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FORMY PRAWNEJ INSTYTUCJONALIZACJI ROZDZIAèU
Â STWA I KOSÂCIOèA
PAN

WPROWADZENIE

Rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa, pojmowany jako rozdziaø instytucji
panÂstwowych (aparatu panÂstwowego), z jednej strony, i instytucji
konfesyjnych, z drugiej, jest dzisÂ jednym z najbardziej typowych rozwiaÎzanÂ w obszarze panÂstw demokratycznych1, przy czym ± o czym
nalezÇy pamieÎtacÂ ± nie jest on bynajmniej tozÇsamy z demokratycznaÎ
formaÎ rzaÎdoÂw per se. RoÂwniezÇ panÂstwo wyznaniowe, przewidujaÎce
jakiesÂ mniej baÎdzÂ dalej idaÎce formy powiaÎzania panÂstwa i kosÂcioøa,
mozÇe bycÂ wpisane w model demokratycznej panÂstwowosÂci, o ile
oczywisÂcie w ogoÂlnej formule wyznaniowosÂci przewidziana beÎdzie,
a przede wszystkim odpowiednio zagwarantowana, jednostkowa
wolnosÂcÂ sumienia i wyznania. Z tego tezÇ m.in. powodu to wøasÂnie
idea separationis ecclesiae et status uznawana jest za demokratycznaÎ,
gdyzÇ w optymalny sposoÂb zabezpieczajaÎcaÎ wolnosÂcÂ religijnaÎ, ktoÂra
w wydaniu panÂstwa wyznaniowego byøa, przynajmniej z reguøy, albo
w ogoÂle pomijana, albo ± w najlepszym razie ± relatywizowana2.
Dlatego wøasÂnie czeÎsto uznaje sieÎ, zÇe istotnym skøadnikiem panÂstwa
demokratycznego jest panÂstwo oddzielone od instytucji eklezyjnych,
1

Por. Z. MaciaÎg, Zasady i instytucje konstytucyjne we wspoÂøczesnych panÂstwach
rozwinieÎtego konstytucjonalizmu, w: Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, red. P. Sarnecki, Warszawa 1997, s. 59 i n.
2
Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 73 i n.
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pod warunkiem oczywisÂcie, zÇe uznamy, izÇ clou panÂstwa demokratycznego to wøasÂciwa protekcja praw i wolnosÂci jednostki3. JesÂli bowiem
skuteczna realizacja praw jednostki ma bycÂ zasadniczym indykatorem demokratycznosÂci rezÇimu politycznego i najwazÇniejszaÎ jego
komponentaÎ, to z pewnosÂciaÎ rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa, jako jedna
z szeregu gwarancji wolnosÂci sumienia i wyznania4, jest elementarnym substratem panÂstwa demokratycznego, ergo zapewniajaÎcego
nieskreÎpowanaÎ wolnosÂcÂ jednostki, w tym takzÇe w obszarze sÂwiatopoglaÎdowym. Dlatego tezÇ system rozdziaøu (oddzielenia) jest obecnie
najczeÎsÂciej aplikowanym systemem uøozÇenia relacji panÂstwowo-kosÂcielnych, przy czym rozdziaø ten musi bycÂ explicite albo przynajmniej
implicite zinstytucjonalizowany i to w dodatku na najwyzÇszym poziomie regulacji normatywnej, czyli na poziomie konstytucyjnym. Kwestia samoidentyfikacji konfesyjnej panÂstwa, a w tym okresÂlenie zasad
relacji instytucjonalnych do zwiaÎzkoÂw wyznaniowych miesÂci sieÎ bowiem w katalogu materii konstytucyjnej, czyli obszaru spraw obligatoryjnie reglamentowanego w ustawie zasadniczej.
Rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa ustanowiony w odpowiednim przepisie konstytucji mozÇe przybracÂ dwie podstawowe formuøy. PierwszaÎ
beÎdzie formuøa negatywna, niedopuszczajaÎca istnienia kosÂcioøa panÂstwowego, oficjalnego lub w inny sposoÂb uprzywilejowanego (lub
religii panujaÎcej albo oficjalnej), druga zasÂ beÎdzie expressis verbis
proklamowaøa zasadeÎ rozdziaøu, stwierdzeniem pozytywnym, w mysÂl
tego panÂstwo i kosÂcioÂø beÎdaÎ traktowane jako dwie struktury oddzielone lub tezÇ beÎdzie posøugiwaøa sieÎ innym okresÂleniem pozytywnym,
w ktoÂrym zawieracÂ sieÎ beÎdzie implicite zasada rozdziaøu, baÎdzÂ ktoÂre
beÎdzie traktowane w ogoÂle jako ekwiwalent rozdziaøu5. W rezultacie
zasada rozdziaøu mozÇe bycÂ zinstytucjonalizowana albo w mysÂl sformuøowania proklamujaÎcego niedopuszczalnosÂcÂ kosÂcioøa (religii) panÂ3

Szerzej na ten temat zob. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 11 i n.
4
Por. W. Brzozowski, O pojeÎciu granic wolnosÂci sumienia i wyznania, ¹Studia
Prawniczeº 2007, nr 1, s. 67 i n.
5
Por. J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja stosunkoÂw panÂstwo±kosÂcioÂø (ujeÎcie
komparatystyczne), ¹PanÂstwo i Prawoº 2000, nr 4, s. 35.
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stwowego czy panujaÎcego, albo podøug sformuøowania zawierajaÎcego
wprost konstatacjeÎ, izÇ panÂstwo i kosÂcioÂø saÎ rozdzielone (oddzielone).
Dla pierwszego sposobu ustanowienia systemu separationis ecclesiae et status pierwowzorem byøy oczywisÂcie Stany Zjednoczone
Ameryki i formuøa z Pierwszej Poprawki, ktoÂra zawiera klauzuleÎ
no establishment of religion, beÎdaÎcaÎ najpeøniejszym konstytucyjnym
okresÂleniem systemu rozdziaøu made in America6. Formuøa negatywna jest przy tym chronologicznie pierwsza, co nalezÇy tøumaczycÂ
przede wszystkim jej opozycyjnosÂciaÎ wzgleÎdem dotychczasowego,
uniwersalnego modelu panÂstwa wyznaniowego, czyli panÂstwa zakøadajaÎcego powiaÎzanie instytucji panÂstwowych i kosÂcielnych7. Z kolei
modelem ustanowienia systemu rozdziaøu w wersji pozytywnej byøa
francuska laciteÂ wprowadzona do art. 1 konstytucji V Republiki8.
Pojawienie sieÎ ± stosunkowo poÂzÂne przeciezÇ ± pozytywnej postaci
introdukowania systemu rozdziaøu byøo zwiaÎzane, najogoÂlniej rzecz
bioraÎc, z utrwaleniem sieÎ juzÇ systemu separacji instytucji panÂstwowych i kosÂcielnych oraz tym, zÇe system ten nie musiaø juzÇ akcentowacÂ
braku kosÂcioøa panÂstwowego jako swoistego antonimu wczesÂniejszego sÂcisøego powiaÎzania panÂstwa i kosÂcioøa. System rozdziaøu byø juzÇ
bowiem zaaplikowany w praktyce i nie zachodziøa raczej obawa
ewentualnej recydywy panÂstwa wyznaniowego, staÎd nie byøo tezÇ potrzeby jednoznacznej proklamacji zakazujaÎcej istnienia kosÂcioøa panÂstwowego lub ± w zøagodzonej, bo socjologicznej wersji ± religii panÂstwowej. Wreszcie niebagatelne znaczenie dla pozytywnego sposobu
instytucjonalizacji panÂstwa przewidujaÎcego rozdziaø w stosunku do
zwiaÎzkoÂw konfesyjnych miaøo roÂwniezÇ i to, zÇe system rozdziaøu nie
byø juzÇ otwarcie kwestionowany i kontestowany przez rozmaitego
rodzaju sÂrodowiska konfesyjne, co miaøo ten skutek, zÇe mozÇna juzÇ
byøo zapisacÂ wprost zasadeÎ rozdziaøu (oddzielania) a nie ubierania jej
w negatywne formuøy zakøadajaÎce, co prawda, brak kosÂcioøa panÂ6

Por. R.M. Maøajny, ¹Mur separacjiº: panÂstwo a kosÂcioÂø w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Katowice 1992, s. 206 i n.
7
Szerzej na ten temat zob. H. Misztal, Systemy relacji panÂstwo ± kosÂcioÂø, w:
Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2003, s. 36 i n.
8
Por. B. Basdevant-Gaudemet, PanÂstwo i kosÂcioÂø we Francji, w: PanÂstwo i kosÂcioÂø
w krajach Unii Europejskiej, red. G. Robbers, Wrocøaw 2007, s. 126.
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stwowego, ale niewskazujaÎce wcale pozytywnego wzorca stosunkoÂw
wyznaniowych ustanowionych de lege lata.
Â STWA
1. KONSTYTUCJONALIZACJA SÂWIECKIEGO CHARAKTERU PAN

Dyspozycja przepisu art. 1 konstytucji francuskiej gøosi wyrazÂnie,
izÇ Francja jest ¹republikaÎ sÂwieckaÎº. Jej pozytywny charakter bierze
sieÎ staÎd, izÇ ustawodawca konstytucyjny nie wprowadza jakiejsÂ klauzuli
zakazujaÎcej (np. istnienia kosÂcioøa panÂstwowego albo religii oficjalnej), lecz okresÂla model relacji panÂstwowo-konfesyjnych poprzez ich
pozytywne scharakteryzowanie, czyli okresÂlenie (nazwanie, zdefiniowanie) stanu istniejaÎcego. Co wieÎcej, francuska regulacja jest tym
bardziej pozytywna, zÇe przeciezÇ dystansuje sieÎ od jednoznacznego
okresÂlenia modelu stosunkoÂw panÂstwo±kosÂcioÂø mianem rozdziaøu
czy oddzielenia, a wprowadza pojeÎcie laickosÂci (sÂwieckosÂci) panÂstwa9. ChocÂ wieÎc rozdziaø instytucji panÂstwowych i kosÂcielnych jest
clou panÂstwa sÂwieckiego, to jednak, expressis verbis, nie jest on cechaÎ
deskrypcyjnaÎ francuskiej wersji rozdziaøu. W miejsce sformuøowania
o rozdziale czy oddzieleniu ustrojodawca francuski postanowiø wstawicÂ jak najbardziej pozytywne, a co wieÎcej neutralne okresÂlenie laickosÂci, chcaÎc w ten sposoÂb wskazacÂ, zÇe oddzielenie panÂstwa i kosÂcioøa
jest zaledwie jednym z elementoÂw znacznie obszerniejszej koncepcji
laickosÂci10. LaickosÂcÂ (sÂwieckosÂcÂ) panÂstwa nie jest wszak roÂwnoznaczna z rozdziaøem. Owszem, warunkiem sine qua non laickosÂci jest
oddzielenie struktur panÂstwowych od konfesyjnych, ale jednoczesÂnie
w idei laickosÂci zawiera sieÎ duzÇo wieÎcej, duzÇo obszerniejszych tresÂci
znaczeniowych. Uznaje sieÎ np., zÇe koniecznymi substratami laickosÂci
saÎ m.in. neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa, roÂwnouprawnienie
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, autentyczne gwarancje indywidualnej wolnosÂci sumienia i wyznania, niekompetencja panÂstwa do regulowania
9

