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PAŃSTWO POLSKIE A KOŚCIÓŁ KATOLICKI
W UJĘCIU HISTORYCZNYM
Streszczenie
Z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski autor podjął problem: jakie jest znaczenie
tego wydarzenia pod względem religijnym, politycznym, kulturowym i prawnym. Istotne
znaczenie – jego zdaniem – polega na tym, że chrzest Mieszka I dał początek włączania
plemienia Polan i sąsiednich plemion słowiańskich do trzech wspólnot ludzkich, tzn. do:
1) Kościoła katolickiego, wspólnoty religijnej założonej przez Chrystusa; 2) państwa
polskiego, wspólnoty politycznej założonej przez księcia Mieszka I; 3) narodu polskiego,
wspólnoty kulturowej budowanej w ciągu wieków na podstawie wartości zakorzenionych
w kulturze plemion słowiańskich, ubogaconej o wartości religii chrześcijańskiej i kultury
grecko-rzymskiej.
W analizowaniu zasad relacji między państwem a Kościołem autor zastosował dwa
kryteria. Pierwszym jest aksjomat dualizmu religijno-politycznego, ukształtowanego
w europejskiej kulturze na podstawie nakazu Chrystusa: „Oddajcie cesarzowi to, co należy do
cesarza, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,17-21; Łk 20,25). Drugim kryterium jest
bezpieczeństwo państwa i respektowanie niezależności państwa i Kościoła, każdego w swoim
zakresie, oraz współdziałania między nimi dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
W dziejach relacji między państwem a Kościołem w Polsce wystąpiły następujące okresy:
1) I Rzeczypospolitej; 2) rozbiorów Polski; 3) II Rzeczypospolitej; 4) okupacji, obejmujący
dwa podokresy: a) okupacji niemieckiej i sowieckiej podczas II wojny światowej,
b) dyktatury komunistycznej w Polsce Ludowej; 5) III Rzeczypospolitej, w którym dualizm
religijno-polityczny jest zagwarantowany w Konstytucji RP z 1997 r. i w Konkordacie z 1993
r.; lecz w procesie integracji Polski z Unią Europejską podejmowane są próby narzucania
monizmu ideologiczno-politycznego w wersji neoliberalnej.
Słowa kluczowe: dualizm religijno-polityczny; monizm religijno-polityczny; monizm
ideologiczno-polityczny; dobro wspólne; państwo wyznaniowe; państwo świeckie; wolność
religijna.
THE POLISH STATE AND THE CATHOLIC CHURCH
IN THE HISTORICAL DEVELOPMENT
Summary
On the occasion of the 1050 anniversary of Poland’s baptism the author discusses the
problem: what is the significance of this event with respect to religion, politics, culture and
law. The deep significance – in his opinion – consists in the fact that Mieszko I’s baptism
started including the tribes of the Polans and the neighboring Slavic tribes to three
communities, that is to: 1) the Catholic Church, the religious community created by Christ;
2) the Polish state, the political community created by Prince Mieszko I; 3) the Polish nation,
the cultural community built during the ages on the basis of the values rooted in the culture of
th

the Slavic tribes, enriched with the values of the Christian religion and of the Greco-Roman
culture.
In analyzing the principles of the relation between the state and the Church the author
employs two criteria. The first one is the axiom of the religious-political dualism, formed in
the European culture on the basis of Christ’s order: “give back to Caesar what is Caesar's, and
to God what is God's.” (Matt 22, 17-21; Luke 20,25). The second criterion is the safety of the
state and respecting the independence of the state and the Church, each of them in its own
scope, as well as their cooperation for the good of man and for the common good. In the
history of the relations between the state and the Church in Poland there were the following
periods: 1) First Republic of Poland; 2) Partitions of Poland; 3) Second Republic of Poland;
4) Occupation, comprising two sub-periods: a) the German and Soviet occupation during the
Second World War, b) the communist dictatorship in the Polish People’s Republic; 5) Third
Republic of Poland, in which the religious-political dualism is guaranteed in the Polish
Constitution of 1997 and in the Concordat of 1993; but in the process of Poland’s integration
in the European Union attempts are made to impose ideological-political monism in the neoliberal version.
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