedlono 
przymusowo resztki ludności ukraiń
skiej i łemkowskiej z terenu Podlasia, 
Lubelszczyzny i Podkarpacia na Ziemie 
Odzyskane12. Nadało to Kościołowi w 
znacznej mierze wybitnie diasporalnego 
charakteru, co nie pozostało bez wpływu 
na np. funkcjonowania placówek dusz
pasterskich, ich obsadę personalną, bazę 
materialną Kościoła itp.

Zarówno przedstawione fakty, jak i 
bardzo duża mobilność społeczeństwa, 
przejawiająca się w masowych ruchach 
migracyjnych obrębie kraju powodo
wały, iż w powojennym pięcioleciu stan 
posiadania Kościoła był bardzo płynny i 
ulegał zmianie, a jego poszczególne ele
menty trudne do bardziej precyzyjnego 
scharakteryzowania. Dokładniejsze sta
tystyki dotyczą dopiero początków lat 
pięćdziesiątych.

III

Uwagi powyższe odnoszą się również 
do duchowieństwa. Jego liczebność ule
gała zmianie, spowodowanej nie tylko 
przyczynami naturalnymi (zgony, prze
niesienia w stan spoczynku), ale także i 
wyżej zasygnalizowanymi. Pojęcie du
chowieństwa w Kościele Prawosławnym 
jest szerokie. W myśl bowiem przedwo
jennych przepisów określających wów
czas byt prawny Kościoła, do kleru pra
wosławnego zaliczono proboszczów,

wikariuszy i diakonów (jako pomocni
ków proboszcza), a także poddiakonów i 
psalmistów (do posług w świątyniach, 
takich jak: czytanie tekstów liturgi
cznych, śpiewanie i spełnianie obrząd
ków)13. W naszych rozważaniach zawę- 
żymy charakterystykę do proboszczów i 
wikariuszy — jako duchownych po 
święceniach kapłańskich, w sporady
cznych przypadkach do diakonów (osób 
po święceniach niższych), pominiemy 
natomiast pozostałe grupy, składające 
się zasadniczo z osób świeckich. Zresztą, 
wspominany na wstępie dekret nie 
ujmował tak szeroko pojęcia „duchow
nego”, a wcześniejsza i późniejsza prak
tyka zawęziła je w przypadku Kościoła 
Prawosławnego — do proboszczów, 
wikariuszy i w kilku przypadkach do 
diakonów.

Na stan liczbowy duchowieństwa, 
ukształtowany i możliwy do określenia w 
początkach lat pięćdziesiątych, wpły
nęło w pięcioleciu powojennym (obok 
zgonów i przejścia w stan spoczynku) 
kilka czynników. Jednym z nich jest 
zahamowanie kształcenia nowych kadr 
duchownych, bowiem władze nie wyra
ziły zgody ani na reaktywowanie Stu
dium, ani na uruchomienie prawosław
nego seminarium duchownego, co 
nastąpiło dopiero — w tym drugim 
przypadku — w początkach 1951 r. 
Niemniej jednak udziealno święceń kap
łańskich alumnom Seminariów war
szawskiego i chełmskiego, działających 
w czasie wojny oraz osobom, które zdały 
egzamin przed specjalną Komisją przy 
Konsystorzu (wówczas organ admini- 
stracyjno-wykonawczy i sądowo-kościel- 
ny Metropolii). Kilku duchownych — 
udało się ustalić nazwiska ks. M. Win- 
cukiewicza, B. Iwasienko i K. Bajko — 
zostało aresztowanych przez władze 
radzieckie i osadzonych na dalekiej Pół
nocy. W ramach akcji W ISŁA również 
aresztowano i osadzono w Centralnym 
Obozie Przejściowym w Jaworznie kilku 
duchownych, m.in. ks.ks. B. Leszenko, 
A. Nesterowicza, D. Towstiuka, M. 
Kostyszyna, J. Kundeusa, nie mówiąc o
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pojedynczych zatrzymaniach i areszto
waniach na krótki okres czasu. Kilku 
duchownych zostało również uwięzio
nych na przełomie lat 1949—50 w 
związku z procesem ks Am Znosko 
(m.in. ks. D. Doroszkiewiczza). Pewna 
liczba duchownych — z różnych przy
czyn — ukrywała przed władzami koś
cielnymi, a zapewne i państwowymi, 
swój stan kapłański. Zwracało na to 
zjawisko uwagę jeszcze w cztery lata po 
wojnie Tymczasowe Kolegium Rzą
dzące14. W miarę aktualną liczbę 
duchownych można określić na począ

t k u  1952 r., w nowym już podziale 
administracyjno-kościelnym na cztery 
diecezje i pod nowym kierownictwem: 
metropolity Makarego. Wykaz taki,

sporządzony na żądanie władz pań
stwowych, może świadczyć o tym, że już 
wówczas mogły rodzić się koncepcje co 
do formy i kształtu „polityki kadrowej” 
państwa wobec duchowieństwa, które 
znalazły swój wyraz prawny w przyto
czonym już dekrecie15. Jak się wydaje, 
nie mniej ważnym motywem ze strony 
władz państwowych była chęć poznania 
stanu ilościowego kleru, przede wszyst
kim wśród wyznań nierzymskokatolic
kich, gdyż mimo wszystko nie miały one 
dogłębnej znajomości ówczesnych sto
sunków wyznaniowych. Wykaz ten pre
zentuje poniższe zestawienie, uwzględ
niając nowy podział administracyjno- 
-kościelny, zawiera listę poszczególnych 
duchownych.

Diecezje — dekanaty

Duchowni Stanowisko/parafia

I. Diecezja Warszawsko-Bielska

1. M.st. Warszawa i dekanat warszawski

1. Niesłuchowski Mikołaj
2. Wieżański Włodzimierz
3. Łopuchowicz Wsiewołod
4. Siemionow Beniamin
5. Dykaniec Borys
6. Surwiłło Aleksander
7. Szwarckopf Borys
8. Zeleźniakowicz Serafin
9. Rusinowicz Aleksy

10. Szewiel Aleksy

11. Kraśników Walenty

Dyrektor Kancelarii Metropolitalnej 
proboszcz parafii katedralnej 
wikariusz parafii katedralnej 
protodiakon parafii katedralnej 
przydzielony do parafii katedralnej 
proboszcz parafii W-wa Wola 
wikariusz parafii W-wa Wola 
p.o. Rektora Seminarium Duchownego 
uczeń Seminarium Duchownego 
wykładowca seminarium Duchownego 
oraz proboszcz parafii w Siedlcach 
proboszcz — Płock

2. Dekanat Białopodlaski (Biała Podlaska)

1. Biront Aleksander
2. Kudin-Kirykowicz Aleksander
3. Piluś Piotr
4. archimandryta Chrystofor (Kość)
5. Tokarewski Aleksander
6. Smolski Mikołaj

proboszcz — Nosów (oraz dziekan)
proboszcz — Biała Podlaska
proboszcz — Kobylany
proboszcz — Kodeń
proboszcz — Terespol
p.o. Namiestnika klasztoru w Jabłecznej
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7. Ihumen Dorymedont (Smyk)
8. hieromnich Atanazy 

(Sienkiewicz)
9. hieromnich Dymirt 

(Marcinkowski)
10. hieromnich Serafin 

(Sańczyk)

3. Dekanat Lubelski

1. Baranów Aleksy
2. Dyńko-Nikolski Józef
3. Laszenko Bazyli
4. ihumen Leonidas (Paziński)
5. Popudniak Antoni

4. Dekanat Bielski (Bielsk Podlaski)

1. Niesłuchowski Mikołaj

2. Stępkowski Dymitr
3. Kiryk Anatol

4. Cybruk Paweł
5. Aleksiejuk Leoncjusz

6. Antiporowicz Włodzimierz
7. Bliźniuk Jan
8. Gołub Jonasz
9. Nowik Aleksander

10. Nowik Jan (emeryt)
11. Rudenko Mikołaj
12. Owerczuk Antoni
13. Maksimszuk Eufemiusz (emeryt)
14. Janowicz Łukasz
15. Zybajło Antoni
16. Kuryłowicz Łukasz

17. Wiszenko Antoni
18. Bliźniuk Włodzimierz
19. Strokowski Witalis
20. Kulczycki Anatol
21. Bagiński Stefan (diakon — emeryt)
22. Micewicz Michał
23. Siemientowski Bazyli
24. Iwankiewicz Stefan
25. Kulczycki Mikołaj
26. Samojlik Aleksander

5. Dekanat Hajnowski

1. Puszkarski Klaudiusz

zakonnik

zakonnik

zakonnik

zakonnik

proboszcz — Lublin (oraz dziekan) 
proboszcz — Chełm 
wikariusz — Chełm 
proboszcz — Hrubieszów 
proboszcz — Tarnogród

proboszcz — Bielsk Podlaski (parafia 
św. Michała) oraz dziekan 
wikariusz — Bielsk Podlaski 
proboszcz — Bielsk Podlaski (parafia 
Najświętszej Marii Panny) 
diakon-psalmista — Bielsk Podlaski 
proboszcz — Bielsk Podlaski (parafia 
Zmartwychwstania Pańskiego) 
proboszcz — Boćki 
proboszcz — Dubicza Cerkiewne 
diakon-psalmista Dubicza Cerkiewne 
proboszcz — Klejniki 
Klejniki
proboszcz — Kleszczele 
wikariusz — Kleszczele 
Kleszczele 
proboszcz — Kośna 
proboszcz — Malesze 
„duszpasterz” (proboszcz?) — 
Tyniewicze 
proboszcz — Orla 
wikariusz Orla 
proboszcz — Narew 
proboszcz — Pasynki 
Pasynki
proboszcz — Ploski 
proboszcz — Podbielą 
proboszcz — Rajsk 
proboszcz — Szczyty 
proboszcz — Wólka Wyganowska

proboszcz — Białowieża
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2. Wasiliew Bazyli
3. Juszkiewicz Grzegorz
4. Golub Antoni
5. Niedzielko Anatol
6. Dziewiatowski Antoni
7. Józwuk Jan
8. Miedźwiedziew Piotr
9. Bogdanowicz Mikołaj

10. Supruniuk Aleksander
11. Rutkowski Andrzej
12. Gronotowicz Jan
13. Stalbowski Sergiusz
14. Nikitiuk Paweł
15. Niekludow Bazyli (emeryt)
16. Czystowski Rafał
17. Pazszcewski Grzegorz („syn 

Pawła — z okresu okupacji”)

proboszcz — Czyże 
diakon-psalmista — Czyże 
proboszcz — Dubiny 
diakon-psalmista — Dubiny 
proboszcz — Hajnówka 
psalmista — Hajnówka 
proboszcz — Kuraszewo 
proboszcz — Łosinka 
diakon nadetatowy — Łosinka 
proboszcz — Narewka 
proboszcz — Nowoberezowo 
wikariusz — Nowoberezowo 
proboszcz — Starokornin 
Starokornin
proboszcz — Lewkowo Stare 

proboszcz — Werstok

6. Dekanat Siemiatycki

1. Kuźmiuk Piotr

2. Naruszewicz Antoni
3. Wiszenko Aleksander
4. Jakubik Jan
5. Romaniuk Ignacy
6. Bortniczuk Jan
7. Antiporowicz Jan
8. Pieszko Parfeniusz
9. Ko wszy k Józef

10. Doroszkiewicz Piotr
11. Fomikowski Eliasz
12. ihumen Alipiusz (Kołodko)
13. Wakułowicz Mikołaj (s. Teodora)
14. Wakułowicz Mikołaj (s. Izydora)
15. Pańko Eugeniusz
16. Izmaiłow Eugeniusz
17. Tokarewski Teodor

proboszcz — Siemiatycze
(oraz dziekan)
wikariusz — Siemiatycze
diakon — Siemiatycze
proboszcz — Czarne Cerkiewne
proboszcz — Drohiczyn
proboszcz — Grodzisk
proboszcz — Mielnik
diakon-psalmista — Mielnik
proboszcz — Narojki
proboszcz — Rogacze
proboszcz — Sasiny
proboszcz — Telatycze
proboszcz — Tokary
proboszcz — Zubacze
proboszcz — Żerczyce
spowiednik w klasztorze w Grabarce
proboszcz — Milejczyce

II. D iecezja B iałostocko-G dańska

5. D ekanat B iałostocki

1. Rafalski Wiaczesław

2. Gutkiewicz Piotr
3. Łysucha Paweł
4. Mironowicz Leoncjusz

5. Tulesz Jan
6. Żuk Włodzimierz

wikariusz soboru katedralnego — 
Białystok oraz dziekan 
wikariusz soboru katedralnego Białystok 
wikariusz soboru katedralnego Białystok 
protodiakon soboru katedralnego 
Białystok
diakon soboru katedralnego Białystok 
proboszcz — Choroszcz
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7. Doroszkiewicz Włodzimierz
8. Doroszkiewicz Konstanty
9. Skabałłanowicz Wiaczesław

10. Tomkowid Aleksander
11. Filipowicz Jan
12. Lebiediew Mikołaj
13. Tatiewski Antoni
14. Strokowski Mikołaj
15. Kasperski Anatol
16. Mielniczek Anatol
17. Doroszkiewicz Włodzimierz 

(s. Bazylego)
18. Sandowicz Maksym
19. Krukowski Mikołaj
20. Sorokosz Stefan
21. Mularczyk Aleksy
22. ihumen Eulogiusz (Horbowiec)
23. Stalbowski Grzegorz
24. Liborski Michał
25. Pańko Jan
26. Michajłow Konstanty
27. Bogdanowicz Borys
28. Pańko Aleksander
29. Pasternacki Mikołaj