Por. M. Pietrzak, PanÂstwo laickie, w: Teoretyczne problemy panÂstwa, red. S.
Zawadzki, Warszawa 1990, s. 102 i n.
10
Szerzej na ten temat zob. G. Haarscher, LaickosÂcÂ. KosÂcioÂø, panÂstwo, religia,
Warszawa 2004, s. 11 i n.
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spraw natury religijnej, swoboda dziaøalnosÂci kultowo-religijnej, niesubwencjonowanie przez panÂstwo kosÂcioøoÂw i innych organizacji
konfesyjnych, autonomia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. W efekcie, jesÂli
uwzgleÎdni sieÎ sens pojeÎcia laickosÂci, nie sprowadzony jedynie do
ekwiwalentnosÂci samego tylko rozdziaøu, to okazÇe sieÎ, zÇe konstrukcja
panÂstwa sÂwieckiego jest o wiele bardziej zøozÇona, finezyjna, a przede
wszystkim zawierajaÎca w sobie znacznie wieÎcej tresÂci znaczeniowych.
Co wieÎcej, elementy te nie muszaÎ bycÂ nawet wysøowione explicite,
tkwiaÎ bowiem w pojeÎciu laickosÂci implicite.
Dlatego m.in. lakonicznosÂcÂ sformuøowania art. 1 konstytucji, ograniczajaÎcego sieÎ do prostego stwierdzenia, w mysÂl ktoÂrego Francja jest
republikaÎ sÂwieckaÎ, jest tak bardzo pozytywna i to nawet w co najmniej
trzech znaczeniach. W pierwszym, sprowadza sieÎ do tego, zÇe nie posøuguje sieÎ pojeÎciem o rozdziale czy oddzieleniu albo np. ± jak w konstytucji USA ± zakazie ustanawiania panÂstwa wyznaniowego, zaroÂwno
w formule bardziej restrykcyjnej (kosÂcioøa oficjalnego), jak i mniej
restrykcyjnej (religii oficjalnej)11. W drugim, oznacza, zÇe autorytet
ustawodawczy miaø na mysÂli znacznie obszerniejszaÎ charakterystykeÎ
stosunkoÂw konfesyjnych, ktoÂraÎ spuentowaø pojeÎciem laickosÂci, majaÎc
na mysÂli, caøe spectrum problemoÂw wyznaczajaÎcych wzajemne relacje
panÂstwa i kosÂcioøa. W konÂcu w trzecim znaczeniu francuska laciteÂ nakøada na panÂstwo szereg pozytywnych zobowiaÎzanÂ, to panÂstwo bowiem musi zapewnicÂ warunki, aby kazÇdy moÂgø w sposoÂb nieskreÎpowany korzystacÂ z wolnosÂci religijnej, w tym takzÇe wolnosÂci kultu, a zarazem ± jesÂli tylko jest osobaÎ awyznaniowaÎ ± aby nie podlegaø presji
sÂrodowisk i instytucji konfesyjnych12. Konstytucyjne pojeÎcie laickosÂci,
poza okresÂleniem stanu relacji konfesyjnych de lega lata, rodzi wieÎc
wobec panÂstwa takzÇe i roÂzÇnego rodzaju zobowiaÎzania, przewidujaÎc
pewien minimalny przynajmniej aktywizm ze strony panÂstwa, ktoÂry
to aktywizm wypeøni tresÂciaÎ konstytucyjny postulat sÂwieckosÂci, a jednoczesÂnie zagwarantuje jego peønaÎ, stu procentowaÎ realizacjeÎ.
11
W pierwszej wersji wyznaniowosÂcÂ ma bowiem bardziej charakter instytucjonalny, w drugim zasÂ socjologiczny. W obu jednak przypadkach mamy do czynienia
z klasycznym modelem panÂstwa wyznaniowego, zakøadajaÎcego poøaÎczenia panÂstwa
(religii) i kosÂcioøa.
12
Por. B. Basdevant-Gaudemet, PanÂstwo i kosÂcioÂø, s. 126.
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Dokonana przez francuskiego ustrojodawceÎ konstytucjonalizacja
sÂwieckosÂci, swojaÎ rozpieÎtosÂciaÎ znaczeniowaÎ obejmujaÎca takzÇe rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa, nie jest jednak rozwiaÎzaniem powszechnie
przyjeÎtym, przede wszystkim z uwagi na jej negatywne konotacje
oraz wyrazÂnaÎ niecheÎcÂ sÂrodowisk konfesyjnych13. Dlatego tylko sporadycznie mozÇna spotkacÂ konstytucyjne sformuøowania recypujaÎce
wprost wzorce francuskie, a co za tym idzie expressis verbis ustanawiajaÎce panÂstwo laickie. Przykøadem mozÇe tu bycÂ art. 14 ust. 1 konstytucji Federacji Rosyjskiej, ktoÂry wyrazÂnie postanawia o tym, izÇ
Federacja jest panÂstwem sÂwieckim, a dodatkowo, co jednak z racji
pojemnosÂci formuøy laickosÂci nalezÇy uznacÂ za konstytucyjne superfluum, zawiera postanowienie, w mysÂl ktoÂrego ¹zÇadna religia nie
mozÇe bycÂ uznana za panÂstwowaÎ lub obowiaÎzujaÎcaÎº.
Poza RosjaÎ do francuskiej koncepcji sÂwieckosÂci i to ± wydaje sieÎ ±
jaszcze silniej nawiaÎzujaÎ niektoÂre panÂstwa postradzieckiej Azji Centralnej, ktoÂre zasadeÎ sÂwieckosÂci ustanawiajaÎ w pierwszym artykule
konstytucji, beÎdaÎcym zbiorczym okresÂleniem najwazÇniejszych cech
charakteryzujaÎcych ustroÂj konstytucyjny, w czym wøasÂnie przejawia
sieÎ jeszcze mocniejsze nawiaÎzanie do rozwiaÎzanÂ francuskich. NalezÇy
wszak pamieÎtacÂ, zÇe konstytucyjnie zdefiniowana francuska laciteÂ zostaøa ustanowiona nie w tzw. przepisie wyznaniowym, a wieÎc w przepisie, ktoÂrego ratio essendi stanowi okresÂlenie sytuacji prawnej jednostki i konstytuowanej przez niego wspoÂlnoty z uwagi na sytuacjeÎ
wyznaniowaÎ, ale w przepisie szczegoÂlnym, beÎdaÎcym formaÎ najbardziej ogoÂlnej deskrypcji rudymentoÂw ustrojowych danej panÂstwowosÂci. We Francji, podobnie zresztaÎ jak i w panÂstwach Azji Centralnej, pociaÎga to za sobaÎ ponadto brak wøasÂciwego przepisu wyznaniowego, co mozÇna odebracÂ jako swoiste legislacyjne potwierdzenie
deÂsinteÂressement panÂstwa w zakresie konfesyjnym czy nawet szerzej
sÂwiatopoglaÎdowym. Podobnie jest np. w Kazachstanie, gdzie sÂwieckosÂcÂ, obok demokratyzmu i panÂstwa prawnego zastaøa uznana za
pryncypium porzaÎdku konstytucyjnego (art. 1). Analogiczne zasady,
tj. demokratyzmu, panÂstwa prawnego i ± last but not least ± sÂwiec13
Por. J. Krukowski, PanÂstwo a kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe w projekcie konstytucji RP, w: Ocena projektu konstytucji RP, red. J. Krukowski, Lublin 1996, s. 157.
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kosÂci, konstytuujaÎ roÂwniezÇ zreÎby porzaÎdku ustrojowego Turkmenistanu (art. 1). ZblizÇony w tresÂci jest roÂwniezÇ art. 1 konstytucji TadzÇykistanu, ktoÂry expressis verbis postanawia, zÇe ¹Republika TadzÇykistan jest panÂstwem suwerennym, demokratycznym, prawnym, sÂwieckim i unitarnymº14. WidacÂ z tego, zÇe konstytucje wspoÂøczesnych
panÂstw Azji Centralnej w bardzo duzÇym stopniu odwoøujaÎ sieÎ do
zasady laickosÂci, czyniaÎc z niej podstaweÎ nie tylko øadu konfesyjnego,
ale i caøego øadu politycznego tout court. DzieÎki temu laickosÂcÂ w tych
panÂstwach (tak samo jak we Francji) uzyskaøa status podstawowej
zasady naczelnej, co karze zmienicÂ optykeÎ postrzegania samej laickosÂci z zasady determinujaÎcej waÎsko tylko pojmowane stosunki wyznaniowe, na zasadeÎ, wespoÂø z innymi ¹klasycznymiº zasadami prawa
konstytucyjnego, przesaÎdzajaÎcaÎ o politycznej, ideowej i aksjologicznej orientacji porzaÎdku ustrojowego ¹w ogoÂleº.
W efekcie w ustroju politycznym Francji i panÂstw poradzieckiej
Azji Centralnej, mozÇe w mniejszym stopniu w Rosji, laickosÂcÂ jest
zasadaÎ szczegoÂlnaÎ przede wszystkim dlatego, zÇe nieredukowanaÎ jedynie do rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa, ale obejmujaÎcaÎ o wiele szersze
spectrum spraw, takich chociazÇby jak: wolnosÂcÂ sumienia i wyznania,
pluralizm konfesyjny, ideowy i sÂwiatopoglaÎdowy, neutralnosÂcÂ panÂstwa, zakaz dyskryminacji z powodu przekonanÂ religijnych, roÂwnouprawnienie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych etc15. W tym wøasÂnie, notabene,
przejawia sieÎ wysoce specyficzna postacÂ idei (koncepcji) panÂstwa
sÂwieckiego (laickiego), ktoÂrego konstytucyjna proklamacja ma zawsze z zaøozÇenia duzÇo szersze znaczenie, anizÇeli tylko rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa, i wyrazÇa, moÂwiaÎc najogoÂlniej, postaweÎ naturalnosÂci
sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa16. To jednak takzÇe, toutes proportions
gardeÂes, jest powodem swoistej endemicznosÂci zasady laickosÂci i tego,
zÇe pomimo swojej intelektualnej i jurydycznej atrakcyjnosÂci, a takzÇe
± co wazÇne ± kompatybilnosÂci z innymi elementarnymi substratami
14

s. 319.

15

T. Bodio, T. Moødawa, Konstytucje panÂstw Azji Centralnej, Warszawa 2007,

Szerzej na temat mozÇliwych sposoboÂw interpretacji laickosÂci zob. G. Haarscher, LaickosÂcÂ, s. 5.
16
Por. P. Borecki, PanÂstwo neutralne sÂwiatopoglaÎdowo: ujeÎcie komparatystyczne,
¹PanÂstwo i Prawoº 2006, nr 5, s. 3 i n.
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demokratycznego porzaÎdku konstytucyjnego zasada panÂstwa laickiego znajduje sieÎ, jak dotaÎd, na antypodach stosowanych w praktyce
rozwiaÎzanÂ ustrojowych. BycÂ mozÇe powodem takiego stanu rzeczy jest
na swoÂj sposoÂb staromodne i dosÂcÂ archaiczne juzÇ dzisÂ przyzwyczajenie do ¹typowychº czy tezÇ ¹klasycznychº schematoÂw w prawie konstytucyjnym, w ktoÂrym idea konfesyjnosÂci miaøa zawsze swoje istotne
miejsce. Od poczaÎtku konstytucjonalizmu panÂstwo zawsze wszak byøo, przynajmniej w jakimsÂ stopniu, konfesyjne, a redukowanie elementoÂw konfesyjnych nasteÎpowaøo z reguøy powoli, sukcesywnie,
a czeÎsto tezÇ i niekonsekwentnie17. Tymczasem koncepcja panÂstwa
sÂwieckiego obala caøkowicie dogmat konfesyjnego zdeklarowania
panÂstwa, nakazuje panÂstwu niekompetencjeÎ i indyferencjeÎ religijnaÎ,
wyznaniowaÎ i sÂwiatopoglaÎdowaÎ, co summa summarum rodzi koniecznosÂcÂ poszukiwania innych punktoÂw oparcia dla caøej aksjologii
i swoisÂcie rozumianej filozofii panÂstwowej. Z drugiej strony zasada
laickosÂci stwarza, od razu powiedzmy, raczej pozorne tylko niebezpieczenÂstwo agnostycyzmu aksjologicznego. CzeÎsto wszak krytycy
laickosÂci wskazujaÎ, zÇe panÂstwo nie mozÇe caøkowicie porzucicÂ waÎtkoÂw
czy elementoÂw konfesyjnych, gdyzÇ to oznaczaøoby eliminacjeÎ caøego
szeregu relewantnych wartosÂci, wobec ktoÂrych panÂstwo nie mozÇe
pozostacÂ obojeÎtne i ktoÂre panÂstwo winno respektowacÂ, szanowacÂ,
a niekiedy wreÎcz chronicÂ i promowacÂ18. W tego typu sposobie mysÂlenia znowu jednak pobrzmiewa stara nuta powiaÎzania waÎtkoÂw etatystycznych z eklezjalnymi i przekonanie o swoistym komplementarnym charakterze religii wobec panÂstwa (albo nawet i vice versa). Ten
schemat mysÂlenia uzasadniaø wszak roÂzÇne postaci powiaÎzania panÂstwa z kosÂcioøem w przekonaniu, zÇe oba podmioty (byty) znajdujaÎ sieÎ
wzgleÎdem siebie zawsze w jakiejsÂ relacji, zwiaÎzku czy stosunku. Tymczasem koncepcja panÂstwa laickiego stoi wobec tych wszystkich pomysøoÂw w jawnej opozycji. Zakøada, zÇe caøa sfera religii, wierzenÂ
i sÂwiatopoglaÎdoÂw jest chroniona zasadaÎ indywidualnej wolnosÂci reli17
Por. H. SÂwiaÎtkowski, Wyznaniowe prawo panÂstwowe, Warszawa 1962, s. 9 i n.
Szerzej na ten temat zob. H. SÂwiaÎtkowski, Stosunek panÂstwa do kosÂcioøa w roÂzÇnych
krajach, Warszawa 1952.
18
Por. J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 62,
63.
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gijnej, wobec ktoÂrej panÂstwo ma jedynie peønicÂ roleÎ ¹stroÂzÇa nocnegoº, ma nie przeszkadzacÂ jednostce w dokonywaniu przez niaÎ swobodnych wyboroÂw konfesyjnych i w samorealizacji konfesyjnej.
Postulat panÂstwa laickiego nie jest jednak, wbrew niektoÂrym
przynajmniej opiniom, roÂwnoznaczny z relatywizmem moralnym,
etycznym czy wyznaniowym. Nie oznacza takzÇe wyeliminowania
wszelkich wartosÂci i wyrzucenia ich poza nawias zÇycia panÂstwowego.
Co najwyzÇej jedne wartosÂci zasteÎpuje innymi, uniwersalnymi, niesprzecznymi i w miareÎ niekontrowersyjnymi19, najbardziej chyba
adekwatnymi do warunkoÂw wspoÂøczesnych, spluralizowanych i zlaicyzowanych spoøeczenÂstw, by wskazacÂ np. demokracjeÎ, poszanowanie praw czøowieka, pluralizm polityczny i ideowy, godnosÂcÂ osoby
ludzkiej.
W konsekwencji francuska, rosyjska i poradziecka ± przewidziana w niektoÂrych panÂstwach Azji Centralnej ± laickosÂcÂ wyczerpujaÎ
listeÎ przypadkoÂw, kiedy ustrojodawca zdecydowaø sieÎ kategorycznie
ustanowicÂ system rozdziaøu, zakøadajaÎc jednak szerszaÎ od niego wersjeÎ sÂwieckosÂci, ktoÂra poza samym tylko oddzieleniem sacrum i profanum przewiduje szereg elementoÂw wobec siebie komplementarnych,
en bloc tworzaÎcych model demokratycznego panÂstwa laickiego20.
Zawsze jednak jako podstawa i w sumie warunek sine qua non autentycznej sÂwieckosÂci panÂstwa musi wysteÎpowacÂ rozdzielenie sfery
dziaøania panÂstwa i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Dopiero bowiem aplikacja rozdziaøu mozÇe interferowacÂ na inne elementy panÂstwa neutralnego, ktoÂrego telos zawiera sieÎ w uwolnieniu instytucji panÂstwowych od wszelkiego typu konotacji religijnych po to, by przede
wszystkim zagwarantowacÂ jednostce peønaÎ, nieskreÎpowanaÎ swobodeÎ
mysÂli, sumienia, religii lub przekonanÂ.
SÂwieckosÂcÂ czy tezÇ inaczej laickosÂcÂ panÂstwa jako konstytucyjna
norma zawierajaÎca w sobie implicite rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa jest
± jak to zostaøo wskazane wyzÇej ± na swoÂj sposoÂb endemiczna przede
19

Por. J. Szymanek, BezstronnosÂcÂ czy neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa
(uwagi na tle art. 25 ust. 2 Konstytucji RP), ¹PanÂstwo i Prawoº 2004, nr 5, s. 47, 48.
20
Por. M. Pietrzak, Demokratyczne, sÂwieckie panÂstwo prawne, Warszawa 1999,
s. 123 i n.
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wszystkim dlatego, zÇe nadaje jej sieÎ, od razu powiedzmy mocno na
wyrost, wyrazÂnie pejoratywnaÎ konotacjeÎ znaczeniowaÎ. Potwierdza to
zresztaÎ utozÇsamianie sÂwieckosÂci z wrogim (nieprzyjaznym) sposobem
instytucjonalizacji systemu oddzielenia panÂstwa i kosÂcioøa21. Tymczasem sÂwieckosÂcÂ jako sposoÂb odniesienia sieÎ panÂstwa do znaczenie obszerniejszej problematyki wyznaniowej jest, co najwyzÇej, radykalnym
sposobem uøozÇenia relacji panÂstwa ze zwiaÎzkami wyznaniowymi22,
a w rzeczywistosÂci konsekwentnym i kompleksowym zarazem modelem rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa. Koncepcja sÂwieckosÂci wskazuje bowiem bardzo dobrze, zÇe rozdziaø nie peøni funkcji samoistnej, ale zÇe
jest zaledwie jednaÎ z wielu komponent, ktoÂre kresÂlaÎ relacje konfesyjne, i zÇe udana realizacja postulatu laickosÂci oznacza tak naprawdeÎ
realizacjeÎ wielu innych pomniejszych zasad wøasÂciwych dla demokratycznego panÂstwa prawnego i jego cech strukturalnych, takich chociazÇby jak zasada pluralizmu sÂwiatopoglaÎdowego i swoistego deÂsinteÂressement panÂstwa wobec przekonanÂ, postaw i opinii umieszczonych w roÂzÇnym miejscu continuum religii, filozofii, doktryn politycznych etc23.
O tym, zÇe traktowanie modelu panÂstwa sÂwieckiego (laickiego)
jako swoistego enfant terrible w mozaice mozÇliwosÂci odniesienia sieÎ
panÂstwa do zøozÇonego zagadnienia religii i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
jest dalece nieuprawnione i niesprawiedliwe, sÂwiadczy tezÇ to, zÇe
w wielu konstytucjach zasada laickosÂci tkwi tak naprawdeÎ tacite, beÎdaÎc ± w warstwie søownej ± substytuowanaÎ przez enumeratynie wskazane inne pomniejsze zasady relacji panÂstwowo-kosÂcielnych, ktoÂre
jednak wzieÎte razem kazÇaÎ wyinferowacÂ z postanowienÂ ustawy zasadniczej wøasÂnie sÂwiecki sposoÂb aksjologicznej, w tym przede wszystkim
konfesyjnej samoidentyfikacji ustawodawcy konstytucyjnego24.
Kwestia laickosÂci jest bowiem kwestiaÎ prawa25, staÎd warunkiem ko21

s. 48.

