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WOLNOŚĆ  RELIGIJNA W  PIERWSZYCH  POLSKICH  KONSTYTUCJACH  DO 

POŁ. XIX W.

W literaturze przedmiotu uważa się, że w Polsce przedrozbiorowej do XVIII w. z reguły nie 

godzono się na indywidualne jednostkowe wybory religijne. Religia była uważana za część 

porządku  ideologicznego  państwa.  Ze  względów  natury  politycznej  zapewniano 

mniejszościom religijnym pewien stopień swobody religijnej  w życiu prywatnym, rzadziej 

publicznym.  Przejawy  tolerowania  innowierczych  kultów  religijnych  sięgają  czasów 

panowania  króla  Kazimierza  III  Wielkiego.  Sprawa  wolności  religijnej  i  tym  samym 

tolerancji  religijnej  była  mocno i  z  sukcesami  propagowana przez  prądy liberalne  XVIII-

wiecznego  Oświecenia,  przynależność  religijna  z  reguły  nie  była  już  wtedy  kryterium 

decydującym o prawach publicznych. Na tym tle Konstytucję 3 Maja 1791 r. ocenić można 

jako  umiarkowanie  postępową.  Zapewniła  pierwszeństwo,  czyli  prawne uprzywilejowanie 

religii  katolickiej,  jednocześnie  przewidując  swobodę  wyznań  religijnych.  Rozwiązania 

przyjęte  w  Konstytucji  Księstwa  Warszawskiego  z  1807  r.  były  krokiem  naprzód  w 

budowaniu  państwa  o  równouprawnionych  wyznaniach.  Z  kolei  Konstytucja  Królestwa 

Polskiego z 1815 r. była bardziej liberalna i narodowa, lecz zarazem mniej demokratyczna. 

Na gruncie Statutu Organicznego dla Królestwa Polskiego z 1832 r. status prawny religii i 

Kościoła katolickiego niewiele się zmienił.

 

RELIGIOUS  FREEDOM  IN  POLISH  CONSTITUTIONS  UNTIL  THE  MID-19TH 

CENTURY 

The  literature  on  the  subject  claims  that  in  pre-partition  Poland  until  the  18th  century 

individual  choices  of  denomination  were  disapproved  of.  Religion  was  considered  a 

component of the ideological state order. For political reasons, religious minorities were to 

some extent autonomous in their private religious expression, which was not the case in the 

public  domain.  Toleration  of  infidel  cults  goes  back  to  Casimir  the  Great.  The  issue  of 

religious  freedom  and,  what  follows,  religious  toleration  was  strongly  and  successfully 

promoted by the liberal trends of the 18th century Enlightenment. Religious belonging was to 

a lesser extent decisive in the sphere of public rights. In this context, the Constitution of 3rd 

May 1791  may  be  assessed  as  moderately  progressive.  The  constitution  safeguarded  the 

precedence, i.e. legal privilege, of the Roman Catholic religion, at the same time allowing for 

freedom of denomination. The solutions adopted in the Constitution of the Duchy of Warsaw 



of 1807 went a step forward and fostered equal rights for denominations. On the other hand, 

the Constitution of the Kingdom of Poland of 1815 was more liberal and national, however 

less democratic. Under the Organic Statute of the Kingdom of Poland of 1832, the legal status 

of religion and Roman Catholic Church was hardly altered.  