2. D ekanat G dański

1. Naumow Eugeniusz
2. Siemieńczyk Aleksy (emeryt)
3. Jaworski Chryzant

3. Dekanat Olsztyński

1. Uszakow Aleksy
2. Potapczuk Mikołaj
3. Kostrzyn Mikołaj
4. Ciechan Włodzimierz
5. hieromnich Serafin (Samojlik)
6. Bondar Anatol
7. Kuryłowicz Włodzimierz
8. Rodkiewicz Piotr
9. Bandałowski Eugeniusz

10. Awajew Aleksander

4. Dekanat Sokolski

1. Mackiewicz Jerzy
2. Pietraszkiewicz Seriusz
3. Krzemiński Jan
4. Białoboki Paweł
5. Sawicz Antoni

proboszcz — Gródek 
diakon nieetatowy — Gródek 
proboszcz — Jałówka 
wikariusz — Jałówka 
proboszcz — Juszkowy Gród 
proboszcz — Kożany 
proboszcz — Królowy Most 
proboszcz — Michałowo 
proboszcz — Mostowlany 
wikariusz — Mostowlany

proboszcz — Nowa Wola
proboszcz — Puchły
proboszcz — Ryboły
proboszcz — Starosielce
proboszcz — Supraśl
proboszcz — Topilec
proboszcz — Topolany
psalmista — Topolany
proboszcz — Trościaniec (Trześcianka)
proboszcz — Wasilków
proboszcz — Zabłudów
wikariusz — Zabłudów
proboszcz — Fasty

proboszcz — Gdańsk (oraz dziekan) 
Gdańsk
obsługuje parafie w Kwidzyniu i 
Elblągu

proboszcz — Kętrzyn (oraz dziekan) 
diakon-psalmista — Kętrzyn 
proboszcz — Braniewo 
proboszcz — Giżycko 
proboszcz — Górowo Iławieckie 
proboszcz — Mrągowo 
psalmista — Mrągowo 
proboszcz — Olsztyn 
psalmista — Olsztyn 
proboszcz — Wojnowo

proboszcz — Sokółka 
wikariusz — Sokółka (oraz dziekan) 
proboszcz — Jaczno 
proboszcz — Jurowlany 
proboszcz Krynki
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6. Garustowicz Włodzimierz
7. Szczur Mikołaj
8. Bandałowski Jan
9. Mamczur Aleksander

III. Diecezja Łódzko-Poznańska

1. Dekanat Łódzki

1. Archimandryta Stefan (Rudyk)

2. Struk-Strukow Piotr
3. Lenczewski Mikołaj
4. Leszczyszyn Roman

5. Gomolicki Włodzimierz

6. Mielników Aleksy

7. Byczuk Leonidas
8. Malutczyk Teodor
9. archimandryta Herman (Kariakin)

10. Nieszczeretow Leonidas
11. Kozicki Konstanty
12. Gromadzki Konstanty
13. Żuk Teodor
14. Sławiński Atanazy

2. Dekanat Bydgoski
1. Smoktunowicz Tomasz
2. Tomaszewski Aleksy

3. Dekanat Krakowski

1. Czubuk-Podolski Aleksander
2. Rżecki Wiktor
3. Mikitczuk Mikołaj
4. Kuczyński Teodor
5. Mironowicz Eugeniusz

IV. Diecezja Wrocławsko-Szczecińska

1. Dekanat Wrocławski

1. Kalin Michał
2. Poleszczuk Mikołaj
3. Tyczy no Jarosław
4. Biegun Stefan
5. Lachocki Eugeniusz
6. Popiel Michał

proboszcz — Kuźnica 
proboszcz — Nowy Dwór 
proboszcz — Ostrów 
proboszcz — Samogród

wikariusz soboru katedralnego — Łódź 
(oraz dziekan)
wikariusz soboru katedralnego — Łódź 
wikariusz soboru katedralnego — Łódź 
„nadetatowy” wikariusz soboru 
katedralnego — Łódź 
protodiakon soboru katedralnego — 
Łódź
protodiakon soboru katedralnego — 
Łódź
proboszcz — Piła 
proboszcz Kalisz 
w stanie spoczynku — Kalisz 
proboszcz — Piotrków Tryb. 
diakon nieetatowy — Piotrków Tryb. 
diakon przydzielony — Piotrków Tryb. 
proboszcz — Poznań 
proboszcz — Tomaszów Maz.

proboszcz — Bydgoszcz 
proboszcz — Toruń

proboszcz — Kraków (oraz dziekan) 
proboszcz — Częstochowa 
proboszcz — Kielce 
proboszcz — Radom 
proboszcz — Sosnowiec

proboszcz — Wrocław (oraz dziekan) 
wikariusz — Wrocław 
proboszcz — Legnica 
proboszcz — Jelenia Góra 
wikariusz — Jelenia Góru 
proboszcz — Kożuchów
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7. Chylak Dymitr
8. Proniński Mikołaj
9. Masik Wiktor

10. Rydzanicz Michał

2. Dekanat Szczeciński

1. Ignatowicz Jan
2. Woloszczuk Jewenaliusz
3. Protasiewicz Eugeniusz
4. Raszetko Jan
5. Reszetko Borys
6. Werenczuk Piotr
7. Sokołowski Mikołaj

Powyższy wykaz zawiera jeszcze 
dodatkowo dziesięć nazwisk innych 
duchownych, mianowicie ks. A. Seme- 
niuka, który pełnił wówczas funkcję 
kapelana i osobistego sekretarza metro
polity Dionizego w Sosnowcu, dwóch 
książy w stanie spoczynku — bez poda
nia przyczyn, A. Sadowskiego i M. 
Kazanowskiego, trzech duchownych 
zamieszkałych na Ziemiach Zachod
nich, o których było brak bliższych 
danych (M. Wołkow, W. Kocyłowski i 
D. Towstiuk), przebywającego w wię
zieniu ks. D. Doroszkiewicza oraz trzech 
diakonów — J. Brożka, S. Michalew- 
skiego i G. Pugacewicza. Trudno usta
lić, z jakich powodów nie został uwzg
lędniony na liście czynnych duchow
nych ks. J. Lewiarz — wówczas 
proboszcz w Zimnej Wodzie (dekanat 
wrocławski) oraz na liście dodatkowej 
ks. A. Znosko — również przebywający 
w więzieniu. Omawiając powyższe 
zestawienie trzeba dodać, iż diecezja 
wrocławsko-szczecińska znajdowała się 
w stadium organizacji, bowiem została 
utworzona zaledwie niespełna rok 
wcześniej.

Zestawienie to mogło stanowić dobry 
punkt odniesienia dla władz państwo
wych w zakresie zamierzonej akcji 
„weryfikacyjno-rejestracyjnej ” ducho
wieństwa. Nie należy jednak zapominać, 
iż wśród kleru, a być może i wśród 
świeckich prawosławnych znalazły się

proboszcz — Stodołowice 
proboszcz — Zielona Góra 
proboszcz — Przemków 
diakon — Malczyce

proboszcz — Szczecin (dziekan — vacat)
psalmista — Szczecin
proboszcz — Barlinek
proboszcz — Łobez
przydzielony do parafii Łobez
proboszcz — Słupsk
proboszcz — Wałcz

pewne osoby, które spełniały funkcje 
„informacyjno-denuncjatorskie” wobec 
władz państwowych: Urzędu do Spraw 
Wyznań, a zapewne i Ministerstwa Bez
pieczeństwa Publicznego. Starały się 
one — w dobrej czy złej wierze — „rozli
czać” przed władzami tych czy innych 
duchownych, zwłaszcza za okres okupa
cji (np. działalność w komitetach na
rodowościowych, czynny udział we 
władzach kościelnych tego czasu — np. 
członkostwo w Konsystorzu). Spośród 
kilku przykładów można wymienić ano
nim „Prawosławnych Polaków” z wrześ
nia 1946 r. na ówczesnego proboszcza 
parafii prawosławnej na Woli w War
szawie, ks. A. Czubuk-Podolskiego, 
obwiniający go o szowinizm ukraiński i 
antypolską postawę w czasie okupacji. 
Dopiero stanowcze stanowisko Konsy- 
storza Warszawskiego i mądra decyzja 
metropolity Dionizego przeniesienia ks. 
Czubuk-Podolskiego do Krakowa uchro
niła tego duchownego od kłopotów i 
trudności, a być może i uwięzienia16. 
Innym przykładem będzie działalność 
ks. E. Naumowa, członka Tymczaso
wego Kolegium Rządzącego w okresie 
od 27 kwietnia 1948 r. do 4 lipca 1951 r. 
W swoich wystąpieniach czy korespon
dencji do Urzędu do Spraw Wyznań 
obwiniał on gremialnie duchowieństwo
o wrogą działalność w czasie okupacji i o 
„niechętne” stanowisko wobec ówczes
nych wydarzeń i przemian17. Zapewne i
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taką funkcję mogła spełniać adnotacja 
Kancelarii Metropolity w powyższym 
wykazie przy nazwisku ks. G. Paszczew- 
skiego (jego ojciec — ks. P. Paszczewski 
był w czasie okupacji członkiem kleru 
prawosławnej parafii ukraińskiej przy 
Soborze Metropolitalnym w Warsza
wie, która to parafia znajdowała się w 
konflikcie z parafią rosyjską przy tymże 
Soborze)18.

Ogłoszenie dekretu z dnia 9 lutego 
1953 r. poprzedziło wcześniejsze zarzą
dzenie Dyrektora Urzędu do Spraw 
Wyznań z 15 września 1952 r. w sprawie 
rozmów z duchowieństwem i spisywania 
jego personaliów, skierowane do Samo
dzielnych Referatów do Spraw Wyznań 
w poszczególnych województwach. T ru
dno powiedzieć, czy zostali nim objęci 
wszyscy duchowni, czy też tylko niektó
rzy, bowiem pozytywne wnioski o zare
jestrowanie jako duchownego, podjęte 
przed 9 lutego 1953 r. dotyczyły — w 
świetle zachowanych dokumentów — 
prawie wyłącznie braci klasztornej w 
Jabłecznej19. Zasadnicza jednak akcja 
rejestracyjna przypadła na okres po uka
zaniu się dekretu, zwłaszcza na marzec
1953 r.

Wnioski Samodzielnych Referatów 
wydanie — bądź nie — zaświadcze
nia rejestracyjnego były zatwierdza
ne na szczeblu wojewódzkim przez 
„kolektyw” (przedstawiciele KW PZPR, 
MBP i Prezydium WRN), a następnie 
przesyłane do Urzędu do Spraw Wy
znań. Tu, po konsultacji z Departa
mentem XI MBP, decyzje z reguły po
dejmowała dyrektor J. Bristigerowa, 
a praktycznie po akceptacji przez 
MBP — decyzje podejmował Urząd do 
Spraw Wyznań i przekazywał je do 
wykonania Samodzielnym Referatom. 
Ten tryb rejestracji duchownych obo
wiązywał zasadniczo do końca 1956 r. 
do momentu ogłoszenia nowego dekre
tu  z 31 grudnia 1956 r. o organizo
waniu i obsadzaniu stanowisk kościel
nych20. Obowiązkowi rejestracji nie 
podlegali jedynie emerytowani bądź ska
zani duchowni.

Spośród zachowanych 153 „kwestio
nariuszy” (niektóre, niestety, nie są 
kompletne) cztery dotyczyły emerytów, 
w tym metropolity Dionizego, jedna 
biskupa Jerzego, przy siedmiu brak było 
stosownej — pozytywnej bądź negatyw
nej — decyzji, natomiast czterech 
duchownych zmarło w trakcie całej pro
cedury (ks.ks. J. Mackiewicz, A. 
Popudniak, J. Gromotowicz, P. Do
roszkiewicz). Nie podjęto też decyzji 
względem ks. A. Semeniuka, sekretarza 
osobistego i kapelana metropolity Dio
nizego. W poszczególnych latach pod
jęto odpowiednio: w 1952 r. — 9 decyzji, 
styczeń—kwiecień 1953 r. — 100 
decyzji, maj—grudzień 1953 r. — 24,
1954 r. — 7, 1955 r. — 5, i 1956 r. — 1. 
Negatywne decyzje podjęto w odniesie
niu do ks.ks. J. Dyńko-Nikolskiego i B. 
Laszenki (zapewne miał na to wpływ 
ówczesny ostry konflikt wewnątrzpara- 
fialny w Chełmie), J. Tulesza i E. Fomi- 
kowskiego (suspendowani) oraz M. 
Strokowskiego (konflikt z Samodziel
nym Referatem PWRN w Białym
stoku). Władze starały się także wywrzeć 
presję na niektórych „niepewnych” 
duchownych, sugerując wydanie za
świadczenia rejestracyjnego w okresie 
późniejszym (ks.ks. W. Rafalski, W. 
Strokowski, A. Mularczyk, M. Sando- 
wicz, E. Naumow — sic! (K.U.). W 
latach 1952—53 podjęto ogółem 133 
decyzje, w przeważającej większości 
pozytywne. Według zachowanego wyka
zu, prawdopodobnie z przełomu lat 
1953/54, ogółem wydano wówczas 138 
zaświadczeń rejestracyjnych, czyli pod
jęto w tych wypadkach decyzje pozy
tywne21, m.in. dla wspomnianego ks. M. 
Strokowskiego oraz duchownych, któ
rym sugerowano możliwość wydania 
tych dokumentów w okresie później
szym.