22

Por. J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000,

Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami w konstytucjach panÂstw czøonkowskich i traktatach Unii Europejskiej, Lublin 2007, s. 99 i n.
23
Szerzej na ten temat zob. W. Janyga, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania wobec
wyzwanÂ pluralizmu religijnego, ¹PanÂstwo i Prawoº 2004, nr 10, s. 82 i n.
24
Por. J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja, s. 37 i n.
25
Por. M. Pietrzak, PanÂstwo laickie, s. 110.
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niecznym uznania panÂstwa za laickie jest takie okresÂlenie sÂwiatopoglaÎdowego charakteru panÂstwa, ktoÂre baÎdzÂ to wprost, baÎdzÂ w drodze
odpowiednich zabiegoÂw wykøadniczych26 pozwoli uznacÂ, zÇe speønia
kryteria panÂstwa laickiego, posÂroÂd jakich znajduje sieÎ oczywisÂcie reguøa oddzielania panÂstwa i kosÂcioøa, ale zarazem reguøa ta ma jedynie
charakter wyjsÂciowy, nieprzesaÎdzajaÎcy jeszcze o autentycznie sÂwieckiej postaci panÂstwa.
StaÎd tezÇ, chocÂ niektoÂre panÂstwa nie okresÂlajaÎ siebie expressis
verbis mianem laickich, to jednak speøniajaÎ kryteria panÂstwa sÂwieckiego i saÎ w gruncie rzeczy panÂstwami sÂwieckimi, nawet jesÂli dystansujaÎ sieÎ od jednoznacznego uznania zasady laickosÂci jako podstawy
swojego ustroju politycznego. Najbardziej specyficznym przypadkiem wydaje sieÎ tu Holandia, ktoÂra w swojej konstytucji nie posÂwieÎca
w ogoÂle miejsca zasadom relacji instytucjonalnych, a jedynaÎ formaÎ
konstytucyjnego odniesienia sieÎ do problematyki wyznaniowej czyni
zagwarantowanie wszystkim ¹indywidualnie, jak tezÇ wspoÂlnie z innymi, [...] swobodnego wyznawania swoich przekonanÂ religijnych czy
sÂwiatopoglaÎdowychº27. Wobec powyzÇszego stosunki instytucjonalne
panÂstwa i kosÂcioøa ekstrapolowane saÎ z przepisu indywidualnego,
zabezpieczajaÎcego jednostkowaÎ wolnosÂcÂ sumienia i wyznania.
W konsekwencji wolnosÂcÂ kolektywna, a zatem adresowana do organizacji religijnych, roÂwniezÇ zapewnia swobodne prawo funkcjonowania i wykonywania swoich zadanÂ podøug doktryny preferowanej
przez dany zwiaÎzek wyznaniowy, co oznacza peønaÎ wolnosÂcÂ religijnaÎ
realizowanaÎ zaroÂwno indywidualnie, jak i wspoÂlnie z innymi, w tym
takzÇe w ramach zwiaÎzku wyznaniowego. DzieÎki temu ustrojodawca
holenderski potwierdziø, po pierwsze, zÇe sytuacja prawna kosÂcioøoÂw
jest jedynie funkcjaÎ jednostkowej wolnosÂci sumienia i wyznania, po
drugie zasÂ, zÇe nie czuje sieÎ kompetentny w regulowaniu statusu prawnego kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw konfesyjnych, wyrazÇajaÎc w ten
sposoÂb najlepiej reguøeÎ neutralnosÂci, ktoÂra uzupeøniona wolnosÂciaÎ
sumienia i wyznania, i przeniesionymi z niej roÂwnouprawnieniem
26
Szerzej na ten temat zob. J. Szymanek, Interpretacja przepisoÂw wyznaniowych
w konstytucji, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº t. IX, 2006, s. 101 i n.
27
Konstytucja Holandii, tøum. i wsteÎp A. Gøowacki, Warszawa 2003, s. 34.
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organizacji religijnych oraz ich rozdziaøem od panÂstwa, statuujaÎ
w efekcie liberalne panÂstwo sÂwieckie. W konsekwencji rudymentami
stosunkoÂw konfesyjnych w wydaniu holenderskim jest wolnosÂcÂ religii
i wierzenÂ, oraz ± wywiedziona z niej ± zasada rozdziaøu panÂstwa
i kosÂcioøa, a takzÇe wynikajaÎca z caøoksztaøtu regulacji konfesyjnych,
zasada neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa28. W ten sposoÂb konstytucja Holandii nawiaÎzuje roÂwniezÇ do koncepcji panÂstwa sÂwieckiego, chocÂ jej rysem mocno specyficznym jest minimalizm regulacji
konfesyjnej, ktoÂra obejmuje jedynie poreÎczenie wolnosÂci sumienia
i wyznania. Jak mozÇna saÎdzicÂ, jest to jednak zabieg sÂwiadomy, majaÎcy
w mozÇliwie dobitny sposoÂb potwierdzicÂ indyferencjeÎ konfesyjnaÎ panÂstwa, a tym samym jego sÂwieckosÂcÂ29.
W efekcie mozÇna powiedziecÂ zÇe sÂwieckosÂcÂ, jako zasada najpeøniej
pokazujaÎca niezaangazÇowanie konfesyjne panÂstwa, ze wszystkimi
wynikajaÎcymi z tego konsekwencjami, mozÇe bycÂ ustanowiona albo
explicite (Francja, Rosja, Kazachstan, Turkmenistan), albo wynikacÂ
implicite (Holandia) z caøoksztaøtu postanowienÂ konstytucji, a zwøaszcza z jej aksjologii czy tzw. ducha. Zawsze jednak musi miecÂ odpowiedniaÎ podstaweÎ prawnaÎ, ktoÂraÎ jest albo wprost zapisana zasada
sÂwieckosÂci, albo ± tak jak w Holandii ± jej jakisÂ istotny substrat, jaki
pozwala uznacÂ sÂwieckosÂcÂ za gøoÂwny punkt sÂwiatopoglaÎdowej identyfikacji panÂstwa30. W kazÇdym przypadku elementami panÂstwa sÂwieckiego pozostajaÎ: wolnosÂcÂ sumienia i wyznania, roÂwnouprawnienie
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, niekompetencja panÂstwa w sprawach konfesyjnych, swoboda dziaøalnosÂci kultowo-religijnej, niezalezÇnosÂcÂ porzaÎdku panÂstwowego i kosÂcielnego i w konÂcu ± last but not least ±
rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa31.
Dla panÂstwa sÂwieckiego, rozumianego jako cosÂ znaczenie wieÎcej
nizÇ tylko prosty rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa, najbardziej reprezenta28

Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji mieÎdzy, s. 108.
Szerzej na ten temat zob. S.C. van Bijsterveld, PanÂstwo i kosÂcioÂø w Holandii,
w: PanÂstwo i kosÂcioÂø w krajach, s. 182 i n.
30
W tym wøasÂnie sensie sÂwieckosÂcÂ panÂstwa musi bycÂ prawnie reglamentowana.
Por. M. Pietrzak, PanÂstwo laickie, s. 110.
31
Szerzej na ten temat zob. M. Pietrzak, Demokratyczne, sÂwieckie panÂstwo,
s. 133 i n.
29

FORMY PRAWNEGO ROZDZIAèU PANÂSTWA I KOSÂCIOèA

59

tywnymi przykøadami saÎ, z jednej strony, Francja ze swojaÎ laciteÂ wyrazÂnie eksponowanaÎ w art. 1 konstytucji, z drugiej natomiast, Holandia, ktoÂra w warstwie søownej nie posøuguje sieÎ pojeÎciem sÂwieckosÂci,
a co wieÎcej w ogoÂle nie podejmuje kwestii instytucjonalnych relacji
panÂstwowo-kosÂcielnych. W tym drugim przypadku ignorancja przez
ustawodawceÎ konstytucyjnego tematu relacji panÂstwa ze zwiaÎzkami
wyznaniowymi jest jednak sposobem potwierdzenia wøasÂnie laickiego charakteru panÂstwa, ktoÂre nie interesuje sieÎ, zgodnie z poreÎczonaÎ
konstytucyjnie wolnosÂciaÎ sumienia i wyznania, konfesyjnosÂciaÎ zaroÂwno jednostki, jak i kolektywu zorganizowanego w zwiaÎzek wyznaniowy, co przeciezÇ jest warunkiem koniecznym kazÇdej postaci laickosÂci32. SwojaÎ drogaÎ przykøad Holandii wskazuje, zÇe w okresÂleniu rzeczywistego mechanizmu stosunkoÂw wyznaniowych znaczenie ma
przede wszystkim praktyka, a nie jedynie wysøowiona aÁ la lettre reguøa
tych stosunkoÂw. LaickosÂcÂ, chocÂ musi miecÂ swoje, przynajmniej minimalne, podstawy jurydyczne, jest wszak przede wszystkim praktycznym, a zatem realnym wzorem aplikacji wzajemnych stosunkoÂw panÂstwa z kosÂcioøem, jak i szerszej sÂwiatopoglaÎdowej deklaracji panÂstwa.
2. ZAKAZ ISTNIENIA KOSÂCIOèA PANÂSTWOWEGO
(RELIGII OFICJALNEJ)

Na gruncie europejskim, jak to zostaøo juzÇ powiedziane, rozwiaÎzanie francuskie, explicite definiujaÎce panÂstwo jako laickie, i czeÎsÂciowo nawiaÎzujaÎce do niego rozwiaÎzanie rosyjskie pozostajaÎ jednak
w mniejszosÂci. Niemniej przykøad francuski jest szczegoÂlnie wazÇny,
gdyzÇ proponuje obok negatywnego sposobu okresÂlenia rozdziaøu
made in America wzorzec pozytywny, a zatem wzorzec okresÂlajaÎcy,
jak jest lub tezÇ jak bycÂ powinno, nie zasÂ jak nie jest, albo jak nie
powinno bycÂ. W konsekwencji Francja zaproponowaøa drugaÎ, obok
amerykanÂskiej, postacÂ prawnej instytucjonalizacji rozdziaøu panÂstwa
i kosÂcioøa, chocÂ od razu dodajmy, instytucjonalizacji o wiele szerszej
i gøeÎbszej, gdyzÇ zawierajaÎcej w sobie znacznie obszerniejsze tresÂci
32

Por. S.C. van Bijsterveld, PanÂstwo i kosÂcioÂø w Holandii, s, 184.
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znaczeniowe anizÇeli sam tylko rozdziaø. Niemniej od tego czasu w prawie konstytucyjnym do zdefiniowania relacji panÂstwa do kosÂcioøa,
zawierajaÎcej sieÎ w szerokim modelu oddzielenia obu instytucji33, søuzÇaÎ dwie zasadnicze formy, tj. forma negatywna, nawiaÎzujaÎca do konstrukcji pierwszej poprawki, oraz forma pozytywna, majaÎca swoÂj
pierwowzoÂr we francuskiej laciteÂ. Obie przy tym formuøy wzorcowe,
tj. zaroÂwno amerykanÂska, jak i francuska, nie saÎ recypowane i powtarzane wiernie. Obie bowiem, chocÂ staøy sieÎ paradygmatem konstytucyjnego umocowania systemu rozdziaøu, saÎ wysoce specyficzne.
AmerykanÂska dlatego, zÇe nakøada negatywny obowiaÎzek na ustawodawceÎ zwykøego, zakazujaÎc mu, zgodnie z klauzulaÎ no establishment
of religion, ustanawiania religii panÂstwowej, z czego dopiero wyprowadzicÂ mozÇna klasyczny zakaz negatywny, jakim jest zakaz istnienia
kosÂcioøa panÂstwowego34 lub religii panÂstwowej albo oficjalnej, co
dzisiaj jest typowym negatywnym sposobem konstytucjonalizacji systemu rozdziaøu. Francuska zasÂ dlatego, zÇe nie posøuguje sieÎ wprost
pojeÎciem oddzielenia panÂstwa i kosÂcioøa, a system rozdziaøu zakøada
implicite w szerszej i pojemniejszej formule laickosÂci. Tymczasem
podstawowa dzisÂ forma pozytywnego zadeklarowania rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa sprowadza sieÎ wøasÂnie do stwierdzonego expressis
verbis rozdziaøu (separacji)35.
W konsekwencji we wspoÂøczesnym konstytucjonalizmie funkcjonujaÎ dwa sposoby zadekretowania rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa.
Pierwszy, negatywny zakazujaÎcy istnienia kosÂcioøa panÂstwowego,
kosÂcioøa oficjalnego, panujaÎcego albo ± w øagodniejszej, bo socjologicznej postaci ± religii panÂstwowej, oficjalnej baÎdzÂ w inny jeszcze
sposoÂb uprzywilejowanej czy wyeksponowanej. To przy tym, czy nie
ma kosÂcioøa panÂstwowego czy mozÇe religii panujaÎcej (panÂstwowej),
33
Szerzej na ten temat zob. J. Krukowski, K. Warchaøowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 27 i n.
34
Warto jednak wskazacÂ, zÇe bardzo zblizÇona do amerykanÂskiej jest australijska
formuøa konstytucyjna, wedle ktoÂrej ¹zwiaÎzek nie beÎdzie wydawaø zÇadnych ustaw
o ustanowieniu jakiejkolwiek oficjalnej religii lub obowiaÎzkowym przestrzeganiu jakichkolwiek obrzeÎdoÂw religijnychº ± por. art. 116 Konstytucji ZwiaÎzku Australijskiego, a takzÇe sformuøowanie konstytucji Meksyku z 1992 roku.
35
Por. J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja, s. 35.
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chocÂ co do zasady nie zmienia charakteru wprowadzonego rozdziaøu, wskazuje na inne akcenty relewantne dla ustojodawcy. JesÂli bowiem, co notabene jest zjawiskiem najczeÎstszym, konstytucja deklaruje zakaz istnienia kosÂcioøa panÂstwowego, to potwierdza w ten
sposoÂb brak instytucjonalnych wieÎzi panÂstwa, rozumianego jako
zespoÂø organoÂw wykonujaÎcych wøadzeÎ panÂstwowaÎ, z kosÂcioøem, czyli
potwierdza to, co jest clou kazÇdej regulacji, czyli zÇe zÇaden zwiaÎzek
konfesyjny nie jest eksponowany albo inaczej uprzywilejowany
w poroÂwnaniu z innymi kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi. PanÂstwo i kosÂcioÂø saÎ tutaj traktowane jako dwie struktury organizacyjne,
czyli tout court instytucje, mieÎdzy ktoÂrymi nie dochodzi do zÇadnych
powiaÎzanÂ, zwiaÎzkoÂw i relacji zalezÇnosÂci czy wspoÂøzalezÇnosÂci. W sytuacji zasÂ, kiedy atrybutu panÂstwowosÂci lub oficjalnosÂci pozbawiona
jest religia, to ustrojodawca wskazuje, zÇe zÇaden system koncepcji,
pomysøoÂw i dogmatoÂw religijnych i sÂwiatopoglaÎdowych nie ma priorytetu, nie jest traktowany w sposoÂb szczegoÂlny, faworyzowany, zÇe
panÂstwo ± moÂwiaÎc inaczej ± caøkowicie dystansuje sieÎ od konotacji
konfesyjnej, co oczywisÂcie zawiera w sobie roÂwniezÇ rozdziaø stricte
instytucjonalny.
OczywisÂcie, na marginesie uwag dotyczaÎcych statusu panÂstwowego religii, a sÂcisÂlej rzecz ujmujaÎc, braku uznania religii za panÂstwowaÎ, nalezÇy z caøaÎ mocaÎ podkresÂlicÂ, zÇe nie oznacza to w zÇadnym
razie jakiejsÂ deprecjacji czy dewaluacji religii, czy np. jej miejsca
w spoøeczenÂstwie. PanÂstwo, stosownie zresztaÎ do zaøozÇenÂ panÂstwa
neutralnego36, nie ocenia religii, nie uznaje dogmatoÂw religijnych,
prawd wiary etc., ale takzÇe, co wazÇne, nie lekcewazÇy zjawiska religijnosÂci jako takiego, nie ignoruje faktu, zÇe jego obywatele ±
w wieÎkszej czy mniejszej czeÎsÂci ± saÎ wierzaÎcy. PanÂstwo, zakøadajaÎce
separationis ecclesiae et status, w formule nieuznajaÎcej oficjalnego,
panujaÎcego czy panÂstwowego charakteru zÇadnej religii, nadal wieÎc
zakøada rozøaÎcznosÂcÂ aparatu panÂstwowego, z jednej, i konfesyjnego
z drugiej strony, nie wnikajaÎc w ogoÂle w socjologiczny aspekt zjawiska religijnosÂci i tego, zÇe obywatele panÂstwa saÎ tezÇ najczeÎsÂciej
czøonkami okresÂlonych wspoÂlnot wyznaniowych. Fakt, zÇe obywate36

Por. P. Borecki, PanÂstwo neutralne sÂwiatopoglaÎdowo, s. 7 i n.
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le panÂstwa saÎ osobami wierzaÎcymi i ewentualnie niewierzaÎcymi, nie
ma wobec tego najmniejszego znaczenia z punktu widzenia panÂstwa i jego polityki, jest wieÎc ± moÂwiaÎc wprost ± zupeønie indyferentny37. A to wøasÂnie, niezalezÇnie od sformuøowanÂ konstytucyjnych, jest naczelnaÎ ideaÎ kazÇdej postaci systemu rozdziaøu panÂstwa
i kosÂcioøa.
Konfesyjne postanowienia negatywne akcentujaÎ zakaz istnienia
kosÂcioøa panÂstwowego, panujaÎcego, oficjalnego, uprzywilejowanego,
naczelnego lub w jeszcze inny sposoÂb podkresÂlonego czy tezÇ zaznaczonego38 na tle innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, pozbawionych
atrybutoÂw oficjalnosÂci, a czeÎsto roÂwniezÇ ± zwøaszcza w ujeÎciu historycznym ± znajdujaÎcych sieÎ poza regulacjaÎ prawnaÎ39. PoczaÎtkowo,
jak to zostaøo wskazane wyzÇej, przepis taki miaø negatywnaÎ postacÂ
gøoÂwnie dlatego, zÇe byø traktowany opozycyjnie wzgleÎdem wczesÂniejszego, pandemicznego wzorca panÂstwa wyznaniowego, ktoÂrego
prawne regulacje wiaÎzaøy okresÂlony kosÂcioÂø czy religieÎ z panÂstwem.
StaÎd tezÇ historycznie ten tryb umocowania koncepcji rozdziaøu wyksztaøciø sieÎ jako pierwszy40. DzisÂ jest on sposobem konstytucjonalizacji systemu rozdziaøu m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Albanii, Estonii, Meksyku, Nikaragui, Urugwaju czy na Litwie, przy czym ±
w ujeÎciu czysto statystycznym ± jest to juzÇ sposoÂb znajdujaÎcy sieÎ
w wyrazÂnej mniejszosÂci. Wydaje sieÎ, zÇe powodem tego jest dosÂcÂ moc37

Nie oznacza to zatem jakiegosÂ sztucznego podziaøu, swoistego wewneÎtrznego
podziaøu wobec czy tezÇ dla jednostki, ktoÂra postawiona miaøaby bycÂ przed alternatywaÎ
wiernosÂci wobec kosÂcioøa czy mozÇe wiernosÂci wobec panÂstwa. System rozdziaøu nie
zakøada zatem jakiejsÂ konfuzji, oznacza tylko, zÇe na forum panÂstwowym fakt religijnosÂcÂ baÎdzÂ niereligijnosÂci jednostki jest obojeÎtny, gdyzÇ panÂstwo sfereÎ znajdujaÎcaÎ sieÎ
w zasieÎgu religii caøkowicie pozostawia zwiaÎzkom wyznaniowym, nie czujaÎc sieÎ kompetentne do jej oceniania, definiowania, a tym bardziej regulowania.
38
Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 92.
39
Przykøadem mogaÎ bycÂ tzw. zwiaÎzki prawnie nieuznane, jakie byøy znane znakomitej wieÎkszosÂci panÂstw wyznaniowych. Ich konstrukcja oznaczaøa, zÇe panÂstwo posiadaøo kompetencjeÎ uznawania baÎdzÂ nieuznawania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Co pociaÎgaøo za sobaÎ teÎ konsekwencjeÎ, zÇe tylko zwiaÎzki prawnie uznane byøy prawnie regulowane, natomiast zwiaÎzki prawnie nieuznane znajdowaøy sieÎ w ogoÂle poza prawem.
40
Szerzej na ten temat zob. M. Pietrzak, Historia ksztaøtowania sieÎ rozdziaøu
kosÂcioøa i panÂstwa, ¹Czasopismo Prawno-Historyczneº 1976, nr 1, s. 106 i nast.
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ne juzÇ ugruntowanie sieÎ systemu rozdziaøu i nikøe szanse recydywy
systemu powiaÎzania w jakiejkolwiek jego postaci czy formie, przynajmniej de iure. Nie zachodzi tezÇ, jak sieÎ wydaje, koniecznosÂcÂ poszukiwania kompromisu mieÎdzy zwolennikami opcji konfesyjnej
i laickiej, ktoÂrego elementem byøa wøasÂnie negatywna postacÂ instytucjonalizacji rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa. CzeÎsto bowiem elementem
takiego kompromisu byøo wøasÂnie dystansowanie sieÎ od wskazania
expressis verbis rozdziaøu i poszukiwanie w jego miejsce formuøy
alternatywnej, mniej ostro i mniej jednoznacznie ustanawiajaÎcej rozdziaø41. W swoim zaøozÇeniu miaøo to tonizowacÂ wrogi (przynajmniej
w przekonaniu zwolennikoÂw opcji konfesyjnej) charakter wprowadzonego rozdziaøu, a przede wszystkim miaøo nie ustanawiacÂ tak
otwarcie modelu oddzielenia panÂstwa i kosÂcioøa, ale raczej system
sui generis, model posÂredni, a w kazÇdym razie model przyjaznej separationis ecclesiae et status. DzisÂ, jak sieÎ wydaje, historyczne powody
wprowadzania systemu rozdziaøu za pomocaÎ negatywnych formuø
prawnych straciøy juzÇ na znaczeniu, a i sama idea rozdziaøu jest powszechnie aprobowana, beÎdaÎc w dodatku swego rodzaju toposem
panÂstwa demokratycznego, a w kazÇdym razie jego istotnaÎ czeÎsÂciaÎ
skøadowaÎ. Dlatego tezÇ coraz czeÎsÂciej ustawodawca stara sieÎ explicite
wyartykuøowacÂ system rozdziaøu, postanawiajaÎc wprost, zÇe kosÂcioÂø
i panÂstwo tworzaÎ struktury oddzielone od siebie.
Postanowienia mieszczaÎce sieÎ we wzorcu negatywnym saÎ w zasadzie wszystkie podobne. Tak np. ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, utrzymujaÎca w czeÎsÂci wyznaniowej moc obowiaÎzujaÎcaÎ postanowienÂ konstytucji Weimarskiej, proklamuje wyrazÂnie, zÇe
¹nie ma zÇadnego kosÂcioøa panÂstwowegoº42 (art. 137 ust. 1 konstytucji
z 11 sierpnia 1919 roku utrzymany w mocy przez art. 140 ustawy
zasadniczej z 1949 roku). Niemiecka formuøa Es besteht keine Staatskirche jest co prawda niekiedy roÂwniezÇ i nieco inaczej tøumaczona,
np. jako stwierdzenie, zÇe ¹kosÂcioÂø panÂstwowy nie istniejeº43, to jed41

Por. M. Pietrzak, Rozdziaø kosÂcioøa i panÂstwa: modele i spoÂr o ujeÎcie normatywne w nowej konstytucji, w: Podstawowe prawa jednostki i ich saÎdowa ochrona, red.
L. WisÂniewski, Warszawa 1997, s. 104 i nast.
42
Konstytucja Niemiec, oprac. S. BozÇyk, Warszawa 1993, s. 140.
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nak wydaje sieÎ, zÇe blizÇsza oryginaøowi, a co za tym idzie takzÇe i intencji prawodawcy, jest formuøa potwierdzajaÎca brak ¹zÇadnego kosÂcioøa
panÂstwowegoº (keine Staatskirche). NieobecnosÂcÂ kosÂcioøa panÂstwowego, czy w inny sposoÂb uznanego za oficjalny, oznacza bezposÂrednie introdukowanie do niemieckiego porzaÎdku prawnego koncepcji
rozdziaøu. Nie oznacza jednak importu wszystkich skøadnikoÂw tworzaÎcych en bloc panÂstwo sÂwieckie, co najlepiej zdaje sieÎ potwierdzacÂ
tezeÎ, zÇe idea laickosÂci, najpeøniej wyrazÇona w konstytucji Francji, jest
czymsÂ znacznie wieÎkszym i gøeÎbszym zarazem nizÇ tylko sam, ¹technicznyº czy mozÇe ¹organizacyjnyº rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa. Dlatego, jak sieÎ wskazuje, niemiecki ukøad relacji mieÎdzy panÂstwem
a kosÂcioøem okresÂla nie tyle koncepcja rozdziaøu absolutnego, ile
raczej ¹rozdziaøu uøomnegoº44, a caøy model niemiecki usytuowany
jest ¹posÂrodku pomieÎdzy kosÂcioøem panÂstwowym a sÂcisøym rozdziaøem kosÂcioøa od panÂstwaº45. W konsekwencji niemiecki rozdziaø
okresÂla sieÎ mianem rozdziaøu øagodnego, skoordynowanego baÎdzÂ
przyjaznego, co sugerowacÂ ma, zÇe wprowadzenie rozdziaøu nie pociaÎgneÎøo za sobaÎ radykalnej polityki laicyzacji i wyrzucania sfery
konfesyjnej poza nawias zÇycia panÂstwowego czy publicznego46. Niemiecki przykøad separacji skoordynowanej (przyjaznej, zÇyczliwej albo øagodnej) dowodzi, zÇe ustanowienie prostego rozdziaøu nie jest
wcale roÂwnoznaczne z przeniesieniem idei laciteÂ ze wszystkimi jej
prawnymi, politycznymi czy np. spoøecznymi skutkami. ChocÂ wieÎc
obok rozdziaøu wyznacznikami niemieckiego modelu stosunkoÂw wyznaniowych saÎ zasady neutralnosÂci, tolerancji i roÂwnosÂci47, to jednak
trudno jest moÂwicÂ na gruncie ustawodawstwa niemieckiego o wier43
Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, red. L. Janicki, PoznanÂ
1997, s. 291.
44
K. Orzeszyna, Podstawy relacji mieÎdzy, s. 154.
45
G. Robbers, PanÂstwo i kosÂcioÂø w Niemczech, w: PanÂstwo i kosÂcioÂø w krajach,
s. 279.
46
Por. J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 53 i n.
47
Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji mieÎdzy, s. 154, 155. Szerzej na ten temat
zob. J. Krukowski, Konstytucyjne podstawy stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami
w Republice Federalnej Niemiec, w: Divina et Humana. KsieÎga jubileuszowa w 65.
RoczniceÎ urodzin ksieÎdza profesora Henryka Misztala, red. A. DeÎbinÂski, W. Bar, P.
Stanisz, Lublin 2001, s. 107 i n.
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nym imporcie zasady panÂstwa sÂwieckiego, o ile oczywisÂcie samej tej
zasady nie sprowadzi sieÎ tylko do tego, zÇe ¹szanuje sieÎ wolnosÂcÂ sumienia i wyznania w tym sensie, zÇe panÂstwo nie nalezÇy juzÇ do jakiejsÂ
jednej czeÎsÂci spoøeczenÂstwa, ale do wszystkich [...] tak, zÇe jednostka
nie mozÇe bycÂ dyskryminowana z uwagi na ukierunkowanie swojego
zÇyciaº48. Rozdziaø aÁ la Allemane potwierdza wieÎc, zÇe rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa jest zaledwie jednym z elementoÂw prawnej regulacji
problematyki konfesyjnej i bynajmniej nie wyczerpuje hipotez uøozÇenia relacji panÂstwowo-kosÂcielnych.
Obok Niemiec takzÇe i w Hiszpanii ustawodawca konstytucyjny
posøuzÇyø sieÎ formuøaÎ negatywnej jurydyzacji systemu rozdziaøu. Odpowiedni artykuø konstytucji stanowi, izÇ ¹zÇadne wyznanie nie ma
charakteru panÂstwowegoº49 (art. 16 ust. 3 zd. 1). Ustrojodawca hiszpanÂski nawiaÎzaø wieÎc do koncepcji bardziej socjologicznej, wiaÎzÇaÎc
nieobecnosÂcÂ statusu uprzywilejowanego, tj. panÂstwowego, publicznego czy oficjalnego nie z kosÂcioøem, czyli zewneÎtrznaÎ, organizacyjnaÎ
postaciaÎ wyznania (religii), lecz wøasÂnie z religiaÎ (wyznaniem), co
jednak w niczym nie zmienia faktu, zÇe rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa
zostaø w Hiszpanii zadekretowany bardzo wyrazÂnie i jednoznacznie50.
Aplikacja, na gruncie obowiaÎzujaÎcej konstytucji Hiszpanii, zasady
oddzielenia sfery panÂstwowej i eklezyjnej, chocÂ czasami jest traktowana jako aprobata sÂwieckiego modelu panÂstwa51, znowu jednak nie
48

G. Haarscher, LaickosÂcÂ, s. 5.
Konstytucja Hiszpanii, tøum. i wsteÎp T. Moødawa, Warszawa 1993, s. 37. W oryginale jednak (ninguna confesion tendra caracter estatal) uzÇyty jest czas przyszøy; przepis ten brzmi zatem ¹zÇadne wyznanie nie beÎdzie miaøo charakteru panÂstwowegoº, co
ma wazÇne historyczne znaczenie. SÂwiadczy bowiem o tym, zÇe do tej pory, tj. do momentu ustanowienia wskazanego przepisu, istniaøo wyznanie, ktoÂre miaøo charakter
panÂstwowy, i zÇe intencjaÎ ustrojodawcy byøo odcieÎcie sieÎ od przeszøych rozwiaÎzanÂ.
Potwierdza to, zÇe formuøa negatywna byøa najczeÎsÂciej stosowana w sytuacji, kiedy
wczesÂniejszy model panÂstwa wyznaniowego proÂbowano zastaÎpicÂ modelem panÂstwa
zakøadajaÎcego odreÎbnosÂcÂ instytucji panÂstwowych i kosÂcielnych. Wskazanie jakosÂciowej roÂzÇnicy mieÎdzy oboma modelami miaøo wieÎc roÂwniezÇ istotne znaczenie dla przyjmowania negatywnych form ustanowienia systemu rozdziaøu.
50
Por. A. Czohara, Stosunki panÂstwo ± kosÂcioÂø: Belgia, Francja, Hiszpania, Wøochy, Warszawa 1994, s. 29, 30.
51
Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji mieÎdzy, s. 182.
49
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mozÇe bycÂ roÂwnoznaczna ze sÂwieckosÂciaÎ panÂstwa tout court. SÂwiadczaÎ
o tym te wszystkie postanowienia konstytucji, ktoÂre nadajaÎ klauzuli
rozdziaøu zÇyczliwy charakter, jak np. zasada uwzgleÎdniania przez
wøadze publiczne przekonanÂ religijnych spoøeczenÂstwa czy tezÇ zasada
¹wspoÂøpracy z KosÂcioøem katolickim i pozostaøymi wyznaniamiº. Jak
sieÎ przy tym zaznacza, wspoÂøpraca w systemie hiszpanÂskim ± chocÂ
proklamowana expressis verbis w konstytucji ± nie jest samoistnaÎ
zasadaÎ ustroju, lecz konsekwencjaÎ innych, pierwotnych wzgleÎdem
niej zasad, ktoÂrymi saÎ podstawowe prawa jednostki do wolnosÂci i roÂwnosÂci religijnej52. W rezultacie stanowi ona wyraz realizacji ustrojowego postulatu obowiaÎzku wøadz publicznych ksztaøtowania niezbeÎdnych warunkoÂw do zapewnienia wolnosÂci i roÂwnosÂci jednostek i grup,
jak roÂwniezÇ usuwania przeszkoÂd, ktoÂre uniemozÇliwiaøyby lub utrudniaøy peønaÎ realizacjeÎ tych wolnosÂci. MajaÎc zatem ¹na wzgleÎdzie dobro tych samych ludzi, stosunki mieÎdzy stronami powinny bycÂ oparte
nie na ignorowaniu siebie, lecz na wspoÂøpracyº53.
WidacÂ z tego, zÇe chocÂ jednaÎ z zasad ksztaøtujaÎcych ¹ustroÂj konfesyjnyº jest zasada rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa, to jednak konstytucja Hiszpanii, podobnie jak niemiecka ustawa zasadnicza, nie recypuje w sposoÂb sÂcisøy ani tym bardziej restrykcyjny zasady laickosÂci.
Jak sieÎ wydaje, przynajmniej czeÎsÂciowo, mozÇna to tøumaczycÂ wøasÂnie
negatywnaÎ postaciaÎ przepisu wprowadzajaÎcego system rozdziaøu
i tym, zÇe negatywny sposoÂb instytucjonalizacji oddzielenia panÂstwa
i kosÂcioøa byø podyktowany kompromisowosÂciaÎ caøej formuøy konstytucyjnej, definiujaÎcej stosunki wyznaniowe, a zwøaszcza oporem
przeciw ustanowieniu systemu rozdziaøu eo nomine za pomocaÎ klauzuli pozytywnej. W ten sposoÂb zøagodzono oddzielenie panÂstwa i kosÂcioøa, co musiaøo sieÎ przeøozÇycÂ na swoistaÎ ¹niedokonÂczonaÎº czy mozÇe
¹niedoskonaøaÎº formeÎ przejeÎcia koncepcji panÂstwa laickiego, sposÂroÂd ktoÂrej w sposoÂb wierny przejeÎto m.in. rozdziaø instytucji panÂstwowych i konfesyjnych.
Dlatego tezÇ, model relacji panÂstwa do kosÂcioøa w warunkach hiszpanÂskich nie poddaje sieÎ prostej schematyzacji. Nie jest to bowiem
52
53