Nie oznacza to, że władze nie wysu
wały takich czy innych zastrzeżeń, nie
kiedy bardzo poważnych, odnośnie 
postawy społeczno-politycznej poszcze
gólnych duchownych. Krańcowe, upro
szczone, a nawet prymitywne oceny
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formułowały przede wszystkim wła
dze białostockie, a zwłaszcza ówczesny 
kierownik Samodzielnego Referatu — 
Aleksy Kozioł. Opinie te, sposób ich 
redagowania, nawet od strony formal
nej, ujawniają zdecydowanie antyreli- 
gijne i antyprawosławne postawy od
nośnych urzędników w tym wojewódz
twie. Jest to tym wymowniejsze, że 
na Białostocczyźnie zamieszkiwało 
wówczas 92 duchownych (jeden arcy
biskup, 70 proboszczów, 6 wikariuszy, 
1 protodiakn, 7 diakonów-psalmistów, 
5 emerytów, 2 bez przydziału stano
wisk), a więc dużo ponad 60 procent 
prawosławnego kleru. Z liczby tej 
wydano zaświadczenie 82 duchownym, a 
dwie sprawy rozpatrywał jako sporne 
Urząd do Spraw Wyznań22. Pozo
stali duchowni znajdowali się na 
emeryturze, dwóch było suspendowa- 
nych, a arcybp Tymoteusz nie podlegał 
rejestracji.

Chociaż przytoczone tu  zestawienia i 
cyfry nie są pełne, można się — mimo 
wszystko — pokusić o bliższą charakte
rystykę ówczesnego duchowieństwa 
prawosławnego, do czego podstawą 
mogą być wspomniane 153 „Kwestiona
riusze”. Pod względem wieku były to już 
osoby dość zaawansowane w latach: 
przed rokiem 1880 urodziło się 20 
duchownych, w latach 1881— 1900 aż 
57, w latach 1900— 18 czterdziestu, a po 
1918 roku zaledwie czternastu. Kilkuna
stoletnia przerwa w kształceniu du
chownych (od 1939 r. — pomijając dzia
łalność w czasie okupacji seminariów 
warszawskiego w latach 1942—44 i 
chełmskiego w latach 1943—44) odbiła 
się niekorzystnie na strukturze wiekowej 
kleru. Także odnośnie stażu duszpaster
skiego i przynależności narodowościo
wej duchowieństwa „Kwestionariusze” 
dostarczają ciekawych informacji. Pre
zentuje to poniższe zestawienie.

Data Ilość Narodowość
święceń duchownych polska rosyjska ukraińska białor. inna

przed 1914 18 13 2 _ 1 2
1914—1918 5 3 1 - 1 —

1919—1939 75 39 6 5 18 4*
1940—1944 21 14 1 3 3 —

po 1945 34 17 — — 15 1**

Razem 153 86 10 8 38 7

Uwagi: *) oraz w trzech przypadkach brak danych, **) w jednym przypadku brak
danych.

Przeszło połowa duchownych uzy
skała święcenia w okresie międzywojen
nym, stosunkowo duża liczba, wbrew 
niesprzyjającym warunkom — w okresie 
okupacji i po wyzwoleniu. Interesujące 
wydają się być statystyki odnośnie 
deklarowanej przynależności narodo
wościowej. Sprawy te były w Kościele 
bardzo trudne i drażliwe, zarówno w 
okresie międzywojennym, jak i w czasie 
okupacji. Uderza w tym zestawieniu

przede wszystkim duży odsetek deklaru
jący narodowość polską oraz białoruską. 
W przypadku narodowości białoruskiej 
sprawa jest stosunkowo prosta, gdyż 
zwarte skupiska ludności białoruskiej 
stanowiły po wojnie podstawową bazę 
społeczną Kościoła, a ponadto ducho
wieństwo na tych terenach było mini
malnie dotknięte powojennym wysiedle
niem do ZSRR. Trudniej wytłumaczyć 
wysoki odsetek deklarujących narodo
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wość polską. Z pewnością nie mógł to 
być wynik polityki polonizacyjnej pra
wosławia przez rządy przedwrześniowe 
(ale i także powojenne), jakkolwiek kil
kunastu duchownych pełniło przed 
wojną funkcje kapelanów wojskowych. 
Nie uzasadniałby tak wysokiego wska
źnika stosunkowo niewielki odsetek 
ludności polskiej w Kościele (przed 1939 
r. ok. 5%). Wydaje się prawdobobne, że 
u stosunkowo licznej grupy duchow
nych następowała (i nastąpiła) zmiana 
narodowości na polską pod presją wyda
rzeń wojennych i niesprzyjającej poli
tyki powojennej wobec mniejszości na
rodowych, zwłaszcza białoruskiej i 
ukraińskiej. Sprawy te jednakże nie zos
tały dotąd należycie zbadane. Uderzyć 
wreszcie musi we wspomnianym zesta
wieniu niewspółmiernie wysoki udział 
narodowości polskiej wśród duchowień
stwa wyświęconego przed pierwszą 
wojną światową, z reguły na terenie 
byłego zaboru rosyjskiego.

W gronie duchowieństwa znaleźli się 
byli księża grekokatoliccy (E. Pańko, 
J. Lewiarz, M. Kostyszyn, Ch. Jaworski,
D. Chylak), ofiary deportacji radziec
kich lat 1939—40 (ks.ks. A. Tatiewski, 
T. Kuczyński, Ł. Janowicz, M. Popiel), 
czy osoby o burzliwych życiorysach 
wojennych czasu pierwszej wojny świa
towej (oficerowie czy kapelani armi car
skiej, a nawet Armii Czerwonej — ks. 
M. Kalin). Dla odrodzenia narodowego 
ludności łemkowskiej przed 1914 r. i 
później zasłużył się ks. Dymitr Chylak
— najstarszy wówczas duchowny Koś
cioła (ur. w 1865 r.), a ks. Dymitr M ar
cinkowski aktywnie działał w czasie 
ostatniej wojny w Związku Patriotów 
Polskich.

W grupie narodowościowej „inna” 
znalazły się przypadki narodowości mie
szanej (polsko-ukraińska, rosyjsko-pol
ska (Lemko czy „ruska”). W okresie 
powojennym władze starały się zwracać 
uwagę na aktywność ludności niepol
skiej w okupacyjnych komitetach naro
dowościowych, zwłaszcza w białoru
skim i ukraińskim, a nawet pociągać za

to do odpowiedzialności. Mimo, iż w 
„Kwestionariuszach” w kilkunastu przy
padkach znalazły się stosowne adnota
cje, to jednak nie zaważyły one general
nie na decyzjach o wydaniu zaświadczeń 
rejestracyjnych. Niekiedy zresztą wzmian
ki te i stosowne deklaracje wzajemnie się 
wykluczały — np. deklarowana przez 
duchownego narodowość polska i stwier
dza przez władze aktywność w Komite
cie Białoruskim. Sprawy te wymagałyby 
jednak bardzo dokładnych badań.

Generalnie można stwierdzić, iż poza 
województwem białostockim i częś
ciowo lubelskim władze szczebla za
równo wojewódzkiego, jak i centralnego 
nie przyjęły w odniesieniu do ducho
wieństwa prawosławnego postawy krań
cowej wrogości czy prób destabilizacji 
działalności kościelnej. Wynikało to 
zapewne z tego, że hierarchia kościelna 
deklarowała wówczas daleko idącą lojal
ność i współpracę z władzami, a ponadto 
cała akcja była skierowana przede 
wszystkim przeciwko Kościołowi Rzym
skokatolickiemu i niektórym wyzna
niom pochodzenia anglosaskiego (np. 
tworzącym Zjednoczony Kościół Ewan
geliczny). Duchowieństwo również — 
poza jednostkowymi przypadkami — 
nie przejawiało wrogości czy postaw 
krytycznych wobec ówczesnych realiów 
społeczno-politycznych. Władzom pań
stwowym chodziło też zapewne o przeg
ląd kadr duchowieństwa dokonywany 
pod kątem ich „przydatności” do pracy 
duszpasterskiej wśród przesiedlonej na 
Ziemie Zachodnie ukraińskiej ludności 
grekokatolickiej. Koncepcje te zostały 
sformułowane dość wyraźnie przez 
Biuro Polityczne PZPR w 1952 r. Mimo 
to nie udało się dotrzeć do dokumentacji 
dotyczącej kilkunastu duchownych: ks. 
ks. E. Lachockiego, G. Juszkiewicza, A. 
Supruniaka, M. Wakułowicza (s. Teo
dora), A. Siemieńczyka, A. Uszakowa,
E. Bandałowskiego, T. Malutczyka, T. 
Żuka, A. Sławińskiego, J. Ignatowicza, 
J. Wołoszczuka, J. Reszetko, B. Re- 
szetko, M. Sokołowskiego, W. Mieże- 
ryckiego (pracował wówczas na gospo
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darstwie rolnym w woj. wrocławskim 
(czy D. Towstiuka — brak obywatelstwa 
polskiego), pomijając duchownych ksz
tałcących się w Seminarium Duchow
nym, o których wiadomo, że wcześniej

Przypisy:

1 Por. K. Urban, Polityka państwa wobec wyznań 
nierzymskokatolickich w Polsce Ludowej (do lat 
osiemdziesiątych), „Problemy Wyznań i Laicy
zacji” 1987, n r 41, s. I—X II, nr 43, s. I —X, nr 
45, s. X III—X X III.

2 Dz.U. N r 10, poz. 32.
3 „Monitor Polski” 1953, N r 43—A, poz. 522.
4 Por. Urząd Rady Ministrów. N r 7263/tjn./53. 

Instrukcje N r 27 Ministra — Szefa Urzędu 
Rady M inistrów z dnia 9 października 1953 r. w 
sprawie trybu stosowania przez prezydia woje
wódzkich rad narodowych postanowień art. 6 
dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu 
duchownych stanowisk kościelnych, Archiwum 
Urzędu do Spraw Wyznań (dalej: AUdW), akta 
luźne.

5 Por. „Akta personalne księży prawosławnych 
1954— 1956”, AUdW (akta luźne).

6 Por. „Ankieta-sprawozdanie” (w języku rosyj
skim), bez daty, Prawosławne Archiwum 
Metropolitalne (dalej: PAM), sygn. RVI — 3A 
1314.

7 O okresie okupacji por. J. Sziling, Kościoły 
chrześcijańskie w polityce niemieckich władz 
okupacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie 
(1939— 1945), Toruń 1988, s. 67—93.

8 Por. „M onitor Polski” 1948, N -ry 38 i 45. Bliżej 
zasygnalizowano w: K. U rban, Kościół Prawos
ławny w Polsce 1945—1950 (węzłowe problemy 
adaptacji i stabilizacji), „PW iL” 1989, n-ry 2, s. 
X X II—XXXV, nr 4, s. V—X III, nr 7, s. 
X I—X X II, nr 9, s. I—X II, nr 12, s. I—X III.

9 Sprawę autokefalii Kościoła poruszali ostatnio: 
M. Papierzyńska-Turek. Między tradycją a 
rzeczywistością (Państwo wobec prawosławia 
1918— 1939, Warszawa 1989, s. 103— 131 oraz 
K. Krasowski, Związki wyznaniowe w II Rze
czypospolitej Studium historycznoprawne, War- 
szawa-Poznań, s. 114— 128.

10 Bliżej przedstawiono w: K. Urban, Sprawa 
autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce po 
drugiej wojnie światowej, „Studia Religiolo- 
gica”, z 18, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, nr DCCCXXVII, Kraków 
1987, s. 51—69 oraz: Kościół Prawosławny..., 
„PW iL” 1989, n r 7, s. X I—X X II, n r 9, s. 
I—X II, nr 12, s. I—IV.

11 Por. J. Sziling, Kościoły chrześcijańskie..., s. 90 
podaje dla lat 1941—42 istnienie 175 parafii, 185 
księży, 20 diakonów i 160 psalmistów. Dla 
okresu powojennego por. dalsze zestawienia.

czy później pełnili funkcje duszpaster
skie w Kościele. Jest to — mimo 
wszystko — liczba znaczna w porówna
niu z ówczesnymi potrzebami Koś
cioła23.

12 Z nielicznych prac o charakterze ogólnym (nie 
podnoszących jednak kwestii wyznaniowych 
(por. A.B. Szczęśniak, W.Z. Szota, Droga do 
nikąd. Działalność organizacji ukraińskich 
nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce, W ar
szawa 1973.

13 Por. Statut wewnętrzny Sw. Polskiego Autoke
falicznego Kościoła Prawosławnego, § 62—64. 
Jest to załącznik do Rozporządzenia Rady 
Ministrów z 10 grudnia 1938 r. o uznaniu Sta
tu tu  Wewnętrznego Polskiego Autokefaliczne
go Kościoła Prawosławnego, Dz.U.R.P. N r 103, 
poz. 679.

14 Por. Protokół (nr 5) z posiedzenia Tymczaso
wego Kolegium Rządzącego w dniu 15 września 
1948 r., Archiwum Akt Nowych, zespół aktów 
Ministerstwa Administracji Publicznej (dalej: 
AAN MAP), t. 1044.

15 Por. „Sekretarz Kancelarii Metropolity. P. 
Woskresienski. 28.IV. 1952 r. Wykaz ducho
wieństwa PA KP”, Archiwum Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, sygn. L X I/N . Teczka 1. 
Część 1. pozycja 1— 11. W tekście sprostowano 
omyłki.