Por. A. Czohara, Stosunki panÂstwo ± kosÂcioÂø, s. 35, 36.
K. Orzeszyna, Podstawy relacji mieÎdzy, s. 182
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model typowego, wøasÂciwego czy mozÇe wiernego rozdziaøu54, jesÂli
oczywisÂcie zaøozÇymy, zÇe rozdziaø tozÇsamy jest ze sÂwieckosÂciaÎ panÂstwa. Rozdziaø ten, chocÂ jest wyartykuøowany wprost i stanowi jednaÎ
z podstaw porzaÎdku ustrojowego wspoÂøczesnej Hiszpanii, uzupeøniajaÎ bowiem inne postanowienia ustawy zasadniczej, ktoÂre osøabiajaÎ
rezÇim rozdziaøu, nadajaÎc mu wyrazÂnie zøagodzonaÎ postacÂ. Poza tym
trzeba pamieÎtacÂ, zÇe chocÂ na poziomie konstytucyjnym rozdziaø nie
jest i nie mozÇe bycÂ traktowany jako ekwiwalent laickosÂci, m.in. za
sprawaÎ zasad na swoÂj sposoÂb konkurencyjnych, redukujaÎcych sztywny charakter rozdziaøu, to w praktyce legislacyjnej, a zwøaszcza
w orzecznictwie saÎdowym uznaje sieÎ par excellence sÂwiecki charakter
panÂstwa hiszpanÂskiego, chocÂ uznanie to wydaje sieÎ uznaniem na wyrost55. ChcaÎc bowiem specyfikeÎ hiszpanÂskiego rozdziaøu wøozÇycÂ w jakiesÂ ramy kwalifikacji czy typizacji, mozÇna powiedziecÂ, zÇe rozdziaø
ten nabiera cech rozdziaøu typowo ¹instytucjonalnegoº, na swoÂj sposoÂb technicznego, a zatem odnoszaÎcego sieÎ jedynie do strony formalnoprawnej i funkcji organoÂw panÂstwa, bez przesaÎdzania tresÂci dziaøania panÂstwa56. TresÂcÂ ta, roÂwniezÇ za sprawaÎ wskazanych wprost zasad konstytucyjnych, nakazujaÎcych np. uwzgleÎdnianie czynnika religijnego, czeÎsto ± przynajmniej potencjalnie ± mozÇe wydawacÂ sieÎ niekompatybilna z wøasÂciwym czy tezÇ klasycznym rozdziaøem. Ryzyko to
± jak to juzÇ zostaøo powiedziane ± minimalizuje jednak konsekwentnie orzecznictwo, nakazujaÎce interpretowacÂ klauzuleÎ hiszpanÂskiego
rozdziaøu w kategoriach panÂstwa sÂwieckiego. Warto przy tym zazna54

s. 170.

Por. I.C. IbaÂn, PanÂstwo i kosÂcioÂø w Hiszpanii, w: PanÂstwo i kosÂcioÂø w krajach,

55
Jego zasadniczymi skøadnikami majaÎ bycÂ: wolnosÂcÂ religijna, neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa, roÂwnosÂcÂ wszystkich wyznanÂ wobec prawa i wspoÂødziaøanie panÂstwa i kosÂcioøa. Por. P. Ryguøa, Podstawowe pryncypia hiszpanÂskiego prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski,
Lublin 2004, s. 115 i n. Trzeba jednak zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe Autor nie wymieniø zasadniczej zasady panÂstwa sÂwieckiego, tj. wøasÂnie rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa, ktoÂra to
zasada jest przeciezÇ explicite wysøowiona w art. 16 ust. 3 konstytucji. Zob. tezÇ W. Brzozowski, Konstytucyjne ramy stosunkoÂw panÂstwo-kosÂcioÂø w Hiszpanii na przestrzeni
XX w., w: Francuska ustawa z 29 grudnia 1905 roku o rozdziale KosÂcioøoÂw i panÂstwa
z perspektywy stu lat, red. M. Pietrzak, Warszawa 2007, s. 149 i n.
56
Por. A. Czohara, Stosunki panÂstwo ± kosÂcioÂø, s. 70.
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czycÂ, zÇe taka prolaicka wykøadnia postanowienÂ konstytucji sÂcisÂle wiaÎzÇe sieÎ z indywidualistycznaÎ koncepcjaÎ praw i wolnosÂci jednostki i tym,
zÇe swoistaÎ normaÎ norm w obreÎbie materii wyznaniowej jest wolnosÂcÂ
religijna zaroÂwno jednostki, jak i grupy, ktoÂraÎ panÂstwo zobligowane
jest w mozÇliwe najlepszy (najpeøniejszy) sposoÂb zabezpieczacÂ i realizowacÂ57. To swojaÎ drogaÎ pokazuje raz jeszcze ewidentne iunctim
zasady rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa z prawami jednostki, w tym zwøaszcza z wolnosÂciaÎ sumienia i wyznania, wobec ktoÂrej rozdziaø jest
najlepszaÎ gwarancjaÎ posÂredniaÎ.
NegatywnaÎ wersjeÎ instytucjonalizacji rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa
przewidujaÎ roÂwniezÇ m.in. konstytucje Albanii, Estonii, Litwy, Rosji,
Urugwaju, Nikaragui, Meksyku czy ± przynajmniej w pewnym sensie
± Brazylii. W Albanii np. konstytucja w art. 10 ust. 1 postanawia
wprost, zÇe ¹w Republice Albanii nie ma religii panÂstwowejº58; z kolei
w Estonii konstytucja wprost stanowi, zÇe ¹kosÂcioÂø panÂstwowy nie
istniejeº59 (§ 40 ust. 2 zd. 2). Na Litwie zasÂ, zgodnie z dyspozycjaÎ
art. 43 zd. 7, ¹nie istnieje religia panÂstwowaº60. Rosja natomiast,
posÂroÂd panÂstw deklarujaÎcych w formie negatywnej rozdziaø panÂstwa
i kosÂcioøa, jest o tyle specyficzna, izÇ obok przepisu negatywnego,
zawiera podstawowy, mozÇna powiedziecÂ nawet, zÇe zreÎbowy przepis,
eo nomine okresÂlajaÎcy panÂstwo mianem sÂwieckiego. Obok jednak
niego, jak gdyby w celu wzmocnienia sÂwieckiego charakteru panÂstwa, ustawodawca konstytucyjny zawarø przepis, tym razem w wersji
negatywnej, potwierdzajaÎcy, izÇ ¹zÇadna religia nie mozÇe bycÂ uznana za
panÂstwowaÎ lub obowiaÎzujaÎcaÎº61 (art. 14 ust. 1 zd. 2). W panÂstwach
iberoamerykanÂskich z kolei, z ktoÂrych notabene zdecydowana wieÎk57
Szerzej na ten temat zob. A. Czohara, Mechanizmy ochrony wolnosÂci sumienia
i wyznania w panÂstwach Europy Zachodniej, [w:] A. Czohara, B. GoÂrowska, M. Nadolski, J. Osuchowski, Dylematy wolnosÂci sumienia i wyznania w panÂstwach wspoÂøczesnych, Warszawa 1996, s. 45.
58
Konstytucja Albanii (z 1998 roku), tøum. D. Horodyska, E. Lloha, wsteÎp W.
Milanowski, Warszawa 2001, s. 31.
59
Konstytucja Estonii, tøum. A. Puøøo, wsteÎp L. Garlicki, P. èossowski, Warszawa
1997, s. 39.
60
Konstytucja Republiki Litewskiej, tøum. H. Wisner, wsteÎp A. Zakrzewski, Warszawa 1994, s. 35.
61
Konstytucja Rosji, tøum. A. Kubik, wsteÎp A. Bosiacki, Warszawa 2000, s. 43.
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szosÂcÂ opowiada sieÎ za jakaÎsÂ formaÎ powiaÎzania z kosÂcioøem, przepisy
negatywnie stanowiaÎce o systemie oddzielania zawierajaÎ przykøadowo konstytucje Nikaragui (deklarujaÎc w przepisie art. 14, izÇ ¹panÂstwo
nie ma oficjalnej religiiº), Urugwaju (tu w dosÂcÂ odmiennej wersji,
zgodnie z ktoÂraÎ ¹panÂstwo nie popiera zÇadnej religiiº), Meksyku
(¹Kongres nie mozÇe przyjaÎcÂ ustaw, ktoÂre jakaÎsÂ religieÎ ustanawiajaÎ
baÎdzÂ jej zakazujaÎº)62 czy tezÇ Brazylii. W tym ostatnim przypadku
regulacja konstytucyjna jest na swoÂj sposoÂb osobliwa. Odpowiedni
przepis konstytucji stanowi bowiem, zÇe zwiaÎzkowi (unii) oraz poszczegoÂlnym jego (jej) czeÎsÂciom skøadowym zakazuje sieÎ ¹ustanawiania wyznanÂ religijnychº63 baÎdzÂ ± w innym tøumaczeniu ± ¹ustanawiacÂ
kulty religijne lub kosÂcioøyº64. ChocÂ szata søowna wskazanego przepisu mozÇe, przynajmniej prima facie, wzbudzacÂ pewne zdziwienie, to
jednak sens regulacji wydaje sieÎ jasny i jest nim zakaz wprowadzania
modelu powiaÎzania, ktoÂrego zewneÎtrznym wyrazem byøoby uznanie,
tutaj rozumiane jako nadanie statusu oficjalnosÂci, religii lub kosÂcioøa.
W rezultacie w kazÇdym przypadku, jesÂli tylko konstytucja zakazuje
przyznawania publicznego, panÂstwowego lub oficjalnego charakteru
religii albo zwiaÎzku konfesyjnego, to deklaruje oddzielenie panÂstwa
od kosÂcioøa, ktoÂrego sensem ± w innym nieco ujeÎciu przepisu negatywnego ± jest zakaz funkcjonowania kosÂcioøa uprzywilejowanego
baÎdzÂ ± w wydaniu bardziej socjologicznym ± religii (wyznania) w jakisÂ
sposoÂb eksponowanego.
Â STWA
3. WYRAZÂNE USTANOWIENIE ROZDZIAèU KOSÂCIOèA I PAN

Do pewnego czasu przepisy negatywnie jurydyzujaÎce system rozdziaøu byøy przepisami zasadniczymi, jesÂli wreÎcz nie wyøaÎcznymi.
RoÂwniezÇ francuska laciteÂ byøa na tyle osobliwa i niepowtarzalna, zÇe
nadawano jej odreÎbnaÎ postacÂ nizÇ przepisu sensu stricto pozytywne62
Por. W. Bar, Kwestie wyznaniowe w konstytucjach Ameryki èacinÂskiej i KaraiboÂw, w: Prawo wyznaniowe w systemie, s. 179, 177, 189.
63
Konstytucja Brazylii, tøum. A. Wojtyczek-Bonnand, wsteÎp K. Wojtyczek, Warszaw 2004, s. 64.
64
W. Bar, Kwestie wyznaniowe, s. 165.
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go65. Dlatego wøasÂciwy przepis pozytywny, a wieÎc przepis wprost
stwierdzajaÎcy rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa, najczeÎsÂciej wyrazÇony sformuøowaniem, w mysÂl ktoÂrego panÂstwo i kosÂcioÂø saÎ rozdzielne albo
oddzielone, pojawiø sieÎ wøasÂciwie wraz z tzw. konstytucjonalizmem
socjalistycznym66, jaki ± co oczywiste ± dystansowaø sieÎ od wszelkich
konotacji konfesyjnych. Stosownie wieÎc do zaøozÇenÂ ideologicznych
tego systemu, opowiadaø sieÎ on zdecydowanie za rozdziaøem panÂstwa
i kosÂcioøa, przy czym uznawaø, zÇe najlepszaÎ formaÎ jego ujeÎcia w ustawie zasadniczej jest po prostu wyrazÇenie tego faktu expressis verbis67.
Dlatego w konstytucjach panÂstw socjalistycznych wpisywano jednoznacznaÎ dyspozycjeÎ stwierdzajaÎcaÎ rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa68.
W efekcie w poroÂwnawczym prawie wyznaniowym, za sprawaÎ deklaracji konfesyjnych zawartych w konstytucjach panÂstw socjalistycznych, pojawiø sieÎ drugi ± podstawowy dzisÂ ± sposoÂb zadeklarowania
systemu rozdziaøu. Kontekst historyczny pojawienia sieÎ tego, sensu
stricto pozywanego ujeÎcia oddzielenia panÂstwa od kosÂcioøa zadecydowaø o tym, izÇ z czasem zaczeÎto wyodreÎbniacÂ dwa modele konstytucyjnej reglamentacji systemu rozdziaøu, tj. model wøasÂciwy dla ¹demokratycznych panÂstw laickichº oraz ± a contrario ± model charakteryzujaÎcy ¹totalitarne panÂstwa komunistyczneº69. Podziaø ten, jak
sieÎ wydaje, jest jednak bardziej ideologiczny nizÇ jurydyczny, a tym
bardziej legislacyjny. Z jednej bowiem strony wszystkie panÂstwa zakøadajaÎce rozdziaø, w innej formie nizÇ to czyniøy panÂstwa socjalistyczne, traktuje jako panÂstwa laickie, gdy tymczasem laickosÂcÂ ± jak to
zostaøo powiedziane ± winno sieÎ traktowacÂ osobno, jako odreÎbny,
wysoce specyficzny model panÂstwowosÂci, dla ktoÂrej rozdziaø sacrum
65

Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 92.
Szerzej na ten temat zob. J. Osuchowski, PanÂstwo a kosÂcioÂø w konstytucjonalizmie socjalistycznym, Warszawa 1983.
67
Por. M. Pietrzak, Historia ksztaøtowania sieÎ, s. 102 i n.
68
Por. J. Matwiejuk, Regulacje wyznaniowe w Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r.,
w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M.
Ordon, Lublin 2005, s. 127 i nast.
69
Por. J. Krukowski, Relacje mieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem w konstytucjach
wspoÂøczesnych panÂstw europejskich. Aspekt prawno-poroÂwnawczy, ¹KosÂcioÂø i Prawoº
1994, t. 12, s. 25 i n.
66