16 Por. „Prawosławni Polacy” z „września 1946 r.” 
do Dyrektora Departamentu Wyznaniowego 
MAP, AAN MAP, t. 1046; Pismo Konsystorza 
(nr 1482) z 30 października 1946 r. do Departa
mentu Wyznaniowego MAP, tamże: Pismo 
Konsystorza (nr 1959) z 31 grudnia 1947 r. do 
Departamentu Wyznaniowego MAP, tamże.

17 Obszerna dokumentacja w AAN MAP, 1 .1043 i 
1044. Jedno z jego wystąpień na posiedzeniu Ko
legium w dniu 12 listopada 1948 r. tak zostało oce
nione przez przedstawiciela Departamentu Wyzna
niowego MAP, obecnego na tym posiedzeniu, osobę 
ewidentnie niechętną i wówczas, i później, 
ks. Naumowi: „Ks. Naumow: 1. Oskarża „nie
których” księży o wrogie usposobienie do tera
źniejszego ustroju demokratycznego w Polsce, 
zarzuca im „zakalaną przeszłość w czasie oku
pacji” . W danym przypadku nie podaje konkret
nych przykładów i nie podaje nazwisk... 5. Propo
nuje szereg personalnych przeniesień duchowień
stwa. Zmiany te, pozornie mającą uzasadnienie — 
dla dobra służby, w istocie swej podyktowane są 
ambicjami osobistymi wnioskodawcy, który w koń
cu proponuje siebie, jako odpowiedniego kandy
data na miejsce proboszcza w Warszawie”. Por. 
„W.III 1/996/48. Notatka służbowa. S.K.22.XI.48” 
(rękopis), AAN MAP, t. 1044.
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18 Por. m.in. „Notatka służbowa: Kościół Prawo
sławny w Polsce (stan i stosunki wewnętrzne. 
S.K.30.X. 1950 r.”, Archiwum MSW, sygn. 
L X I/N . Teczka 1. Część 1. pozycja 1— 11.

19 O ile nie zaznaczono inaczej, dalsze uwagi będą 
się odwoływać do „Akta personalne...” — por. 
przyp. „5”.

20 Dz.U. N r 1 z 1957 r., poz. 6.
21 Wykaz duchownych Kościoła Prawosławnego, 

którzy otrzymali zaświadczenia rejestracyjne, 
Archiwum MSW, sygn. L X I/N . Teczka 1. 
Część 1. pozycja 1— 11.

22 Por. Samodzielny Referat (Nr S W .I-r/1 / 
/54) z 2 stycznia 1954 r. do Urzędu do

Spraw Wyznań, AUdW, sygn. I I I  l a / l /  
/54.

23 Ks. D. Towstiuk, urodzony 31 października 
1991 r. w Mamajeszti-Noni w Rumunii, narodowości 
rumuńskiej (w „Kwetionariuszu...” podał znajo
mość języków obcych: rosyjski i rumuński!). 
Wydział do Spraw Wyznań w Olsztynie tak schara
kteryzował w połowie 1956 r. jego sylwetkę i 
działalność: „P.o. proboszcza parafii prawosław
nej w Węgorzewie, woj. olsztyńskie Towstiuk 
Damian urodzony dnia 31 października 1911 roku 
we wsi Mamajeszti-Nou (oryg. pisownia — K.U.), 
pow. Czemiowoe w Rumunii, syn Bazylego, wykształ
cenie — mgr teologii, pochodzenie chłopskie.

Działalność

W /w  w roku 1939 w m-cu marcu przybył do 
Polski z Rumunii i rozpoczął naukę na War
szawskim Fakultecie teologicznym. Z chwilą 
wybuchu wojny przerwał studia zwracając się 
do Prawosławnego Konsystorza w Warszawie z 
prośbą o zatrudnienie go na parafii. Konsystorz 
przydzielił mu parafię we wsi Pawłowice, pow. 
Hrubieszów, na której to przebywał do roku 
1947. Od roku 1947— 1949 przebywał w Jawo
rznie w obozie podejrzany o współpracę z ban
dami terrorystycznymi działającymi na terenie 
lubelszczyzny. W roku 1949 w m-cu marcu zos
tał zwolniony z obozu i zamieszkał w Prabutach, 
pow. Iława, gdzie przebywała żona z dziećmi. 
Pracował w Malborskich Zakładach Roszarni- 
czych, a następnie w szewskiej spółdzielni w 
Prabutach. Początkowo nawiązał łączność z 
reakcyjną częścią mieszczaństwa, jak kupcy 
drobni, właściciele zakładów fryzjerskich, oraz 
właściciele prywatnych sklepów. Następnie 
rozpoczął pracę w P.Z.R. gdzie dał się poznać

jako dobry pracownik dając dużą wydajność w 
pracy zawodowej, przejawiając troskę o jakość 
produkcji. Był członkiem Zw. Zaw. nie izolując 
się od życia ze współpracownikami. Od roku 
1954 ks. Towstiuk pełni obowiązki proboszcza 
na powiecie Węgorzewo. Na terenie powiatu 
utrzymywał kontakt z ludnością ukraińską, któ
rej członkowie rodzin byli w bardzo częstych 
wypadkach członkami UPA. Ostatnio żył w 
dobrych stosunkach z rodziną Górskich w Wil
kowie, którego zięć został aresztowany. W cza
sie sprawowania czynności duszpasterskich we 
wsi Pawłowice, pow. Hrubieszów, brał udział w 
grzebaniu zabitych bandytów. Ks. Towstiuk 
utrzymuje kontakty z zagranicą jak Rumunią 
i Czechosłowacją (miał tam rodzinę — 
K .U.) oraz ludnością pozostałą w pow. Hrubie
szów. Ostatnio nie notowano, aby ks. w /w  wy
stępował wrogo w trakcie wykonywania czyn
ności duszpasterskich na terenie pow. Węgo
rzewo.

W niosek

Prezydium W.R.N. Wydz. d /s  Wyznań anali
zując pracę w /w  stawia wniosek o wydanie 
mu zaświadczenia rejestracyjnego ponieważ 
obecnie praca jego nie budzi zastrzeżeń.” 
Por. pismo Wydziału (nr W 6/7/56) z 30 maja 
1956 r. do Urzędu do Spraw Wyznań, AUdW, 
sygn. I I I  ld /25 /57 . Warto nadmienić, iż już 
w 1954 r. MBP „wyraziło zgodę ustną” (28 lipca 
1954 r) na wydanie zaświadczenia rejestracyj
nego, gdyż starania ks. Towstiuka o wyjazd do 
Rumunii spotkały się z odmową ambasady ru
muńskiej, a starania o obywatelstwo polskiej

było wówczas procedurą bardzo przewlekłą, por. 
AUdW, sygn. akt I I I  la/36/53; I I I  la/8 /54 . 
Z wymienionych tu duchownych ks. A. Uszakow 
zmarł, ks. E. Lachocki pełnił tymczasowo 
obowiązki duszpasterskie w Radomiu (pierwsza 
połowa 1954 r.), zaś wymieniony wcześniej 
ks. A. Mackiewicz został na przełomie lat 
1948/49 aresztowany i przekazany władzom 
radzieckim, które go skazały na 25 lat 
więzienia. Amnestionowany w 1955 r. powrócił do 
Polski, por. AUdW, sygn. I I I  la /5 /5 4 ; III  
ld /1 /56 ; I I I  ld /3 /57 .
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Recenzje

W 1987 roku ukazało się drugie 
wydanie pracy Andrzeja Tokarczyka 
„Trydzieści wyznań”, zawierającej po
pularne reportaże o niektórych wspólno
tach nierzymskokatolickich w Polsce. 
Uwzględnione również zostały szkice o 
luteranach, ewangelikach reformowa
nych i Braciach Czeskich które — grun
townie rozbudowane — ukazały się rok 
później w postaci pracy „Ewangelicy 
polscy”. Na stu trzydziestu stronach 
Autor dał retrospektywne spojrzenie na 
kilkaset lat dziejów i losów dwóch domi
nujących nurtów reformacyjnych — 
luteran i kalwinów (ewangelików refor
mowanych) — na ziemiach polskich. 
Nie jest to publikacja ściśle naukowa, 
została napisana w konwencji pomiędzy 
esejem historycznym a erudycyjną pub
licystyką, skierowana została do maso
wego odbiorcy, a w zamyśle może jako 
pomoc dla przedmiotu religioznawstwa.

W pięciu rozdziałach (I. „Złote” 
ponad-stulecie, II. Czasy upadku, III. 
W dobie oświecenia, IV. Epoka rozbio
rowa, V. Czasy współczesne), Autor 
stara się przybliżyć najważniejsze wyda
rzenia, daty, główne postacie oraz dzieła 
związane z Reformacją w Polsce i jej 
spuścizną (jeśli nie kontynuacją), już w 
wymiarze bardziej religijnym. A więc, 
okres pierwszy, obejmujący lata od 
wystąpienia Lutra (1617) po wojny 
kozackie (1648); okres drugi — od 
umownej daty wypędzenia arian z Polski

(1568) po lata sześćdziesiąte XVII 
stulecia; okres trzeci — od Traktatu 
Warszawskiego 1767—68, przywracają
cego prawa różnowiercom, po ostatni 
rozbiór Polski; okres czwarty — czasy 
zaborów i wreszcie piąty, kiedy to — 
zdaniem Autora — od 1918 roku „... 
rozpoczyna się „trudna współczesność” 
ewangelicyzmu (i szerzej: protestan
tyzmu) polskiego...” (s. 5).

Już na wstępie Autor sygnalizuje dwa 
pojęcia: „ewangelicyzm” i „protestan
tyzm ” — i słusznie, gdyż często u nas 
używa się tych dwóch terminów zamie
nnie. Przez „ewangelicyzm” rozumie 
Autor tylko tradycyjne Kościoły Refor
macji XVI wieku (a więc luteranizm i 
kalwinizm) oraz zjawisko pośrednie, 
charakterystyczne dla ewangelicyzmu 
polskiego — Braci Czeskich, natomiast 
przez „protestantyzm” całe pokłosie 
Reformacji w postaci kolejnych ruchów, 
jakie wskutek rozłamów i reform wyła
niały się aż do czasów współczesnych, o 
czym świadczą chociażby ruchy pente- 
kostalne (zielonoświątkowe). Autor oma
wia tu również ruch Braci Polskich, 
luźno związany ze wspomnianymi nur
tami reformacyjnymi, wywierający jed
nak istotny wpływ na kształt Reformacji 
w Polsce: ruch najbardziej wówczas 
radykalny dogmatycznie (antytrynita- 
ryzm) i społeczenie. Jednak „lutera
nizm” i „kalwinizm”, te dwie główne 
konfesje ewangelicyzmu w Polsce i
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ewangelicyzmu polskiego (bo nie zawsze 
i nie od razu ewangelicyzm w Polsce 
stawał się ewangelicyzmem polskim!) — 
oto główny temat „Ewangelików pol
skich” (s. 10). Słusznie A. Tokarczuk 
stwierdza na marginesie, że anglikanizm 
nie miał w Polsce wzięcia, a baptyzm 
otarł się tylko o ziemie polskie (Dolny 
Śląsk), antytrynitaryzm ariański w 
końcu upadł (przynajmniej w naszym 
kraju) natomiast Bracia Czescy połączyli 
się z kalwinami tworząc ewangelicko
-reformowane wyznanie.

Swoje rozważania poprzedził Autor 
zwięzłym omówieniem poglądów M ar
cina Lutra i Kalwina na reformowany 
Kościół (w wydaniu rzymskim), szkoda 
jednak, że pominął nazwisko Ulrycha 
Zwingliego. Następnie przechodzi do 
omówienia recepcji tych dwóch nurtów 
ewangelicyzmu w Rzeczypospolitej: 
luterańskiego — znajdującego przede 
wszystkim oddźwięk w mieszczaństwie, 
oraz kalwińskiego — nośnego w środowi
skach szlacheckich, a nawet możnow- 
ładczych. Co więcj, wiele haseł społe
cznych Reformacji akceptowała nawet 
szlachta katolicka.

Wpływ Reformacji na kulturę polską 
jest jednym z najlepiej opracowanych 
działów naszej rodzimej historii. 
Trudno tu przytaczać osiągnięcia 
tego okresu i powtarzać za Autorem 
wiele zasłużonych nazwisk, autorów i 
wydawców dzieł naukowych, czy nawet 
epokowych wydarzeń — na skalę nie
kiedy europejską. Nie popełni się 
chyba błędu, jeśli się wskaże na ta
kie pozytywy Reformacji, jak nobiliza- 
cja języka ojczystego w piśmiennictwie, 
rozwój literatury, zwłaszcza polemiczno- 
-religijnej (ale nie tylko), ukształto
wanie (choć nie na długo) postępowego 
modelu tolerancji religijnej, rozwój 
szkolnictwa oraz wpływ na model kultu
ry politycznej tamtego okresu. W tam
tych też czasach historycy ekumenizmu 
doszukują się jego początków i instytu
cjonalnej postaci (np. Ugoda Sando
mierska— 1570, Synod w Koźminku — 1555, 
jak i zbliżenia ewangelicko-prawo-

sławnego, o czym Autor również wspomi
na.