FORMY PRAWNEGO ROZDZIAèU PANÂSTWA I KOSÂCIOèA

71

i profanum jest zaledwie jednym ze skøadnikoÂw i absolutnie nie jest
roÂwnoznaczny z samym rozdziaøem. Z drugiej zasÂ strony, wszystkie
panÂstwa socjalistyczne traktuje en bloc, bez wskazywania roÂzÇnic i odmiennosÂci mieÎdzy nimi, jak i roÂzÇnic wynikajaÎcych z okresoÂw historycznych, ktoÂre przeciezÇ nie byøy jednakowe i powodowaøy, zÇe panÂstwa socjalistyczne podlegaøy ewolucji, co z kolei nie uprawnia do
nazywania ich wszystkich mianem totalitarnych. Totalitaryzm jest
bowiem tylko jednaÎ, najbardziej wyostrzonaÎ, a zarazem imperatywnaÎ
postaciaÎ panÂstwa niedemokratycznego i jesÂli przyjmiemy, zÇe w ogoÂle
wysteÎpowaø on w panÂstwach o ustroju socjalistycznym to, po pierwsze, nie we wszystkich, a po drugie nie zawsze i nie w kazÇdym okresie.
Poza tym, aÁ propos panÂstw socjalistycznych, trzeba zauwazÇycÂ, zÇe
wszystkie one byøy wøasÂnie socjalistycznymi, ale juzÇ niekoniecznie
komunistycznymi. Ani wieÎc komunizm, ani totalitaryzm nie saÎ strukturami constans i swoista urawniøowka caøej formacji socjalistycznej
jest najzwyczajniej nieuprawniona metodologicznie. W efekcie, jesÂli
juzÇ by sieÎ chciaøo stosowacÂ takie ideologiczne czy mozÇe aksjologiczne
podziaøy ± co samo w sobie jest mocno dyskusyjne ± to w ramach
panÂstw aplikujaÎcych system rozdziaøu powinno sieÎ wyodreÎbniacÂ panÂstwa demokratyczne i panÂstwa niedemokratyczne, wøasÂciwe dla szerokiej formacji socjalistycznej. Inna sprawa, zÇe podziaø ten dzisÂ jest
juzÇ zupeønie bez znaczenia, gdyzÇ przepis pozytywny, a wieÎc przepis
wprost deklarujaÎcy oddzielenie panÂstwa i kosÂcioøa, jest charakterystyczny dla szeregu panÂstw demokratycznych, co oznacza, zÇe nie mozÇna go wiaÎzacÂ jedynie z formacjaÎ socjalistycznaÎ oraz zÇe nie mozÇna
nadawacÂ mu jakiejkolwiek pejoratywnej konotacji znaczeniowej70.
TechnikeÎ takaÎ stosujaÎ m.in. Buøgaria, Chorwacja, Portugalia, Søowenia, Ukraina czy WeÎgry. W Buøgarii np. przepis art. 13 ust. 2
proklamuje wprost, izÇ ¹instytucje religijne saÎ oddzielone od panÂstwaº71. Analogicznie w Chorwacji, gdzie art. 41 zd. 1 postanawia,
zÇe ¹wszystkie wspoÂlnoty religijne saÎ [...] oddzielone od panÂstwaº72,
70

Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 92 i nast.
Konstytucja Republiki Buøgarii, tøum. Z. Jarosz, w: Buøgaria, red. R. ChrusÂciak,
Warszawa 1993, s. 13.
72
Konstytucja Republiki Chorwacji, tøum. T.M. WoÂjcik, wsteÎp A. Garlicka,
L. Garlicki, Warszawa 1995, s. 26.
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zasÂ konstytucja Portugalii ± w art. 41 ust. 4 ± stanowi, podobnie jak
w pozostaøych panÂstwach, izÇ ¹kosÂcioøy i inne wspoÂlnoty religijne saÎ
rozdzielone od panÂstwaº73. TakzÇe w Republice WeÎgierskiej, zgodnie
z przepisem § 60 ust. 3, ¹kosÂcioÂø jest oddzielony od panÂstwaº74. Nieco
inaczej, ale bez jakiejkolwiek zmiany znaczenia, przepis ten formuøuje konstytucja Søowenii, zakøadajaÎc, izÇ ¹panÂstwo i wspoÂlnoty religijne saÎ rozdzieloneº75. Na Ukrainie z kolei, zgodnie z dyspozycjaÎ
art. 35 zd. 3 ¹kosÂcioÂø i organizacje religijne [...] saÎ oddzielone od
panÂstwa, a szkoøa ± od kosÂcioøaº76. We wszystkich tych panÂstwach
system rozdziaøu zostaø ustanowiony expressis verbis stanowiaÎc istotne uzupeønienie ogoÂlnych koncepcji panÂstwa demokratycznego (takich jak pluralizm czy panÂstwo prawa), w tym zwøaszcza wolnosÂci
religijnej i neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa, oznaczajaÎcych,
zÇe panÂstwo w zÇadnym razie nie powinno miecÂ charakteru ideologicznego i wobec wszystkich przekonanÂ, poglaÎdoÂw i sÂwiatopoglaÎdoÂw powinno zachowacÂ roÂwny dystans. PotwierdzajaÎ to doskonale praktyka,
jak i przede wszystkim orzecznictwo saÎdowe, uznajaÎce konsekwentnie i jednoznacznie, zÇe panÂstwo demokratyczne to panÂstwo gwarantujaÎce wolnosÂcÂ sumienia i wyznania ze wszystkimi wynikajaÎcymi z tego konsekwencjami, w tym z rozdziaøem instytucji panÂstwowych i kosÂcielnych77.

73
Konstytucja Portugalii, tøum. A. Wojtyczek-Bonnand, wsteÎp J. Miranda,
P. Kownacki, Warszawa 2000, s. 57.
74
Konstytucja WeÎgier, tøum. H. Donath, wsteÎp W. BrodzinÂski, Warszawa 2002,
s. 71.
75
Konstytucja Republiki Søowenii, tøum. i wsteÎp P. Winczorek, Warszawa 1994,
s. 26.
76
Konstytucja Ukrainy, tøum. i wsteÎp E. Toczek, Warszawa 1999, s. 40. Warto
jednak zaznaczycÂ, izÇ obok tego przepisu, konstytucja celem wzmocnienia proklamowanego rozdziaøu, ustanawia roÂwniezÇ w tym samym artykule przepis, zgodnie z ktoÂrym
¹zÇadna religia nie mozÇe bycÂ uznana przez panÂstwo za panujaÎcaÎº. Tego typu zdublowanie przepisu instytucjonalizujaÎcego rozdziaø, podobnie jak w Rosji, jest jednak
zupeønie niepotrzebne i stanowi konstytucyjne superfluum. Zasada rozdziaøu wynika
bowiem explicite ze stwierdzenia o oddzieleniu panÂstwa i kosÂcioøa.
77
Na przykøadzie Portugalii zob. K. Orzeszyna, Podstawy relacji mieÎdzy, s. 189 i n.
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ÂW
4. GWARANTOWANIE PODSTAWOWYCH ATRYBUTO
SYSTEMU ROZDZIAèU

W ustawach zasadniczych rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa nie musi
bycÂ przy tym ustanowiony wedøug wzorca pozytywnego baÎdzÂ negatywnego. ChocÂ jasnaÎ jest rzeczaÎ, zÇe postanowienia konstytucyjne
deklarujaÎce wprost albo panÂstwo sÂwieckie, albo rozdziaø mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøem, albo wreszcie zakaz istnienia kosÂcioøa panujaÎcego lub religii oficjalnej saÎ najbardziej klarowne i jednoznaczne, nie
pozostawiajaÎc w ten sposoÂb zÇadnych waÎtpliwosÂci interpretacyjnych
co do stworzonego ukøadu odniesienia panÂstwa do kwestii konfesyjnych, szczegoÂlnie zasÂ do roli i miejsca zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Niemniej zdarza sieÎ czasami, zÇe ustrojodawca nie decyduje sieÎ, najczeÎsÂciej z roÂzÇnych, zøozÇonych i komplementarnych wzgleÎdem siebie powodoÂw, tak kategorycznie umocowacÂ systemu rozdziaøu. Nie oznacza
to jednak, zÇe tym samym niejako automatycznie opowiada sieÎ za
modelem panÂstwa wyznaniowego, zakøadajaÎcego powiaÎzanie panÂstwa z kosÂcioøem. SposoboÂw wyrazÇenia intencji generalnej, jakaÎ jest
separationis ecclesiae et status, jest dzisÂ bowiem znacznie wieÎcej i nie
zawierajaÎ sieÎ one bynajmniej w alternatywie: albo przepis pozytywny, albo negatywny. Coraz czeÎsÂciej bowiem ustawodawca konstytucyjny stara sieÎ wyartykuøowacÂ jedynie poszczegoÂlne substraty panÂstwa laickiego, bez nazywania go wprost sÂwieckim ani tezÇ bez jurydyzowania w sposoÂb bezposÂredni zasady rozdziaøu78. PowodoÂw tego
stanu rzeczy jest wiele, np. tradycje konstytucyjne, opoÂr sÂrodowisk
konfesyjnych, kontrowersje co do ukøadu relacji na linii panÂstwo±
kosÂcioÂø, antagonizm wobec jednoznacznej deklaracji o sÂwieckosÂci
lub rozdziale, szczegoÂlne miejsce, np. z powodoÂw historycznych, socjologicznych czy ± last but not least ± politycznych jednego z wyznanÂ
w panÂstwie. Wtedy wøasÂnie, w tyglu sprzecznych i krzyzÇujaÎcych sieÎ
koncepcji i pomysøoÂw ustrojowych, dochodzi z reguøy do wypracowania formuø kompromisowych, majaÎcych wyrazÇacÂ intencje rozdzielenia instytucji panÂstwowych i kosÂcielnych, ale bez posøugiwania sieÎ
w warstwie søownej konstytucji takimi terminami, jak ¹rozdziaøº czy
78

Por. J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja, s. 37, 38.
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¹panÂstwo laickieº79. Nie oznacza to jednak, zÇe takie wyliczenie elementoÂw definiujaÎcych en bloc koncepcjeÎ øadu wyznaniowego deprecjonuje zasadeÎ oddzielenia panÂstwa i kosÂcioøa, a tym bardziej jaÎ pomija. Zasada ta tkwi bowiem implicite we wszystkich tych sformuøowaniach konstytucji, ktoÂre dokonujaÎ deskrypcji zasad instytucjonalnych øaÎczaÎcych panÂstwo ze zwiaÎzkami wyznaniowymi. W efekcie,
uogoÂlniajaÎc nieco, mozÇna powiedziecÂ, zÇe rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa
w konstytucji mozÇe bycÂ zawarty explicite, przy czym w tej formule
rozdziaø mozÇe bycÂ ustanowiony albo w sposoÂb pozytywny, albo negatywny, baÎdzÂ implicite, a zatem poprzez enumeratywne wskazanie
pryncypioÂw, na ktoÂrych zbudowane saÎ zwiaÎzki panÂstwa z organizacjami religijnymi, jednakzÇe bez wymieniania in extenso rozdziaøu jako
cechy tych zwiaÎzkoÂw.
Wydaje sieÎ, zÇe taki implicite zaøozÇony rozdziaø jest coraz bardziej
popularny. PrzewidujaÎ go m.in. konstytucje Belgii, Wøoch, Irlandii,
Rumunii, Paragwaju, Kolumbii, Haiti, Ekwadoru, Chile, Czech, Polski80, Japonii, Wenezueli czy Søowacji. Za ekwiwalent rozdziaøu mozÇe
bycÂ przy tym uznana tylko jedna cecha, regulujaÎca stosunek panÂstwa
do kosÂcioøa czy szerzej kwestii konfesyjnej albo tezÇ kilka elementoÂw,
ktoÂre wzieÎte razem definiujaÎ model stosunkoÂw wyznaniowych i umieszczajaÎ go w szerokim modelu rozdziaøu.
79
Znakomitym tego przykøadem jest oczywisÂcie proces przygotowywania
i uchwalania polskiej konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, a zwøaszcza redakcji art.
25. Szerzej na ten temat zob.: P. Borecki, Koncepcje stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem
a zwiaÎzkami wyznaniowymi w projektach i postulatach konstytucyjnych, Warszawa
2002; J. BrozÇyniak, Konstytucyjne dylematy regulacji stosunkoÂw wyznaniowych we
wspoÂøczesnej Polsce, Warszawa 1996; P. LeszczynÂski, Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP, Warszawa 2001.
80
RozwiaÎzania polskie zostanaÎ jednak w tym miejscu pominieÎte, przede wszystkim dlatego, zÇe saÎ one stosunkowo dobrze zanalizowane w literaturze. Zob. np. J. Krukowski, Konstytucyjny model stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøem w III Rzeczypospolitej, w: Prawo wyznaniowe w systemie, s. 79 i n.; M. Pietrzak, Stosunki panÂstwo ±
kosÂcioÂø w nowej Konstytucji, ¹PanÂstwo i Prawoº 1997, nr 11/12, s. 173 i n.; R.M.
Maøajny, Regulacja kwestii konfesyjnych w Konstytucji III RP (refleksje krytyczne),
w: Ze sztandarem prawa przez sÂwiat. KsieÎga dedykowana Profesorowi WienÂczysøawowi JoÂzefowi Wagnerowi von Igelgrund z okazji 85-lecia urodzin, red. R. Tokarczyk,
K. Motyka, KrakoÂw 2002, s. 277 i n.; J. Szymanek, Klauzule wyznaniowe w Konstytucji
RP, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2005, t. VIII, s. 5 i n.
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PojedynczaÎ cechaÎ, tacite uznajaÎcaÎ rozdziaø, mozÇe bycÂ np. wolnosÂcÂ
lub roÂwnosÂcÂ wszystkich wyznanÂ. Przykøadem tej techniki introdukcji
systemu oddzielenia panÂstwa i kosÂcioøa mozÇe bycÂ chociazÇby konstytucja Haiti, ktoÂrej art. 30 zd. 1 wyrazÂnie przewiduje, zÇe ¹wszystkie religie
i kulty saÎ wolneº81, albo analogiczna w tresÂci konstytucja Kolumbii,
w art. 119 zd. 1 gwarantujaÎca ¹wolnosÂcÂ kultoÂwº. InnaÎ cechaÎ, ktoÂra
w drodze rozszerzenia roÂwniezÇ pozwala uznacÂ obowiaÎzywanie systemu
rozdziaøu jest np. autonomia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. WyrazÇa jaÎ, poprzez wyliczenie elementoÂw skøadajaÎcych sieÎ na pojeÎcie autonomii, art.
16 ust. 2 czeskiej Karty Praw Podstawowych, stanowiaÎcy, izÇ ¹kosÂcioøy
i zwiaÎzki wyznaniowe zarzaÎdzajaÎ swoimi sprawami, zwøaszcza powoøujaÎ
swoje organy, powoøujaÎ swoich duchownych oraz tworzaÎ zakonne i inne
kosÂcielne instytucje, niezawisøe od organoÂw panÂstwowychº82.
Atrybut autonomii, chocÂ per se ipse nie jest ekwiwalentem rozdziaøu, to jednak, niejako z drugiej strony, nie mozÇe bycÂ przewidziany
w systemie powiaÎzania panÂstwa i kosÂcioøa, ktoÂrego signum specificis
jest wøasÂnie brak autonomii organizacji konfesyjnych i ich podporzaÎdkowanie panÂstwu83. Autonomia, w dodatku jesÂli uzupeøniona jest zasadaÎ indywidualnej wolnosÂci religijnej (a ta jest juzÇ dzisÂ bezdyskusyjna), musi bycÂ w zwiaÎzku z tym odczytywana jako intencja ustanowienia separacji mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøem, czemu powinny czynicÂ
zadosÂcÂ zaroÂwno regulacje podkonstytucyjne, jak i ± to przede wszystkim ± wøasÂciwa praktyka administracyjna84. Podobne sformuøowania
znajdujaÎ sieÎ w konstytucji Søowacji. Tutaj roÂwniezÇ ustrojodawca,
chcaÎc okresÂlicÂ model relacji panÂstwowo-kosÂcielnych, zaøozÇyø jako jedynaÎ zasadeÎ autonomii, ale rozszerzanaÎ w drodze odpowiedniej interpretacji takzÇe i na inne zasady wøasÂciwe dla systemu rozdziaøu. Art. 24
w ust. 3 stanowi bowiem wprost, izÇ ¹kosÂcioøy i wspoÂlnoty religijne
81

W. Bar, Kwestie wyznaniowe, s. 173.
Konstytucja Republiki Czeskiej, tøum. i wsteÎp M. Kruk, Warszawa 1994, s. 73.
83
Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 68 i n.
84
Por. J.R. Tretera, Religia i wolnosÂcÂ religijna w Republice Czeskiej, w: Religia
i wolnosÂcÂ religijna w panÂstwach Europy SÂrodkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, red. J. Krukowski, Lublin 2004, s. 129 i n. Zob. takzÇe I.A. Hrdina,
WolnosÂcÂ religijna w porzaÎdku konstytucyjnym Republiki Czeskiej, ¹Studia z Prawa
Wyznaniowegoº 2005, t. VIII, s. 103 i n.
82
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zarzaÎdzajaÎ samodzielnie swoimi sprawami, zwøaszcza ustanawiajaÎc
swoje organy, swoich duchownych, zapewniajaÎc naukeÎ religii i zakøadajaÎc zakonne i inne kosÂcielne instytucje niezalezÇnie od organoÂw
panÂstwowychº85. ChocÂ zatem zasada autonomii nie zostaøa wymieniona explicite, to jednak ustawodawca konstytucyjny wyraziø jej clou
w rozbudowanej warstwie søownej przepisu art. 24 ust. 3 konstytucji,
co obok wolnosÂci religijnej kazÇe interpretowacÂ system relacji panÂstwo±kosÂcioÂø podøug wzorca rozdzielenia. Jak sieÎ przy tym zaznacza,
podkresÂlenie wøasÂnie autonomii, w dodatku poprzez w miareÎ precyzyjne okresÂlenie jej przejawoÂw, jakie ma miejsce w dyspozycji przepisu art. 24 ust. 3, jest ± podobnie jak i w saÎsiednich Czechach ±
motywowane wzgleÎdami historycznymi, a przede wszystkim tradycjaÎ
systemu joÂzefinÂskiego, a poÂzÂniej komunistycznego, ktoÂre to systemy
przekresÂlaøy autonomieÎ i niezalezÇnosÂcÂ organizacji religijnych, poddajaÎc je skutecznej i drobiazgowej kurateli panÂstwa86. Wskazanie na
autonomieÎ zwiaÎzkoÂw wyznaniowych ma w efekcie pokazywacÂ jakosÂciowaÎ zmianeÎ w nastawieniu panÂstwa do kosÂcioøa, ktoÂra to zmiana
umieszcza system wzajemnych relacji panÂstwo ± kosÂcioÂø w generalnym
wzorcu oddzielania. Autonomia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, uzupeøniona dodatkowo ich niezalezÇnosÂciaÎ, jest roÂwniezÇ elementem, jaki pozwala domniemywacÂ system rozdziaøu takzÇe i w Wenezueli, ktoÂrej
konstytucja nie posÂwieÎca szczegoÂlnej uwagi relacjom panÂstwowo-kosÂcielnym (art. 59), a jednym elementem wøasÂciwym dla systemu rozdziaøu, poza wskazanaÎ niezalezÇnosÂciaÎ i autonomiaÎ kosÂcioøoÂw, jest indywidualna wolnosÂcÂ religijna. TakzÇe w Paragwaju konstytucja, w art.
24 zd. 3, gwarantuje zwiaÎzkom wyznaniowym ¹niezalezÇnosÂcÂ i autonomieÎº, co jest jedynym wyrazÇonym bezposÂrednio w ustawie zasadniczej sposobem uregulowania stanowiska panÂstwa wobec kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych in gremio87. Okazuje sieÎ wieÎc, zÇe nawet
85

s. 40.