Następują jednak czasy upadku 
Reformacji, zaczyna się kontrofensywa 
Kościoła Rzymskokatolickiego (zresztą 
pobieżnie omówiona przez Autora), daje 
się zauważyć osłabienie Rzeczypospoli
tej, zawężone zostają prawa różnowier- 
ców, wydatnie spada liczba ich zwolen
ników, a zwłaszcza protektorów. Co 
więcej, ówczesnych protestantów obwi
nia się o upadek kraju, sprzymierzanie 
się z krajami ościennymi (Prusy, Rosja), 
ma miejsce słynna „sprawa toruńska: 
1724 r., która pociągnęła za sobą wyroki 
śmierci na tle konfliktu wyznaniowego. 
Od tego mniej więcej czasu, zwłaszcza 
w epoce porozbiorowej, dzieje ewangeli
ków coraz silniej wiążą się z dziejami 
narodu. W niektórych rejonach, wbrew 
polityce zaborcy, następuje polonizacja 
kolejnej fali osiedleńczo-ewangelickiej, 
co tak wyraźnie wystąpiło m.in. w Kró
lestwie Kongresowym, nie mówiąc o 
żywiole polsko-ewangelickim na Ziemi 
Cieszyńskiej.

Odzyskanie przez Polskę w 1918 r. 
niepodległości otworzyło — według 
Autora — ostatni rozdział w dziejach 
ewangelicyzmu. Ewangelicyzm ówczes
ny był zróżnicowany organizacyjnie — 
co było spadkiem po zaborach, gdyż 
działało wówczas siedem Kościołów 
ewangelickich, reformowanych i unij
nych. Był także zróżnicowany narodo
wościowo (przede wszystkim Polacy i 
Niemcy) oraz politycznie (optowanie 
przez niektóre Kościoły na rzecz związ
ków z Kościołami ewangelickimi w 
Niemczech). Szczególną rolę — z racji 
ścierania się elementu polskiego z nie
mieckim — odgrywał Kościół Ewange
licko-Augsburski i jego zwierzchnik bp 
Juliusz Bursche, a to z racji podejmowa
nych prób scalania ewangelicyzmu 
(luteran) w jeden organizm konfesyjny o 
charakterze ogólnokrajowym, z racji 
czynnego zaangażowania się w akcje 
plebiscytowe — zwłaszcza na Mazurach 
(zamieszkiwały tam zwarte skupiska 
ewangelickie), z racji działań podejmo
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wanych przeciwko skrajnie nacjonali
stycznym środowiskom ewangelicko- 
-niemieckim, wreszcie z racji szerokiego 
włączania się w prace umacniania pań
stwowości polskiej. Autor wymienia tu 
zasłużone nazwiska eminentnych ewan
gelików, zwłaszcza duchownych, podk
reśla rolę Wydziału Teologii Ewangelic
kiej Uniwersytetu Warszawskiego jako 
ośrodka naukowego oraz omawia stan 
posiadania Kościoła Ewangelicko
-Augsburskiego i innych Kościołów 
ewangelickich (Kościół Ewangelicko- 
-Unijny, Kościół Ewangelicko-Unijny 
na Polskim Górnym Śląsku, Kościół 
Ewangelie i Augsburskiego i Helwec- 
kiego Wy iiania, Kościół Staroluterski, 
Kościół Ewangelicko-Reformowany — 
tzw. Jednota Warszawska i Wileński 
Kościół Ewangelicko-Reformowany — 
tzw. Jednota Wileńska). Podaje też dane 
i zwięzłe informacje o innych wyzna
niach protestanckich, m.in. baptystach, 
metodystach, adwentystach, ewangeli
cznych chrześcijanach, zielonoświąt
kowcach — co wydaje się niepotrzebne, 
gdyż zaciemnia tym jedynie główne 
zagadnienia.

Autor przechodzi następnie do omó
wienia losów ewangelików w okresie 
okupacji, przedstawia eksterminacyjną 
politykę władz hitlerowskich wobec pol
skiego ewangelicyzmu, zmiany w jego 
strukturze organizacyjnej, stanowisko 
ewangelików niemieckich wobec tych 
wydarzeń oraz tragiczne ofiary wspo
mnianej polityki, zwłaszcza w obrębie 
duchowieństwa. Mówi wreszcie o latach 
powojennych. Przedstawia m.in. sytua
cję prawną, podział administracyjno- 
-kościelny, ważniejsze wydawnictwa, 
działalność ekumeniczną, uroczystości 
500-lecia urodzin Marcina Lutra, wy
mienia niektóre nazwiska oraz inicja
tywy społeczno-kościelne. Na margine
sie niejako zaznacza także obecność 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

W pracy Andrzeja Tokarczyka można 
wyszczególnić dwie części: pierwszą, w 
obrębie której porusza się umiejętnie, 
obejmującą okres mniej-więcej do roz

biorów Polski, a zwłaszcza dotyczącą 
czasów współczesnych ewangelicyzmu 
w Polsce. Tu spotykamy liczne pomyłki, 
potknięcia i pominięcia niektórych prob
lemów. Faktem jest, że historia ewange
licyzmu w dwóch ostatnich stuleciach 
się gmatwa, do czego przyczyniły się 
m.in. politka zaborców oraz ujawniające 
się na dużą skalę przedziały narodowoś
ciowe, a później — niełatwe procesy zca- 
lania państwowości polskiej, tragiczny 
okres drugiej wojny światowej oraz 
nowe warunki polityczno-ustrojowe 
powojennej Polski — niezbyt sprzyja
jące wspólnotom religijnym, także 
ewangelickim. Jest to fragment dziejów 
ewangelicyzmu nie dość gruntownie 
zbadany, nie ma zbyt wielu wnikliwych 
studiów — jak w przypadku Reformacji. 
Okres po 1945 r. praktycznie nie został 
przez historyków podjęty, autorom czę
sto zostają własne badania, z reguły 
żmudne, wertowanie prasy wyznanio
wej i często unikalnych pozycji zwar
tych, nie mówiąc o archiwaliach i dostęp 
do nich. Widać to wyraźnie i w omawia
nej publikacji, jakkolwiek Autor miał w 
pewnym stopniu przetarte drogi (do 
1945 r.) w postaci jedynej, ale w miarę 
gruntownej pracy ks. Woldemara Gast- 
pary’ego.

Generalny niedosyt sprawia pominię
cie (czy może potraktowanie bardzo 
wąsko) Reformacji na Litwie, bez której 
obraz ewangelicyzmu w Polsce nie jest 
pełny. Mimo wszystko należałoby nieco 
więcej powiedzieć o Kontrreformacji, 
Soborze Trydenckim i roli Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Za mało także 
powiedzano o ewangelicyzmie na Mazu
rach — zwłaszcza w kontekście szeroko 
opisywanej Wielkopolski. W końcu obok 
cieszyńskiego, Mazury stanowiły nie
przerwanie aż do czasów powojennych 
jeden z bastionów ewangelicyzmu, i to 
przede wszystkim rodzimego. To właś
nie Postylle i Kancjonały w języku pol
skim umożliwiły przetrwanie polskości 
na tym terenie przez tak długi okres 
czasu. Wspominając zasłużone i znane 
rody ewangelickie, m.in. Wantułów,
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mógł Autor wymienić — obok bpa And
rzeja Wantuły — jego ojca Jana, chłopa, 
robotnika, bibliofila, tropiciela dziejów 
luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim, 
publicysty i pisarza, którego książka 
powinna być wymieniona w wykazie 
literatury. Był on typowym przykładem 
licznych, samorodnych talentów ewan
gelickich, nie należących bynajmniej do 
warstwy oświeconej.

Jeśli chodzi o okres okupacji — Autor 
myli niektóre fakty i wydarzenia. Tak 
np. twierdzi, że bp Bursche został aresz
towany przez Niemców w Warszawie, 
gdy tymczasem stało się to w Lublinie; 
mylnie przedstawia podział okupacyj no- 
-admnistracyjny i administracyjno-koś- 
cielny w Kraju Warty: niezgodnie ze 
stanem faktycznym stwierdza, że w 
Generalnym Gubernatorstwie władze 
hitlerowskie zdelegalizowały „... nie 
tylko Kościół Ewangelicko-Augsburski, 
jako kościół karykatury biskupa (J. 
Burschego — K.U.), ale także kilkanaś
cie istniejących tam zborów innych 
Kościołów luterańskich, luterańsko- 
-unijnych oraz Kościół Ewangelicko
-Reformowany”.

W omówieniu okresu po drugiej woj
nie światowej także można znaleźć różne 
błędy i potknięcia. Autor stwierdza, że 
zaraz po wyzwoleniu wznowiono wyda
wanie dwutygodnika „Zwiastun” — gdy 
tymczasem periodyk ten w latach 
1964—60 nosił tytuł „Strażnica Ewan
geliczna” oraz miesięcznika „Jednota” 
(co nastąpiło dopiero w 1958 r., wcześ
niej w latach 1949—56 ukazywał się on 
nieregularnie jako druk powielony); że 
podstawowe dzieło o historii ewangeli
cyzmu ks. W. Gastpary’ego nosi tytuł 
„Historia protestantyzmu w Polsce” i 
ukazała się nakładem wydawnictwa 
„Zwiastun” — gdy tymczasem wydała 
je Chrześcijańska Akademia Teologi
czna (poprawia tytuły: „Historia prote
stantyzmu w Polsce od połowy XVIII 
w. do I wojny światowej”, Warszawa 
1977, „Protestantyzm w Polsce w dobie 
dwóch wojen światowych. Część pier
wsza 1914— 1939”, Warszawa 1978,

„Protestantyzm w Polsce w dobie dwńi 11 
wojen światowych. Część drumli 
1939— 1945”, Warszawa 1981”; że ks. 
Tadeusz Wojak nadal jest naczelnym 
redaktorem dwutygodnika „Zwiastun”; 
że statystyki kościelne wykazują zaled
wie ok. 74 tys. luteran; że bp Władysław 
Miziołek jest nadal przewodniczącym 
rzymskokatolickiej Komisji Episkopatu 
do spraw ekumenizmu. W obrębie 
wydawnictw kościelnych pominięto se
rię wydawniczą „Szkice z dziejów 
Reformacji” (ukazało się dotąd pięć 
tomów), pominięto też w wykazie Koś
ciołów członkowskich Polskiej Rady 
Ekumenicznej Kościół Ewangelicko
-Reformowany (!) i Polski Kościół 
Chrześcijan Baptystów — nie mówiąc 
już o członkach stowarzyszonych, oraz 
zasłużoną postać zwierzchnika Kościoła 
w bardzo trudnym okresie pierwszej 
połowy lat pięćdziesiątych — bpa 
Karola Kotulę, zarazem utalentowanego 
publicystę i znawcę dziejów polskiego 
żywiołu ewangelickiego na terenach, 
które w 1945 r. przypadły Polsce. Pomi
nął też autor i inne nazwiska, by wspo
mnieć długoletniego dziekana Wydziału 
Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu 
Warszawskiego (do 1954 r.) i pierwszego 
długoletniego rektora Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej — ks. prof. dra 
Wiktora Niemczyka, wybitnego myśli
ciela i socjologa — prof. Jana Szczepań
skiego, kompozytorów i dyrygentów 
(Jan Krenz, Helmut Kajzar, Jerzy 
Lefeld, Jan Pawlas, Karol Hławiczka), 
czy ludzi pióra, np. Erwina Kruka, nie 
mówiąc o zasłużonych obrońcach lud
ności mazurskiej po 1945 r. Mimo 
wszystko, należało odnotować luterań- 
ską inicjatywę (i współpracę) nad 
nowym przekładem Biblii (od 1949 r.), 
co sfinalizowano w latach siedemdziesią
tych; wkład środowisk luterańskich w 
podnoszenie kultury muzycznej społe
czeństwa; wreszcie należało podkreślić 
niesłusznie przemilczany wkład Kościo
łów ewangelickich w trudny proces 
normalizacji stosunków Polski z Repub
liką Federalną Niemiec. Był on nie



132 RECENZJE

współmiernie duży w porównaniu z siłą i 
pozycją ewangelików na naszej powo
jennej mapie wyznaniowej. Nie pomi
jałbym też skomplikowanego zagadnienia 
losów ewangelików na Mazurach w 
okresie powojennym.

Autor dołączył do pracy wykaz litera
tury przedmiotu (67 pozycji), która 
winna ułatwić czytelnikowi poszerzenie 
treści zawartych w „Ewangelikach pol
skich”. Została ona podzielona na 
„Źródła” i „Opracowania”, jednak spo
rządzona w sposób przypadkowy i chao
tyczny. Podstawowy błąd w odniesieniu 
do prac ks. W. Gastpary’ego został już 
omówiony. Ale trudno zaliczyć np. 
pracę P. Hulki-Laskowskiego „Pięć 
wieków herezji” do źródeł, podobnie jak 
M. Korolko „Klejnot swobodnego 
sumienia”. Brak w wykazie chociażby 
takich pozycji, jak B. Reinera „Wyzna
nia i związki religijne w województwie 
śląskim 1922— 1939” (Opole 1977), ks. 
W. Gasptary’ego „Biskup Bursche i 
sprawa polska (Warszawa 1972), „Spra
wa toruńska w roku 1724” (Warszawa 
1969) oraz obszernego opracowania o 
Wydziale Teologii Ewangelickiej Uni
wersytetu Warszawskiego („Rocznik 
Teologiczny” 1974; z. 1—2), ks. J. Gry- 
niakowa „Dążenia ekumiczne protestan
tyzmu polskiego od traktatu warszaw
skiego 1767/68 do II wojny światowej”

(Warszawa 1972), pracy zbiorowej 
„Jub ileusz  parafii ew angelicko
-augsburskiej Świętej Trójcy w War
szawie 1581 — 1781 — 1981” (bdw), M .I. 
Kwiatkowskiej „Kościół Ewangelicko
-Augsburski” (Warszawa 1982) czy E. 
Markuszewskiego „49 listów z powodu 
braci czeskich” (Łódź 1971), nie mówiąc
o bardzo wielu pracach Marcelego 
Kosmana, co w tym ostatnim przypadku 
wydaje się celowym i tendencyjnym 
zamierzeniem Autora. Pomijam wyli
czanie wielu cennych artykułów rozrzu
conych po licznych wydawnictwach 
konfesyjnych czy innych. Niesłusznie 
też przypisuje A. Tokarczuk autorstwo 
pracy „Udział ewangelików śląskich w 
polskim życiu kulturalnym” (Warszawa 
1974) J. Tytzowi.