Konstytucja Republiki Søowackiej, tøum. i wsteÎp K. Skotnicki, Warszawa 1993,

86
Por. M. T. Staszewski, PanÂstwo ± kosÂcioÂø w Europie SÂrodkowo-Wschodniej.
Aspekty instytucjonalno-prawne, Warszawa 1994, s. 99.
87
WskazacÂ jednak nalezÇy, zÇe w art. 24 zd. 2 konstytucja osobno reguluje sytuacjeÎ
prawnaÎ KosÂcioøa katolickiego, wobec ktoÂrego stosuje sieÎ zasady autonomii, niezalezÇnosÂci i kooperacji.
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jednostkowy element deskrypcji stosunkoÂw panÂstwowo-kosÂcielnych,
o ile oczywisÂcie miesÂci sieÎ w katalogu cech definiujaÎcych system rozdziaøu, mozÇe w drodze wøasÂciwej wykøadni, rozszerzenia i wpisania
w ogoÂlny model demokratycznego panÂstwa prawnego wraz ze wszystkimi jego czeÎsÂciami skøadowymi, prowadzicÂ do uznania obowiaÎzywania systemu oddzielenia panÂstwa i kosÂcioøa88.
Znacznie czeÎsÂciej jednak do deskrypcji systemu rozdziaøu, nieustanowionego wprost w warstwie søownej odpowiedniego przepisu
konstytucji, søuzÇy kilka cech (atrybutoÂw), w ktoÂre wyposazÇone saÎ
kosÂcioøy i inne zwiaÎzki wyznaniowe, a ktoÂre z racji swojej opozycyjnosÂci wzgleÎdem modelu panÂstwa konfesyjnego, oznaczajaÎ, zÇe dla
ustrojodawcy pozÇaÎdanym ukøadem odniesienia do szeroko rozumianej kwestii wyznaniowej byø rozdziaø instytucji panÂstwowych i kosÂcielnych. Przykøadem pierwszym z brzegu mogaÎ bycÂ postanowienia konfesyjne konstytucji Japonii, w tym zwøaszcza dyspozycja z art. 20 ust. 1
zd. 2, wedle ktoÂrej ¹panÂstwo nie udziela zÇadnych przywilejoÂw organizacjom religijnymº, a te z kolei ¹nie mogaÎ wykonywacÂ jakiejkolwiek
wøadzy politycznejº89. To ostatnie sformuøowanie ± ¹jakiejkolwiek
wøadzy politycznejº ± nalezÇy jednak tøumaczycÂ jako wøadzy ¹panÂstwowejº czy mozÇe raczej ¹publicznejº, gdyzÇ w kazÇdej duzÇej strukturze
organizacyjnej, a takaÎ jest zwiaÎzek wyznaniowy, jest realizowana wøadza polityczna, jesÂli pod pojeÎciem tym rozumie sieÎ wøadzeÎ sprawowanaÎ w duzÇej grupie spoøecznej90. IntencjaÎ ustawodawcy konstytucyjnego Japonii byøo wieÎc nie tyle pozbawienie organizacji religijnych mozÇnosÂci wykonywania wøadzy politycznej, bo to oznaczaøoby dewaluacjeÎ
tych organizacji i niedopuszczalnaÎ w warunkach rozdziaøu ingerencjeÎ
w ich struktury wewneÎtrzne, ile wøasÂnie niedopuszczenie tych organizacji do sprawowania wøadzy panÂstwowej, co charakteryzowaøo sytuacjeÎ wyznaniowaÎ Japonii przed uchwaleniem konstytucji, ktoÂra odpowiadaøa tradycyjnemu modelowi panÂstwa konfesyjnego. Uzupeø88

Przy czym wydaje sieÎ, zÇe koniecznym takim elementem jest zagwarantowana
expressis verbis indywidualna wolnosÂcÂ sumienia i wyznania.
89
Konstytucja Japonii, tøum. T. Suzuki, P. Winczorek, wsteÎp A. Garlicka,
L. Garlicki, Wrocøaw 1990, s. 37.
90
Szerzej na ten temat zob. J. Osuchowski, O pojeÎciu wøadzy kosÂcioøa, ¹Czøowiek
i SÂwiatopoglaÎdº 1977, nr 5.
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nieniem postanowienia z art. 20 ust. 1 zd. 2 konstytucji Japonii jest
jednoznaczna wypowiedzÂ z art. 20 ust. 2, zgodnie z ktoÂraÎ ¹panÂstwo
i jego organy powstrzymujaÎ sieÎ od nauczania religii oraz od wszelkiej
innej dziaøalnosÂci religijnejº. W rezultacie przepisy art. 20 pozwalajaÎ
definitywnie uznacÂ, zÇe obowiaÎzujaÎcaÎ zasadaÎ stosunkoÂw wyznaniowych w Kraju KwitnaÎcej WisÂni, jest rozdziaø, ktoÂrego jednak nie nalezÇy, wbrew pozorom, utozÇsamiacÂ z caøkowitaÎ eliminacjaÎ elementoÂw
konfesyjnych z przestrzeni zÇycia publicznego. Przykøady obecnosÂci
waÎtkoÂw religijnych w zÇyciu publicznym kazÇaÎ raczej moÂwicÂ o tatemae
(pozorze) stosunkoÂw panÂstwo ± religia91, jesÂli oczywisÂcie miaøyby one
odpowiadacÂ wiernemu wzorcowi separacji92. W rezultacie honne (rzeczywistosÂcÂ) relacji konfesyjnych odbiega od zaøozÇenÂ teoretycznych,
gdyzÇ nie realizuje w sposoÂb bezwzgleÎdny cech konstytucyjnie okresÂlonych relacji panÂstwowo-kosÂcielnych, mieszczaÎcych sieÎ w pojemnej
przeciezÇ klasie rozdziaøu93. Raz jeszcze potwierdza to, zÇe aplikacja
rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa nie musi wcale oznaczacÂ laicyzacji panÂstwa (a tym bardziej spoøeczenÂstwa) i wyrugowania wszelkich pierwiastkoÂw religijnych z zÇycia publicznego.
RoÂwniezÇ z dwoma, okresÂlonymi wyrazÂnie w ustawie zasadniczej,
elementami wøasÂciwymi dla systemu rozdziaøu, ergo wprowadzajaÎcymi ten system, aczkolwiek bez nazwania go takim wprost, mamy do
czynienia w Belgii. Konstytucja tego kraju za rudymenty stosunkoÂw
konfesyjnych uznaje dwie zasady, mianowicie zasadeÎ roÂwnosÂci wyznanÂ oraz zasadeÎ niezalezÇnosÂci panÂstwa, z jednej strony, i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych, z drugiej. Zasada roÂwnosÂci wyznanÂ jest przewidziana
w dyspozycji art. 19 i 20, ktoÂre gwarantujaÎ ¹wolnosÂcÂ kultu religijnego
91
K. Karolczak, PanÂstwo i religia we wspoÂøczesnej Japonii, w: PrzestrzenÂ polityki
i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu
z okazji 75-lecia urodzin, red. B. GoÂrowska, Warszawa 2004, s. 319 i n.
92
Potwierdza to, zÇe rozdziaø wcale nie musi zawieracÂ w sobie neutralnosÂci panÂstwa w sprawach religijnych, a co za tym idzie, nie musi tezÇ oznaczacÂ ustanowienia
wøasÂciwego panÂstwa sÂwieckiego, jesÂli tylko nie beÎdzie sieÎ sprowadzacÂ sÂwieckosÂci do
synonimu rozdziaøu. W efekcie, na gruncie Japonii, mozÇna powiedziecÂ, zÇe mamy do
czynienia z rozdziaøem panÂstwa i kosÂcioøa, ale zarazem nie mamy do czynienia z neutralnosÂciaÎ sÂwiatopoglaÎdowaÎ panÂstwa.
93
Por. A. KosÂcÂ, PanÂstwo a religia w prawodawstwie japonÂskim, ¹Studia z Prawa
Wyznaniowegoº 2002, t. V, s. 3 i n.
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i publicznego praktykowania goº94 (art. 19), wskazujaÎc zarazem na
roÂwnosÂcÂ wyznanÂ, chocÂ bez nazwania roÂwnosÂci eo nomine, moÂwiaÎc
o ¹prawach jakiegokolwiek kultu religijnegoº (art. 20). RoÂwnosÂcÂ
wyznanÂ (i tkwiaÎca w niej roÂwniezÇ wolnosÂcÂ) jest jednak powszechnie
zaakceptowana jako reguøa regulacji stosunkoÂw panÂstwowo-kosÂcielnych95, chocÂ trzeba pamieÎtacÂ, zÇe pierwszoplanowym adresatem obu
przepisoÂw konstytucji Belgii jest jednostka, a nie wspoÂlnota konfesyjna. W konsekwencji przepisy te wyrazÇajaÎ w pierwszej kolejnosÂci
zasadeÎ wolnosÂci sumienia i wyznania (art. 19) oraz zakaz dyskryminacji z powodoÂw religijnych (art. 20). Z jednostki jednak przepisy te
saÎ ekstrapolowane i na kolektyw, co pozwala uznacÂ ich obowiaÎzywalnosÂcÂ roÂwniezÇ w relacjach stricte instytucjonalnych, co po raz kolejny
dowodzi tylko, zÇe kazÇda regulacja wymiaru kolektywnego wolnosÂci
religijnej (a w tym rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa) stanowi konsekwencjeÎ indywidualnej wolnosÂci religijnej. DodatkowaÎ, a zarazem przesaÎdzajaÎcaÎ o systemie rozdziaøu zasadaÎ, jest zasada niezalezÇnosÂci, ktoÂra
jednak znowu ± co ciekawe ± nie jest przewidziana wprost, gdyzÇ
ustawodawca posøuguje sieÎ raczej jej ogoÂlnaÎ deskrypcjaÎ96. Odpowiedni przepis konstytucji stanowi bowiem, izÇ ¹panÂstwo nie ma prawa interweniowacÂ ani w mianowanie, ani we wprowadzanie na urzaÎd
duchownych jakiegokolwiek wyznania, jak tezÇ zabraniacÂ im utrzymywania kontaktoÂw ze swymi przeøozÇonymi lub publikowania swych
aktoÂwº. WidacÂ z tego, zÇe konstytucja nie moÂwi wprost o niezalezÇnosÂci
kosÂcioøa od panÂstwa, ale wymienia jej przejawy w zakresie organizowania spraw wewneÎtrznych97. StaÎd tezÇ z opisanych sformuøowanÂ wynika dosÂcÂ jednoznacznie zasada niezalezÇnosÂci kosÂcioøa od panÂstwa,
co stanowi conditio sine qua non systemu rozdziaøu98. Dlatego roÂwniezÇ i na gruncie belgijskim mozÇna moÂwicÂ o systemie rozdziaøu, pamieÎtajaÎc jednak, izÇ jest to rozdziaø w bardzo øagodnej, delikatnej
postaci. Jak sieÎ bowiem stwierdza, nie jest to system rozdziaøu, jesÂli
przez rozdziaø rozumiecÂ sytuacjeÎ, w ktoÂrej ¹panÂstwo i kosÂcioÂø nie
94
95
96
97
98

Konstytucja Belgii, tøum. i wsteÎp W. Skrzydøo, Warszawa 1996, s. 24.
Por. A. Czohara, Stosunki panÂstwo ± kosÂcioÂø, s. 28.
Por. J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja, s. 39.
Por. K. Orzeszyna, Podstawy relacji mieÎdzy, s. 126.
Por. A. Czohara, Stosunki panÂstwo ± kosÂcioÂø, s. 28.
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majaÎ ze sobaÎ nic wspoÂlnegoº. BeÎdzie to jednak system rozdziaøu, jesÂli
sieÎ przyjmie, zÇe cechuje go wolnosÂcÂ religijna, swoboda dziaøania kosÂcioøoÂw oraz ich niezalezÇnosÂcÂ od panÂstwa99. Ta ostatnia cecha jest
zresztaÎ znacznie czeÎsÂciej uznawana za gøoÂwnaÎ, jesÂli wreÎcz nie jedynaÎ
cecheÎ belgijskiego modelu odniesienia sieÎ panÂstwa do kwestii wyznaniowej100. SwojaÎ drogaÎ wskazuje to, zÇe tradycyjna typologia, zawierajaÎca sieÎ w dychotomii albo panÂstwo wyznaniowe, albo panÂstwo
z rozdziaøem instytucji panÂstwowych i kosÂcielnych (popularnie nazywane sÂwieckim), jest zbyt prosta i w gruncie rzeczy maøo heurystyczna, jesÂli chce sieÎ zaznaczycÂ rzeczywistaÎ specyfikeÎ stosunkoÂw wyznaniowych w coraz bardziej spluralizowanym przeciezÇ systemie regulacji panÂstwo ± kosÂcioÂø.
W gruncie rzeczy podobnych spostrzezÇenÂ dostarcza przykøad
Wøoch. Zawarty w konstytucji Republiki Wøoskiej przepis art. 8
ust. 1101, wedle ktoÂrego ¹wszystkie wyznania religijne saÎ jednakowo
wolne wobec prawaº102, uzupeønia postanowienie ust. 2 i 3 art. 8.
UsteÎp 2 instytucjonalizuje zasadeÎ autonomii zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, poreÎczajaÎc im ¹prawo organizowania sieÎ wedøug wøasnych
przepisoÂwº, zasÂ ust. 3 konstytucjonalizuje tzw. zasadeÎ bilateralnosÂci
w ukøadaniu relacji panÂstwa z poszczegoÂlnymi zwiaÎzkami wyznaniowymi, postanawiajaÎc wyrazÂnie, izÇ ¹ich stosunki z panÂstwem saÎ regulowane przez ustaweÎ na podstawie porozumienÂ z wøasÂciwymi przedstawicielamiº103. Organizacje religijne, ktoÂre nie chcaÎ baÎdzÂ nie mogaÎ
99