Wspomniane, jak i przytoczone 
pomyłki i świadome nawet uproszcze
nia czy pominięcia zubożają wartość 
publikacji. Czytelnik bowiem będzie się 
starał dowiedzieć jak najwięcej o prze
szłości i aktualiach ewangelicyzmu w 
Polsce, będzie oczekiwał wiarygodnych, 
kompetentnych informacji, zwłaszcza
o historii najnowszej ewangelicyzmu 
w Polsce. Omawiana praca nie zaspo
koi jednak — przynajmniej w istotnej 
części — tych oczekiwań i autentycz
nego zapotrzebowania na tego typu 
prace.

Kazimierz Urban
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Kazimierz Urban,
Nierzymskokatolickie związki religijne w Polsce 
(Wybrane dane statystyczne na 31 grudnia 
1988 roku), Instytut Religioznawstwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 1990 r., s. 114.

Prawie jednocześnie ukazały się u 
schyłku 1990 roku „Mały Rocznik Sta
tystyczny 1990”, przygotowany przez 
GUS i skromna książka K. Urbana.

Lektura informatyków statystycz
nych jest w Polsce postkomunistycznej 
źródłem cennych, bo chyba nareszcie 
pełnych, danych. Istotnym novum 
„Rocznika Statystycznego 1990” jest 
podanie w nim informacji dotychczas 
pomijanych, a zawsze interesujących 
opinię publiczną, jak dane o wydatkach 
na zbrojenia, o policji, więziennictwie. 
Jest także nareszcie logiczny wewnę
trznie rozdział „Ludność, wyznania reli
gijne”. W okresie komunistycznym 
informowano o przekroju religijnym 
społeczeństwa polskiego dosyć skąpo, a 
w rocznikach statystycznych informacje 
te umieszczano w tak zaskakującym 
miejscu, jak rozdział „Organa przedsta
wicielskie. Organizacje polityczne i spo
łeczne”.

Zaletą nowej publikacji GUS jest pre
zentowanie danych na 1989 r. Drugi 
plus to rozszerzenie informacji dotyczą
cych stanu organizacyjnego 46 związ
ków wyznaniowych o ilość wiernych. 
Wcześniej podawano tylko ilość posia
danych obiektów sakralnych, jednostek

organizacyjnych, ilość duchow
nych.

Wadą prezentacji GUS jest wewnę
trzna dysproporcja wątku wyznaniowego. 
Najwięcej miejsca zajmują dane o Koś
ciele Rzymskokatolickim, choć wydaw
ca uważa, iż jest to skromny wybór 
informacji o tym związku religijnym. Na 
tym tle opracowanie K. Urbana może 
być traktowane jako istotne uzupełnie
nie informacyjne. Jego wartość jest tro
jaka. Po pierwsze: obejmuje wszystkie 
nierzymskokatolickie związki religijne 
działające legalnie w Polsce przed 31 
grudnia 1988 r. Było ich 45.

Po drugie: Autor przybliża czytelnikom 
problem klasyfikowania religii opowia
dając się za podziałem — w warunkach 
polskich — na wyznania (związki reli
gijne): chrześcijańskie, pośrednie i nie
chrześcijańskie, przy czym umieszcza w 
drugiej kategorii „Kościół Jezusa Chrys
tusa Świętych Dni Ostatnich” (mormoni), 
„Wspólnotę Religijną— Lectorium Rosicru- 
cianum. Filia Międzynarodowej Szkoły 
Złotego Różokrzyża (z siedzibą w Haarwlm, 
Holandia”, „Ruch pod Wezwaniem Ducha 
Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijań
stwa Światowego” (mooniści), „Misję 
Łaski”.
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W głównej części książki związki reli
gijne są prezentowane w kolejności, do 
której nie staram się nawet znaleźć klu
cza. Nie jest to układ według ilości 
wyznawców, ani według nurtów dok
trynalnych, ni też czasu powstania w 
Polsce. Dochowany jest generalny 
podział na związki religijne chrześcijań
skie i niechrześcijańskie.

Po trzecie:stan posiadania wszystkich 
związków religijnych jest prezentowany 
w sposób jednorodny, według sche
matu: liczebność wspólnoty, ilość pla
cówek duszpasterskich, kapłanów i 
obiektów sakralnych. W miarę możli
wości podane są inne informacje, jak np. 
ilość posiadanych punktów katechety
cznych, rozmiar prowadzonej działal
ności charytatywnej czy wydawniczej 
danej wspólnoty religijnej. Przykła
dowo: „Związek Adżapa-Jogi” repre
zentuje w Polsce hinduizm. Tworzył 
jeden okręg (obejmujący województwo 
szczecińskie) i zarazem jeden ośrodek 
(Szczecin) z jednym duchownym. Ogó
łem wykazywano 75 członków: woj. 
konińskie 1, legnickie — 1, łódzkie —
24, pilskie — 1, piotrkowskie — 1, 
szczecińskie — 43, Berlin Zach. — 1, 
NRD — 1, Szwecja — 1. Związek nie 
posiadał własnych obiektów kultu, 
wykorzystywano jedynie mieszkania 
prywatne. W celach religijnych du
chowny związku wyjeżdżał za granicę. 
Nie wydawano periodyku czy biuletynu
— organu prasowego, natomiast ukazała 
się w postaci broszury „ Adżapa-joga” — 
nauka o samopoczuciu” w nakładzie 
1000 egz. Przewodniczącym Związku 
i Kierownikiem Zarządu (z siedzibą 
w Szczecinie) był Miłosz Woźniak” 
(s. 96).

Minusem całej prezentacji jest ujęcie 
statyczne — w książce znajdują się tylko 
informacje z 1988 r., co powoduje, że 
materiał statystyczny jest zawieszony w 
próżni. Szkoda, że Autor nie umieścił 
danych porównawczych, choćby o 
liczebności wspólnot wyznaniowych, 
np. w 1985 r., a wiem, że dysponował 
takim materiałem.

Zamysł Autora był jasny: przygoto
wać pomoc dydaktyczną dla studentów 
religioznawstwa interesujących się 
dziedziną wyznań nierzymskokatolic- 
kich w Polsce. Ale dlaczego pominął tak 
ważny punkt odniesienia, zasugerowany 
w tytule książki, jak Kościół Rzymsko
katolicki w Polsce? Na przykład w 1937 
r. należało do tej wspólnoty religijnej ok. 
33,5 miliona wiernych, a we wspomnia
nym roczniku statystycznym podano 
ilość ok. 36 min (stan w 1989 r.).

Dopiero na tym tle nabiera wymowy 
wniosek ze strony 100: opisane społe
czności nierzymskokatolickie „nie były 
liczebne. Można z dużym prawdopodo
bieństwem przyjąć, iż ogółem skupiały 
około miliona wiernych, co w strukturze 
wyznaniowej i ludnościowej stanowiło 
znikomy procent. Ale nie ten wskaźnik 
decydował i decyduje o ich miejscu i roli 
nie tylko na mapie wyznaniowej, ale i w 
życiu społecznym. Bowiem można 
byłoby tu podać bardzo wiele przykła
dów, zarówno z odległej przeszłości, jak i 
z czasów nam współczesnych, że wielu 
reprezentantów mniejszości religijnych 
trwale zapisywało się w różnych dzie
dzinach i na różnych obszarach życia 
naukowego, kulturalnego, gospodarcze
go czy politycznego”.

Tempo życia politycznego zdezaktua
lizowało nieco pracę K. Urbana, 
choć Autor uwzględnił w maksymal
nym stopniu zmiany zaszłe w opisy
wanej dziedzinie, zamieszczając ogólną 
informację o związkach religijnych 
zarejestrowanych w 1989 r. i do czerw
ca 1990 r.

Obecnie powstawanie w Polsce no
wych organizacji religijnych jest rezulta
tem następujących okoliczności:
1) rozłamu w organizacji macierzystej 

najczęściej na tle natury personalnej 
(np. Stowarzyszenie Jedności M u
zułmańskiej, zarejestrowane w 1989 
r-)>

2) wewnętrznej potrzeby duchowej i 
etycznej założycieli (np. Misja „Cen
trum  Służby Życia”, zarejestrowana 
w 1990 r.),
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3) zaszczepienie na gruncie polskim 
religii przyniesionych z zewnątrz 
(np. Ruch Świadomości Baba Ji, 
związek o tradycji hinduistycznej, 
zarejestrowany w 1990 r.).

4) uzyskania ugody władz państwowych 
na działalność. T u „weteranem” było 
zarejestrowanie w maju 1989 r.: Stra
żnica — Towarzystwo Biblijne i Trakta
towe „Zarejestrowany Związek Wyznania 
Świadków Jehowy w Polsce” liczący ok. 
80 tys. wiernych.

Autor opisał 45 konfesji istniejących w 
1988 r., gdy pod koiec 1990 r. były już 63 
nierzymskokatolickie związki wyznaniowe. 
W pierwszym przypadku blisko połowa z 
nich prowadziła działalność katechetyczną 
wśród dzieci i młodzieży. W sumie dyspono
wały 811 punktami katechetycznymi. Pozo
stałe Kościoły nie czyniły tego z przy
czyn doktrynalnych bądź z braku wyznawco w 
w wieku szkolnym.

W roku szkolnym 1990/91 wprowadzo
no w Polsce naukę religii do szkół podstawo
wych i średnich. Według wstępnych obli
czeń Głównego Urzędu Statystycznego (li
stopad 1990 r.) na katechezę zapisało 
się 95,8 proc. ogółu uczniów. W szkołach 
podstawowych blisko 92 proc. dzieci, w 
szkołach średnich nieco mniej, przy czym 
najmniej zapisało się na katechizację w 
szkołach artystycznych: 51 proc. W sumie 
daje to niebagatelną ilość 6.859 tys. ucz
niów, z czego tylko 32,7 tys. uczyło się 
religii nierzymskokatolickiej.

Na katechezie w szkole zyskał Kościół 
Rzymskokatolicki, który właściwie tylko 
zmienił miejsce katechezy: 22 tysiące 
swych punktów katechetycznych na 
sale szkolne, leżące często w bliskim 
sąsiedztwie świątyni.

Katechizuj ące nierzymskokatolickie 
związki religijne rzadko były w tak do
godnej sytuacji, z wyjątkiem dużych i 
zwartych wspólnot, jak wyznawcy prawo
sławia (234 punkty katechetyczne w
1988 r., z tego 124 w województwie biało
stockim), luteranie (192 punkty dla ok. 7,2 
tys. uczniów), Kościół Polskokatolicki 
(110 punktów dla ok. 6 tys. uczniów), czy 
adwentyści (64 punkty dla 834 dzieci).

Biorąc pod uwagę ilość, wiek i rozpro 
szenie swoich uczniów, mniejsze związki 
nierzymskokatolickie mogą katechizo- 
wać dzieci w grupach międzywyznanio
wych, międzyklasowych, międzyszkol
nych bądź tradycyjnie w punktach 
katechetycznych. Przypuszczam, że w 
roku 1990/91 ostatnie rozwiązanie było 
stosowane najczęściej jako najprakty
czniejsze.

Wróćmy jednak do ocenianej książki. 
Bardzo oryginalne i pożyteczne pod 
względem poznawczym jest w niej 
zestawienie zatytułowane „Genealogia 
związków religijnych w Polsce”. Uka
zuje ono klarownie, z jakiego nurtu reli
gijnego i od kiedy obecny jest w tradycji 
polskiej dany związek religijny, przy 
czym cezura sięga lutego 1990 r. Na 
przykład: — adwentyzm (XIX w. — 
Stany Zjednoczone), Polska: 1888 r., 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego; 
1933 r. — Kościół Chrześcijan Dnia 
Sobotniego; — darbyzm (XIX w. — 
Anglia), Polska: początek XX w. — Sto
lica Apostolska w Jezusie Chrystusie.

Zaletą książki jest także zbiór mapek 
ukazujących skupiska wiernych omawia
nych organizacji w województach. Cała 
pozycja jest wykonana techniką tak zwanej 
małej poligrafii, przeto jakość ilustra
cji jest różna. Mnie za każdym razem 
przeszkadzał brak przy tych mapkach 
przypomnienia ilości wiernych danego 
związku religijnego, gdyż trudno każdo
razowo szukać informacji w tekście.

Autor od lat gromadzi dane ilustru
jące stan posiadania nierzymskokatolic- 
kich związków wyznaniowych w Polsce. 
W miarę możliwości podawał je do wia
domości publicznej. Dziś nie ma już 
wielu czasopism kiedyś otwartych dla 
takich informacji. Tym bardziej należy 
cenić fakt, że ukazała się książka, która 
pomimo wskazanych mankamentów jest 
cennym źródłem informacji o religijnej 
różnorodności społeczeństwa polskiego 
u progu lat 90.

Beata Górowska 
Uniwersytet Warszawski
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Jan Kozłowski, Janusz Langner, 
Tadeusz Zagajewski, Atlas wyznań w Polsce, 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 
Kraków 1989, s. 216.

Jest faktem bezspornym, iż w latach 
osiemdziesiątych nastąpił w naszym 
kraju niespotykany po wojnie wzrost 
zainteresowania wspólnotami nierzym- 
skokatolickimi. Przyczyny tego zjawiska 
są złożone, niemniej można byłoby tu 
wskazać na liberalizację i dynamizację 
polityki wyznaniowej, rejestrację wielu 
nowych wspólnot religijnych (blisko 
połowa z aktualnie działających uzyskała 
legalizacją w latach 1980—89!), emito
wanie nabożeństw radiowych przynaj
mniej przez niektóre z nich oraz rozsze
rzenie działalności informacyjnej przez 
te organizacje w środkach masowego 
przekazu. Zapewne nie pozostały bez 
wpływu dyskusje nad przedmiotem reli
gioznawstwa w szkołach średnich. 
Wzrost zainteresowania dał się zaobser
wować także wśród badaczy różnych 
orientacji, czego dowodem były i są 
liczne publikacje, także książkowe, 
podejmowane prace magisterskie, dok
torskie, a nawet habilitacyjne.

Wśród tych licznych publikacji, 
zresztą najrozmaitszej wartości nauko
wej i poznawczej, wymienić należy 
„Atlas wyznań w Polsce” autorstwa J. 
Kozłowskiego, J. Langnera i T. Zagajew
skiego. Autorzy, pracownicy Uniwersy
tetu Jagiellońskiego (wówczas J. Koz
łowski) i Akademii Spraw Wewnętrz
nych (J. Langner, T . Zagajewski)

podjęli się śmiałego zamiaru opracowa
nia atlasu wszystkich wspólnot religij
nych w naszym kraju, a więc przybliże
nia ważniejszych danych statystycznych 
i ich graficznego zaprezentowania. 
Nadmieniają na wstępie, że „Publikacje 
z zakresu religioznawstwa, historii, 
socjologii i psychologii religii cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem nie tylko 
polskich czytelników. Źródeł tej poczyt- 
ności upatrywać należy w wielu czynni
kach, pośród których poczesne miejsce 
zajmują z pewnością, postawy pozna
wcze, poszukujące odpowiedzi na 
pytanie o status religii w świecie współ
czesnym oraz rolę, jaką winna ona 
odgrywać w zróżnicowanej XX-wiecz- 
nej cywilizacji, rozwijającej się pod 
wpływem różnych tradycji kulturalnych
i systemów społeczno-politycznych. 
„Atlas wyznań w Polsce” — pierwsza 
tego typu publikacja w kraju — wycho
dzi tym zainteresowaniom naprzeciw...” 
(s. 7). Nadmieniają również, że opraco
wanie ma charakter raczej popularno
naukowy, a „czytelników pragnących 
poszerzyć swą wiedzę o religiach, ich 
genezie, rozwoju i doktrynach odsyłamy 
do podanej bibliografii literatury nau
kowej i popularnonaukowej” (tamże).

Zanim odpowiemy na pytanie, w jaki 
sposób, w jakim stopniu, wywiązali się 
autorzy z postawionego zadania, należy



RECENZJE 137

przybliżyć zawartość pracy. Otóż podzie
lona ona została na kilka części (I. Koś
ciół Rzymskokatolicki, s. 8—29; II. Inne 
Kościoły i wyznania chrześcijańskie, 
s. 30—55; III. Wyznania niechrześci
jańskie, s. 56—66; IV. Inne grupy 
wyznaniowe, s. 67; V. Słowniczek, 
s. 68—72; VI. Bibliografia, s. 73—74; 
VII. Tabele i mapy, s. 76-215), w obrę
bie których wyróżnić można „komen
tarz” oraz „tabele i mapy”. Stosunkowo 
wiele miejsca poświęcono Kościołowi 
Rzymskokatolickiemu, bowiem on domi
nuje w naszym kraju nie tylko na mapie 
wyznaniowej. Mniej więcej tyleż miejsca 
poświęcono pozostałym wspólnotom 
religijnym — Kościołom i związkom 
wyznaniowym. Jeśli idzie o rozdział 
dotyczący Kościoła Rzymskokatolic
kiego, to podniesiono w nim m.in. takie 
zagadnienia, jak normatywny system 
kościelny (prawo kościelne), hierarchia 
kościelna, administracja terenowa Roś
ciła, organy „ąuasikościelne”, miejsce, 
rola i struktura Konferencji Episkopatu, 
podział terytorialny w Polsce, ducho
wieństwo diecezjalne i zakonne oraz 
miejsce i rola laikatu w Kościele. Naj
ogólniej więc dokonał autor/autorzy? 
charakterystyki organizacji Kościoła w 
naszym kraju, posiłkując się obowiązu
jącym „Kodeksem Prawa Kanoniczne
go”, uzupełnionego o inne akty i doku
menty kościelne w tym względzie. 
Uzupełniają poszczególne fragmenty i 
rozważania (np. o strukturze adminis
tracyjnej czy duchowieństwie) tabele 
statystyczne oraz mapy (np. granice 
metropologii), co czynić może wykład 
przejrzystym i interesującym.

Być może najbardziej nas tu intere
suje rozdział drugi: „Inne Kościoły i 
wyznania chrześcijańskie”. Zawiera on 
zwięzłe „Wprowadzenie” oraz prezen
tację „Związków wyznaniowych o ure
gulowanym statusie prawnym” (tu, też 
autorzy informują o Polskiej Radzie 
Ekumenicznej). We „Wprowadzeniu” 
dokonano ogólnej charakterystyki 
„Kościołów katolickich, „Kościołów 
prawosławnych” oraz „Związków prote

stanckich” — odnosząc swe rozważania 
ogólne do poszczególnych, chociaż nie 
wszystkich Kościołów i związków reli
gijnych działających w Polsce. Nato
miast fragment „Związki o uregulowa
nym statusie prawnym” zawiera zwięzłe 
noty o genezie i historii, ewentualnie i 
doktrynie poszczególnych kierunków 
chrześcijańskich, z podaniem statystyk 
odnośnie placówek duszpasterskich, 
obiektów sakralnych, duchownych i 
wiernych dla lat 1950,1960,1970,1980 i 
1985. Podobny układ ma rozdział trzeci
— „Wyznania niechrześcijańskie”, w 
którym autorzy starali się przybliżyć 
buddyzm (i ugrupowania buddyjskie 
działające w Polsce), judaizm, islam i 
braminizm. W rozdziale czwartym (jed- 
nostronicowym!) zasygnalizowano dzia
łalność „innych grup wyznaniowych”, a 
więc ugrupowań religijnych o nieuregu
lowanym statusie prawnym — Kościoła 
Bożego w Krakowie, Kwarków, Prosta
ków, Świadków Jehowy i Świeckiego 
Ruchu Przyjaciół Człowieka „Anioł 
Pański”. Nadmieńmy w tym miejscu, że 
autorzy starali się uchwycić stan fakty
czny (i brać pod uwagę dla zasadni
czych, tytułowych rozważań) na 31 
grudnia 1985 roku. Stąd m.in. wymie
nieni w tym miejscu Świadkowie 
Jehowy. Zmiany jakie zaszły pod tym 
względem w drugiej połowie lat osiem
dziesiątych starano sią zasygnalizować w 
„Uzupełnieniu” (s. 216). Większą część 
opracowania obejmują mapy i tabele sta
tystyczne prezentujące stan posiadania 
poszczególnych wyznań na 31 grudnia 
1985 r. według województw. Uwzględ
nia on wspomniane cztery elementy: 
placówki duszpasterskie, obiekty sak
ralne, duchownych oraz wiernych.

Autorzy postawili sobie niewątpliwie 
ambitne — co trzeba przyznać — zada
nie przybliżenia 42 nierzymskokatolic- 
kich Kościołów i związków religijnych, 
legalnie działających w 1985 r. oraz Koś
cioła Rzymskokatolickiego. Co więcej, 
chcieli wzbogacić swe rozważania o gra
ficzne przedstawienie tematu. Faktem 
jest, iż w literaturze polskiej nie mieli tu
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zasadniczo wzoru) jakkolwiek mogli tu 
sięgać do innych dyscyplin, np. geogra
fii), ale w literaturze zagranicznej to 
zagadnienie opracowane jest bogato 
(nawet w literaturze radzieckiej, np. 
prace I.W. Szpaznikowa). Czy zatem 
wywiązali sią w sposób zadowalający z 
podjętego tematu.

Otóż praca stanowi na dobrą sprawę 
streszczenie prac: w odniesieniu do 
Kościła Rzymskokatolickiego — J. 
Langnera, Kościół Rzymskokatolicki w 
PRL, nakładem UJ, Kraków 1986 (oraz 
to samo: Kościół Rzymskokatolicki w 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na
kładem Międzywojewódzkiej Szkoły 
Partyjnej, Katowice 1987), zaś w odnie
sieniu do pozostałych wyznań: T. Zaga
jewskiego, Pozarzymskie kościoły, orga
nizacje i społeczności wyznaniowej w 
PRL, Warszawa 1979 oraz J. Langnera i 
T. Zagajewskiego, Wyznania w Polsce. 
Struktura, dyslokacja, status prawny, 
prawo wewnętrzne, Warszawa 1975. 
Nadaje to „komentarzowi” nader eklek
tycznego charakteru. Ale wydaje mi się, 
że nie jest to zarzut najważniejszy. 
Bowiem praca ta aż roi się od błędów 
merytorycznych, ewidentnych pomyłek
i przeinaczeń, cechuje się wybitnie 
schematycznym i płytkim podejściem 
(nawet jak na prace popularnonaukowe)
— i co tu  dużo mówić — niekompeten
cją autorów. Faktem jest, iż trzeba tu 
być i historykiem olbrzymiego obszaru 
związanego z religiami, i specjalistą od 
religioznawstwa, i prawa wyznanio
wego, socjologii czy psychologii religii
— nie mówięc o innych naukach społe
cznych.

Pominę w dalszych uwagach proble
matykę związaną z Kościołem Rzym
skokatolickim, ale i tu trzeba by wytknąć 
autorom podstawowy błąd pisarski i 
metodologiczny — brak poprawnego 
cytowania dokumentów. Otóż autor 
(autorzy?) podaje często cytat z „Kode
ksu Prawa Kanonicznego”, odwołując 
się do poszczególnego kanonu, który nie 
zawiera takiego brzmienia (np. s. 24). 
Pisze na przykład, że kardynałowie two

rzą „... Senat Biskupa Rzymskiego” (s. 
13), kiedy to kościelne (rzymskokatolic
kie, opatrzone „imprimatur”) tłuma
czenie tegoń kanonu (349) mówi o 
„Kolegium Biskupa Rzymskiego”. Pro
siłoby się jaśniej przy tego typu pracach 
tłumaczyć pewne terminy — np. „prałat 
udzielny” (s. 15 — nie wyjaśnia też tego 
hasła „prałat” w „Słowniczku wybra
nych terminów” — s. 72), czy precyzyj
niej przedstawić takie terminy i pojęcia, 
jak „kościoły wschodnie zwane unic
kimi” (s. 9), „grekokatolicy-unici”, 
„katolicy obrządku bizantyjskiego”, itp. 
Wbrew pozorom przeciętny czytelnik w 
Polsce nie orientuje się w tych zagadnie
niach.

Zasadnicze uwagi krytyczne odnieść 
trzeba do dalszych fragmentów dotyczą
cych wyznań nierzymskokatolickich, 
zwłaszcza chrześcijańskich. I tak, ani sło
wem nie wspomniano — mówiąc o 
„Kościołach katolickich” — o Kościele 
Utrechckim, który na wiele lat przed 
Pierwszym Soborem Watykańskim usa
modzielnił się i uniezależnił od Rzymu 
(s. 30). Mówiąc o „Kościołach Sta- 
roobrzędowych” nie nadmieniono ani 
słowem o Wschodnim Kościele Sta- 
roobrzędowym nie posiadającym hie
rarchii duchownej (s. 30—31), kiedy to 
właśnie do tej tradycji i źródeł odwołują 
się staroobrzędowcy. Z całym przeko
naniem omawia się też w obrębie hasła 
„Związki protestanckie” — mariawi- 
tyzm! (s. 33) i to zaraz po charaktery
styce ruchu Badaczy Pisma Świętego. 
Jakie tu kryterium przyświecało auto
rom — tego niestety nie precyzują.

Charakterystykę otwiera „Ewangeli
czne Stowarzyszenie Modlitwy” (s. 34), 
które zaprzestało zresztą działalności na 
początku lat siedemdziesiątych — w 
pracy podano mylnie 1983 rok. Za 
absurd natomiast należy uznać wykaza
nie w statystykach za rok 1985 jednego 
wyznawcy tegoż Stowarzyszenia! Po
dobne ujęcie ma charakterystyka „Jed- 
noty Braci Polskich” (s. 34—35). Auto
rzy z całym przekonaniem prezentują w 
tym miejscu „Jednotę Braci Polskich —
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Unitarian” z siedzibą w Poznaniu — co 
więcej, mówią nawet o jej zarejestrowa
niu w 1967 roku przez Urząd do Spraw 
Wyznań. Oczywiście, iż w tym roku 
Urząd zarejestrował Jednotę Braci Pol
skich z siedzibą w Krakowie (jakkolwiek 
faktycznie od wielu lat znajduje się ona 
we Wrocławiu, co w pracy winno być 
odnotowane) i do niej odnosi się zawarta 
informacja, jak przytoczone statystyki 
(tab. 8). Natomiast tab. 9 (s. 35) odnosi 
się do Zboru Panmonistycznego w War
szawie, ukonstytuowanego w 1967 roku, 
w której to tabeli podano zresztą błędną 
liczbę członków. Został on omówiony 
nie wiedzieć czemu dodatkowo, od
dzielnie na stronie 51. Trudno też 
stwierdzić, że adwentyzm „powstał w 
końcu XVII w. w łonie ruchu noszącego 
nazwę „przebudzenia adwentowego” (s. 
35). Pisownia nazwiska twórcy ruchu 
winna brzmieć „Miller” a nie „M uller”. 
Dziwnie też brzmi zdanie, że „Doktryna 
opiera się na Biblii oraz wierze w 
powtórne przyjście Chrystusa...”) to 
przyjmują wszyscy chrześcijanie!), na
tomiast nie wspomina się chociażby o 
interpretacji, jaką nadała temu E.G. 
White.