Por. R. Torfs, PanÂstwo i kosÂcioÂø w Belgii, w: PanÂstwo i kosÂcioÂø w krajach, s. 33.
Por. np.: K. Orzeszyna, Podstawy relacji mieÎdzy, s. 126, 127; R. Torfs, PanÂstwo
i kosÂcioÂø w Belgii, s. 33 i n.
101
Warto wskazacÂ, zÇe konstytucja Wøoch odreÎbnie reguluje sytuacjeÎ prawnaÎ
KosÂcioøa katolickiego (w art. 7), a odreÎbnie pozostaøych zwiaÎzkoÂw konfesyjnych
(art. 8), co jak sieÎ podkresÂla, stanowi wyraz uznania historycznej, a przede wszystkim
socjologicznej roli KosÂcioøa katolickiego. Szerzej na ten temat zob. K. Orzeszyna,
Status prawny kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Republice Wøoskiej,
¹PrzeglaÎd Sejmowyº 2006, nr 2, s. 61 i n.
102
Konstytucja Wøoch, tøum. i wsteÎp Z. Witkowski, Warszawa 2004, s. 59.
103
Por. P. Stanisz, Proces normowania stosunkoÂw pomieÎdzy panÂstwem a niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi w trybie art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Wøoskiej (ujeÎcie historyczne), ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2006, t. IX, s. 27 i n. Szerzej
na ten temat zob. P. Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunkoÂw mieÎdzy
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podpisacÂ stosownych umoÂw z panÂstwem, kierujaÎ sieÎ wøasnymi statutami i cieszaÎ sieÎ wewneÎtrznaÎ autonomiaÎ. Tym sposobem istota stosunkoÂw wszystkich, niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych z panÂstwem opiera sieÎ na zasadzie wolnosÂci organizowania sieÎ wedøug
wøasnych regulacji wewneÎtrznych, co oznacza nieingerencjeÎ,
a przede wszystkim niekompetencjeÎ panÂstwa w tym wzgleÎdzie, co
z kolei potwierdza generalnaÎ zasadeÎ autonomii. W efekcie, chocÂ de
lege lata nie ma wysøowionej in extenso zasady rozdziaøu, to jednak
nalezÇy przyjaÎcÂ, zÇe zasada ta tkwi w porzaÎdku konstytucyjnym
Wøoch, beÎdaÎc na swoÂj sposoÂb substytuowanaÎ przez zasadeÎ wolnosÂci
zwiaÎzkoÂw konfesyjnych wobec prawa; zasadaÎ autonomii i wreszcie
zasadeÎ bilateralnosÂci. Wszystkie te trzy zasady porzaÎdkujaÎce relacje
instytucjonalne, uzupeønione poreÎczonaÎ wszystkim bez wyjaÎtku jednostkowaÎ wolnosÂciaÎ religijnaÎ, saÎ wszak wøasÂciwe dla modelu zakøadajaÎcego separacjeÎ instytucji panÂstwowych i kosÂcielnych. Dlatego
uznacÂ nalezÇy, zÇe chocÂ konstytucja dystansuje sieÎ do jednoznacznego
i stanowczego ustanowienia systemu rozdziaøu, to jednak tacite za
takim systemem sieÎ opowiada, instytucjonalizujaÎc w sposoÂb wyrazÂny
te rozwiaÎzania, ktoÂre kojarzone saÎ bezposÂrednio z systemem rozdziaøu. Z pewnosÂciaÎ przy tym swoistaÎ normaÎ norm, normaÎ kluczowaÎ
z punktu widzenia istoty rozdziaøu jest zasada, zgodnie z ktoÂraÎ ¹wyznania religijne saÎ jednakowo wolne wobec prawaº (art. 8 ust. 1).
RelewantnosÂcÂ tej zasady jest tak wielka, zÇe de facto stanowi ona,
szczegoÂlnie w orzecznictwie saÎdowym, ekwiwalent normy wyrazÇajaÎcej rozdziaø104, potwierdzajaÎc w ten sposoÂb aplikacjeÎ na gruncie
wøoskim oddzielnia panÂstwa i kosÂcioøa, ktoÂrego ukonkretnieniem,
a zarazem dopeønieniem saÎ pozostaøe zasady explicite sformuøowane
w art. 8 ustawy zasadniczej.
Rozdziaø wøoski nie jest jednak typowym rozdziaøem, jesÂli przez
rozdziaø beÎdzie sieÎ rozumiecÂ sÂcisøaÎ separacjeÎ instytucji panÂstwowych
i kosÂcielnych oraz swoisty agnostycyzm panÂstwowy, dyktowany dyrektywaÎ neutralnosÂci. JuzÇ na poziomie ustawy zasadniczej widacÂ bopanÂstwem a niekatolickimi zwiaÎzkami wyznaniowymi we wøoskim porzaÎdku prawnym,
Lublin 2007, s. 64 i n.
104
Por. P. Stanisz, Porozumienia w sprawie, s. 42 i n.
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wiem roÂzÇne traktowanie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Inaczej bowiem
ustawodawca okresÂla sytuacjeÎ prawnaÎ KosÂcioøa katolickiego (art. 7),
inaczej zasÂ mniejszosÂciowych, niekatolickich zwiaÎzkoÂw wyznaniowych (art. 8). W konsekwencji wskazuje sieÎ, zÇe ¹wøoskie prawo wyznaniowe jest systemem troÂjpoziomowym. Najbardziej znaczaÎcaÎ pozycjeÎ zajmuje KosÂcioÂø katolicki, ktoÂry ze wzgleÎdu na liczbeÎ wiernych
i szczegoÂlne znaczenie w historii Wøoch, cieszy sieÎ uprzywilejowanaÎ
pozycjaÎ [...], sÂrodkowaÎ pozycjeÎ zajmujaÎ te wyznania, ktoÂre zawarøy
porozumienia z panÂstwem [...], najnizÇszaÎ pozycjeÎ zajmujaÎ [zasÂ] wyznania [...], ktoÂre dopiero niedawno osiedliøy sieÎ we Wøoszech i ktoÂre
przede wszystkim charakteryzujaÎ sieÎ doktrynaÎ i praktykaÎ, beÎdaÎcaÎ
zgodnie z dominujaÎcaÎ interpretacjaÎ w mniej lub bardziej ostrym konflikcie z porzaÎdkiem publicznym [...]. Te grupy regulowane saÎ [...]
ogoÂlnymi ustawami dotyczaÎcymi stowarzyszenÂ i nie przysøugujaÎ im
niektoÂre wazÇne przywileje [...], ktoÂre zostaøy udzielone na podstawie
konkordatu lub porozumieniaº105 zwiaÎzkom wyznaniowym z pozostaøych dwoÂch grup. Potwierdza to po raz kolejny, zÇe prosta schematyzacja na panÂstwa z rozdziaøem i panÂstwa wyznaniowe ma dzisÂ stosunkowo niewielkaÎ wartosÂcÂ poznawczaÎ. Pluralizm stosowanych rozwiaÎzanÂ instytucjonalnych jest wszak tak wielki, zÇe nie da sieÎ niektoÂrych przynajmniej rozwiaÎzanÂ w sposoÂb prosty zaliczycÂ do jednego lub
drugiego wzorca.
Zwøaszcza panÂstwo niewyznaniowe nie mozÇe bycÂ, jak sieÎ wydaje,
jednoznacznie klasyfikowane jako panÂstwo aplikujaÎce prosty system
rozdziaøu. PanÂstwa dystansujaÎce sieÎ do konotacji konfesyjnych nie
tworzaÎ wieÎc jakiejsÂ jednej, wspoÂlnej klasy106. Rozdziaø instytucji panÂstwowych i kosÂcielnych mozÇe bycÂ bowiem radykalny, konsekwentny
czy tezÇ sÂcisøy, i wtedy panÂstwo nabiera cech panÂstwa par excellence
sÂwieckiego, jak i mniej ostry, selektywny czy niekonsekwentny, a wtedy ± chocÂ ideaÎ ogoÂlnaÎ beÎdzie oddzielenie panÂstwa i kosÂcioøa ± to
jednak cechaÎ definiujaÎcaÎ model zastosowanego sposobu identyfikacji
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konfesyjnej panÂstwa beÎdzie albo niezalezÇnosÂcÂ panÂstwa i kosÂcioøa, albo
wspoÂødziaøanie instytucji panÂstwowych z kosÂcielnymi, albo np. roÂwnosÂcÂ czy wolnosÂcÂ wyznanÂ. Znakomitym potwierdzeniem wysteÎpowania takich niejednoznacznych przykøadoÂw relacji panÂstwo ± kosÂcioÂø
mozÇe bycÂ Irlandia. Konstytucja tego kraju w art. 44 ustanawia kilka
zasad ogoÂlnych, ktoÂre mieszczaÎ sieÎ w modelu rozdziaøu. NalezÇaÎ do
nich zobowiaÎzanie panÂstwa do niewspomagania finansowo ¹zÇadnej
religiiº (art. 44 ust. 2 pkt 1); dalej zakaz ¹dyskryminacji mieÎdzy szkoøami prowadzonymi przez wyznawcoÂw roÂzÇnych religiiº107 i wreszcie
zasada autonomii, wyrazÇona formuøaÎ, zgodnie z ktoÂraÎ ¹kazÇde wyznanie religijne ma prawo zarzaÎdzacÂ swoimi sprawami, posiadacÂ, nabywacÂ i zarzaÎdzacÂ wøasnosÂciaÎ, zaroÂwno ruchomaÎ, jak i nieruchomaÎ oraz
utrzymywacÂ instytucje dla celoÂw religijnych lub dobroczynnychº (art.
44 ust. 2 pkt 5). Wskazane zasady odpowiadajaÎ modelowi rozdziaøu
panÂstwa i kosÂcioøa, ale zarazem trudno uznacÂ, zÇe konstytucja Irlandii
przewiduje np. cecheÎ neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej, a ta ± jak wiadomo ± jest nieodzownaÎ komponentaÎ rzeczywistej sÂwieckosÂci panÂstwa. W tym samym bowiem art. 44 ust. 1 konstytucja stanowi expressis verbis, zÇe ¹panÂstwo uznaje, izÇ publiczne oddawanie czci i hoødu jest
nalezÇne Bogu WszechmogaÎcemuº, a zarazem, zÇe panÂstwo ¹utrzymuje
Jego ImieÎ w poszanowaniu i szacunku oraz powazÇa religieÎº. W rezultacie specyfika konstytucyjnej regulacji stosunkoÂw panÂstwo±kosÂcioÂø
w Irlandii nie pozwala uznacÂ Irlandii za panÂstwo sÂwieckie, ale z drugiej
strony jasnaÎ jest rzeczaÎ, zÇe saÎ tezÇ przewidziane takie rozwiaÎzania
instytucjonalne, ktoÂre saÎ wøasÂciwe dla systemu rozdziaøu108.
PODSUMOWANIE

Rozdziaø instytucji panÂstwowych i eklezyjnych, chocÂ jest juzÇ dzisiaj pewnym standardem, to absolutnie nie powoduje standaryzacji
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stosowanych obecnie rozwiaÎzanÂ instytucjonalnych, ktoÂre mieszczaÎc
sieÎ w pojemnej klasie rozdziaøu, mogaÎ zakøadacÂ bardzo rozmaite
wersje aplikacji idei ogoÂlnej, jakaÎ jest separationis ecclesiae et status.
Idea oddzielenia panÂstwa i kosÂcioøa mozÇe bycÂ bowiem, na poziomie
przepisoÂw konstytucji, wyrazÇona w bardzo rozmaity sposoÂb. MozÇe
bycÂ ustanowiona wprost, explicite, jak i dorozumiany, czyli implicite.
Przy czym forma bezposÂredniego, jednoznacznego, a wieÎc explicite
wyartykuøowania zasady rozdziaøu mozÇe przybracÂ postacÂ pozytywnaÎ,
jak i negatywnaÎ. Ta pierwsza mozÇe z kolei albo proklamowacÂ najbardziej radykalnaÎ wersjeÎ rozdziaøu, czyli tout court panÂstwo sÂwieckie
(laickie), albo poprzestacÂ na konstatacji, izÇ panÂstwo i kosÂcioÂø saÎ po
prostu rozdzielone (oddzielone). Natomiast w razie negatywnej deklaracji rozdziaøu panÂstwa i kosÂcioøa mozÇna albo zakazacÂ funkcjonowania (istnienia) kosÂcioøa panÂstwowego, panujaÎcego czy inaczej
uprzywilejowanego, albo ± w innej, nieco øagodniejszej wersji ± religii
publicznej, panujaÎcej, oficjalnej czy np. dominujaÎcej. Negatywna forma rozdziaøu mozÇe bycÂ przy tym adresowana wyrazÂnie do ustawodawcy, zakazujaÎc mu odpowiednich dziaøanÂ, ktoÂre miaøyby in spe
doprowadzicÂ do wprowadzenia religii panujaÎcej baÎdzÂ kosÂcioøa panÂstwowego, ale mozÇe tezÇ nie miecÂ wyrazÂnego adresata i przybracÂ postacÂ zdania oznajmujaÎcego, tj. ogoÂlnej deklaracji konstytucyjnej (zasady ustrojowej), wyrazÇajaÎcej intencjeÎ respektowania systemu rozdziaøu baÎdzÂ dopiero jego wprowadzenia. Z kolei wypowiedzi konstytucyjne jurydyzujaÎce rozdziaø implicite sprowadzajaÎ sieÎ najczeÎsÂciej do
enumeratywnego wyliczenia cech (atrybutoÂw), ktoÂre jednoznacznie
kojarzymy z systemem rozdziaøu i ktoÂre warunkujaÎ istnienie rozdziaøu mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøem. Katalog takich cech jest przy tym
albo mniej, albo bardziej rozbudowany i obejmuje najczeÎsÂciej roÂwnosÂcÂ lub wolnosÂcÂ wyznanÂ (a w zasadzie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych);
autonomieÎ i niezalezÇnosÂcÂ panÂstwa i kosÂcioøa czy tezÇ bilateralny mechanizm ukøadania relacji panÂstwowo-kosÂcielnych. W kazÇdym przypadku, poza elementami definiujaÎcymi relacje panÂstwo±kosÂcioÂø w aspekcie kolektywnym, musi bycÂ tezÇ przewidziana indywidualna wolnosÂcÂ sumienia i wyznania. Nie nalezÇy wszak zapominacÂ, zÇe system
rozdziaøu, bez wzgleÎdu na formeÎ jego instytucjonalizacji oraz swoisty
stopienÂ rygoryzmu czy mozÇe raczej determinacji w stosowaniu, jest
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zawsze konsekwencjaÎ i detalizacjaÎ indywidualnej wolnosÂci religijnej,
wobec ktoÂrej ma zawsze charakter wtoÂrny, co oczywisÂcie nie znaczy,
zÇe mniej wazÇny. Rozdziaø panÂstwa i kosÂcioøa jest bowiem jednaÎ z kluczowych gwarancji nalezÇytej prawnej aplikacji i praktycznej realizacji
wolnosÂci religijnej jednostki.
THE FORMS OF LEGAL INSTITUTIONALIZATION
OF CHURCH-STATE SEPARATION

Summary
The separation of Church and State institutions constitutes at present
quite a commonly accepted pattern in democratic countries. However, the
institutional solutions adopted are not subject to straightforward standardization. The idea of separationis ecclesiae et status on the level of constitutional provisions tends to be expressed in a number of ways. It may be
articulated directly (explicite), or indirectly (implicite). The direct articulation of the principle of separation can additionally assume a negative or
positive form. The former can in turn either proclaim the most radical
version of the separation, which amounts to proclaiming a secular (lay)
state, or it can just declare that the state and the Church are separated
(separate). The latter, negative form of the declaration of Church-State
separation can either ban the existence of a national church, or of an
official religion. Finally, constitutional statements which introduce the
separation in an indirect way are most often limited to guaranteeing some
basic solutions which are associated with the system of separation. The
catalogue of such features is either more or less extensive. In every case
individual freedom of conscience and religion has to be taken into account. One cannot forget, after all, that the system of separation, irrespective of its form of institutionalization, is always a consequence and
elaboration of individual religious freedom.