Przy całym szacunku dla ofiar ponie
sionych przez ewangelików polskich w 
czasie ostatniej wojny, wydaje się, że nie 
można wtłaczać zdania, że „W czasie II 
wojny światowej władze hitlerowskie 
uznały wszystkich luteran (z Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego — K.U.) 
za volksdeutschów. Mimo to, wielu z 
nich czując się Polakami, nie przyjęło 
volkslisty, wskutek czego zginęło w obo
zach i więzieniach” (s. 37). Jest to w 
kontekście przytaczanych danych staty
stycznych po prostu wewnętrznie sprze
czne. Dziwny też jest w tym miejscu 
wtręt, że „językiem liturgicznym jest 
język polski” (tamże), jak i egzotycznie 
brzmi podana nazwa przedwojennego 
„Kościoła Staroluterskiego” — „Koś
ciół Ewangelicko-Luterański”, którego 
zresztą błędnie podano siedzibę (To
ruń), gdyż znajdowała się ona w Rogo
źnie (tamże). Cały wywód o genezie i

historii Kościoła Chrystusowego, zare
jestrowanego w 1982 roku, a nie — jak 
podano — w 1981, jest błędny. Ma on 
mało wspólnego z działającym od 1921 
roku Zjednoczeniem Kościołów Chry
stusowych (s. 36). Przy charakterystyce 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 
znalazło się egzotyczne sformułowanie, 
trudne do przyjęcia w wielu środowi
skach chrześcijańskich: „Wyznanie Wia
ry Apostolskiej Nicejskiej i Atanazjań- 
skiej” (s. 38).

Warto tu przytoczyć fragmenty roz
ważań o mariawitach. W informacji o 
Kościele Katolickim Mariawitów napi
sano: „W 1935 r. na skutek rozłamu z 
mariawityzmu wyodrębnił się Kościół 
Katolicki Mariawitów w Polsce. Przy
czyną rozłamu był stosunek do mistyki i 
kanonicznego charakteru „cudownych 
objawień” założycielki, zwanej „mate
czką”, oraz kwestia kapłaństwa kobiet. 
Spory te spowodowały wyłączenie się 
dominacji (sic! — K.U.) felicjanowskiej
— która za siedzibę obrała klasztor w 
Felicjanowie k/Płocka. Większość, tj. 
ok. 3/4  duchownych tego wyznania sta
nowią kobiety, będące również bisku
pami” (s. 39). Tam też podano, że „Sta
tus prawny uzyskał Kościół w 1906 r .” 
(s. 40). Natomiast o Kościele Starokato
lickim Mariawitów podano, że „Na sku
tek rozłamu w 1935 r. z mariawityzmu 
wyodrębniło sią samodzielne wyznanie o 
nazwie Kościół Starokatolicki Mariawi
tów. Po oderwaniu się tzw. grupy feli
cjanowskiej kontynuował zasady staro- 
katolicyzmu według założeń Unii 
Utrechckiej. W okresie międzywojen
nym nie uzyskał legalizacji (...). W 
Polsce Ludowej Kościół uzyskał równe 
prawa na podstawie dekretu z 5 IX 1947 
r .”. Powyższe zdania należy pozostawić 
na tych łamach bez komentarza.

Nie mniej interesująco rozpoczyna się 
informacja o Polskim Kościele Chrześci
jan Baptystów: „Historia tego wyznania 
sięga IV w., gdy w łonie chrześcijaństwa 
toczył się spór na temat ważności i nie
ważności chrztu; baptyści głosili, że 
chrzest może być udzielony tylko przez
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„godnego kapłana”. Ruch ten odrodził 
się w połowie XVI w., głosząc, że ważny 
jest tylko chrzest dorosłych; pierwsze 
gminy powstały w Szwajcarii, później w 
Anglii i już w XVII w. na terenie Ame
ryki Płn.” (s. 45). W informacji o 
„świeckim Ruchu Misyjnym „Epifania” 
podano, że wydaje on trzy miesięczniki: 
„Teraźniejszą Prawdę”, „Zwiastun Chry
stusowej Epifanii” i „Sztandar Biblijny” 
(s. 49). Można więc wnioskować, że 
żaden z autorów nie miał w ręku miesię
cznika „Teraźniejsza Prawa i Zwiastun 
Chrystusowej Epifanii”. Autorzy doszu
kali się ponadto aż trzech nurtów sta- 
roobrzędowych w Polsce po II wojnie 
światowej (s. 50), pisząc, że w tym okre
sie „ ...na terenie Polski powstało 5 grup 
wyznaniowych, liczących kilkaset osób: 
3 parafie bezpopowców (Wojnowo, 
Augustów i Suwałki), jedna filiponów w 
Wojnowie i jedna chłystów w Białostoc- 
kiem”. Sugerują więc, iż działał i działa 
nurt staroobrzędówców-popowców, co 
po wojnie nie miało miejsca, jakolwiek 
były podejmowane próby w pierwszej 
połowie lat pięćdziesiątych, i to przez 
osoby nie mające nic wspólnego z tym 
ruchem religijnym.

Charakteryzując Karaimski Związek 
Religijny, napisano, że Karaimi przybyli 
z Krymu w XVI w. (zamiast poprawnie 
w XIV w.), omawiają jego strukturę, 
władze itp. według statutu z 1936 roku, 
jakby nie wiedzieli, że po wojnie nie zna
lazł on zastosowania, a znowelizowany w 
1974 roku zmienił całkowicie założenia 
organizacyjne Związku. Podano też, że 
siedzibą jego władz jest Wrocław (s. 62), 
co nigdy nie miało misjca. Również 
podano, że siedzibą jednej z gmin 
muzułmańskich jest Szczecin (zamiast 
Gorzowa Wielkopolskiego — s. 65), że 
siedziba władz Stowarzyszenia Badaczy 
Pisma Świętego znaduje się nadal w 
Bydgoszczy (s. 48), że Uczniowie Chry
stusa w Bydgoszczy zakończyli swoją 
działalność w 1983 roku, kiedy to się 
stało dokładnie dziesięć lat wcześniej (s. 
50). Odnotowano ponadto (s. 67), że 
działająca w Krakowie pod koniec lat

pięćdziesiątych grupka (ok. 30 osób) 
„Kościoła Bożego” została ostatecznie 
zarejestrowana przez władze pod nazwą 
„Kościół Boży w Chrystusie”. Jest to 
oczywiste nieporozumienie, gdyż pier
wszy przestał już dawno istnieć (i fakty
cznie nigdy nie był zarejestrowany), 
drugi zaś powstał w wyniku rozłamu 
w 1983 rou we wspomnianym już Koście
le Chrystusowym i został zarejestro
wany pod tą właśnie nazwą w 1988 ro
ku.

Jak wynika z tekstu istniała okazja 
podania pełnego wykazu (na połowę
1989 roku) Kościołów i związków reli
gijnych — i to pod aktualnymi nazwami. 
W tekście użyto natomiast nazw daw
nych: Protestancka Wspólnota Regionu 
Bieszczadzkiego (zamiast Ewangeliczna 
Wspólnota Zielonoświątkowa) czy 
„Chrześcijańscy Badacze Biblii” za
miast Związek Badaczy Biblii. Byłaby też 
okazja, by zasygnalizować w ogóle 
pominięte dwa kolejne związki: Ewange
liczny Związek Braterski (zarejestro
wany w 1988 r.) i Uczniowie Ducha 
Świętego (zarejestrowany również w 
1988 r.). Nic nie wspomniano wreszcie o 
innowierczych klasztorach.

Wreszcie autorzy chcieli zasygnali
zować zagadnienie ekumenizmu. „Uho
norowano” przy tym nie zdając sobie z 
tego sprawy, Polską Radę Ekumeniczną. 
Napisano bowiem następująco: „Ruch 
ekumeniczny nie jest właściwością tylko 
polskiego ruchu wyznaniowego; w świe- 
cie istnieją trzy równoległe koncepcje 
współpracy:

1. Reprezentowana przez Polską Radę 
Ekumeniczną koncepcja współpracy 
wyznań chrześcijańskich;

2. Watykańska, według której pełna 
ekumenia może nastąpić tylko drogą 
włączenia się innych wyznań chrześci
jańskich do Kościoła Rzymskokatolic
kiego wraz z pełnym podporządkowa
niem się władzy Biskupa Rzymskiego 
(-•);

3. Genewska, według której ekume- 
nię można osiągnąć przez jedność dzia
łania poszczególnych Kościołów chrześ
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cijańskich w oparciu o doktrynę chry- 
stocentryzmu. Ten kierunek przyświeca 
działaniom Światowej Rady Kościołów 
(...)• Polska Rada Ekumeniczna jest 
członkiem stowarzyszonym Światowejj 
Rady Kościołów (...)” (s. 54—55).

Reasumując, należy stwierdzić, że 
podobnych do przytoczonych tu błędów 
jest o wiele, wiele więcej. Trudno byłoby 
je tu wszystkie wyliczać. Pominąć też 
trzeba analizę danych statystycznych 
dotyczących poszczególnych Kościołów
i związków religijnych. Ale mam duże 
podejrzenia, w konfrontacji z własnymi 
badaniami, że w odniesieniu do danych 
na 31 grudnia 1985 roku można niekiedy 
mieć zastrzeżenia. Trzeba podnieść 
jeszcze jeden problem, stosownie do 
tytułu opracowania, mianowicie wska
zać na jego stronę graficzną, a konkret
nie załączone mapy. Otóż autorzy zapre
zentowali „ślepe” mapy, bez żadnego 
wyjaśnienia — tzw. „legendy”, zazna
czają tylko województwa, beż żadnego 
rangowania, co czyni je tylko zbędnymi. 
Przy takim sposobie prezentowania 
wystarczyłaby jedna lub dwie mapy roz
kładane, niejako „uniwersalne”, na któ
rych czytelnik starałby się sytuować 
dane przytaczane w kolejnych tabelach i 
zestawieniach statystycznych. Pod tym 
względem i autorzy i wydawnictwo w 
zupełności zawiedli oczekiwania czytel
ników.

Przytoczona została również „Biblio
grafia”, zawierająca aż 82 pozycje. Ma 
ona w zamyśle autorów ułatwić czytelni
kowi dalsze studia i pogłębianie proble
matyki. Dobrana ona jednak została w 
sposób przypadkowy i chaotyczny. 
Dominuje problematyka rzymskokato
licka; problematyce judaizmu i jego 
dziejom poświęcono aż 15 pozycji,

pięć islamowi oraz 19 wyznaniom 
chrześcijańskim, w tym chociażby tak 
płytkie i niedostępne, jak H. Chyliń
skiego, O wyznaniach i kierunkach w 
chrześcijaństwie, Warszawa 1961 czy 
tegoż autora „Rozwój chrześcijaństwa. 
Religia katolicka w Polsce”, zamie
szczony w pracy „Problemy religii i lai
cyzacji”, Warszawa 1971. Kilkanaście 
pozycji „uzyskali” autorzy z rozpisania 
pracy zbiorowej pt. „Zarys dziejów reli
gii”, red. J. Keller i inni, Warszawa 
1976. Nie sięgnięto do periodyków 
naukowych, gdzie pomieszczono wiele 
interesujących artykułów i opracowań i 
to niekiedy odnoszących się prawie tytu- 
łowo do poszczególnych wyznań religij
nych. Za kardynalny błąd należy uznać 
pominięcie pionierskiej i klasycznej już 
w naszym piśmiennictwie pracy bpa W. 
Wysoczańskiego — „Prawo wewnętrzne 
Kościołów i wyznań nierzymskokatolic
kich w PR L”, Warszawa 1971 oraz tegoż 
Autora „Polski nurt starokatolicyzmu”, 
Warszawa 1977. Autorzy oczywiście 
korzystali z tych prac, zwłaszcza z pier
wszej, o czym świadczą informacje za
mieszczone w omawianej pracy (np. o 
Stolicy Apostolskiej w Jezusie Chrystu
sie czy o Jednocie Braci Polskich), ale ich 
nie cytują, nawet ich w bibliografii nie 
wykazują. Jest to wynikiem pewnej 
„konwencji pisarskiej”, która — miejmy 
nadzieję — odejdzie wraz z autorami tej 
pracy, jak i podobnych, do przeszłości.

Czytelnik nie zorientowany w prob
lematyce przyjmie to opracowanie 
zgodnie z tytułem: „Atlas wyznań w 
Polsce”. Jednak „dzięki” autorom i 
recenzentom tegoż opracowania bar
dziej uważny czytelnik dojdzie do wnio
sku, iż tytuł ten winien brzmieć: „Atlas 
dezinformacji o wyznaniach w Polsce”.

Kazimierz Urban




