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1. WSTEÎP

Art. 25 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: ¹Stosunki mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi saÎ ksztaøtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz
wzajemnej niezalezÇnosÂci kazÇdego w swoim zakresie, jak roÂwniezÇ
wspoÂødziaøania dla dobra czøowieka i dobra wspoÂlnegoº1. Z normy
tej wynika, zÇe jednaÎ z zasad budowania wzajemnych relacji mieÎdzy
panÂstwem polskim a kosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi
jest zasada wspoÂøpracy. Celem niniejszego artykuøu beÎdzie refleksja
nad znaczeniem i funkcjonowaniem tej konstytucyjnej zasady w konkretnym konteksÂcie historyczno-kulturowym, naznaczonym powazÇnymi sporami natury filozoficznej, a dotyczaÎcymi sfery wartosÂci. NalezÇy przyjaÎcÂ, zÇe wyczerpujaÎce omoÂwienie tej problematyki przekracza ramy tego opracowania. Dlatego uwaga zostanie skoncentrowana tylko na najbardziej istotnych waÎtkach tej bogatej problematyki.
RoÂwniezÇ z podobnych wzgleÎdoÂw zostaø w sposoÂb sÂwiadomy ograniczony przedmiot rozwazÇanÂ tylko do relacji panÂstwo±KosÂcioÂø katolicki.

1

Konstytucja RP, 02.04.1997 (DzU 1997.78.483).
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Â èPRACY POMIEÎDZY PAN
Â STWEM
2. RACJE I CELE ZASADY WSPO
Â
A KOSCIOèEM

Aby mozÇna byøo dokonacÂ analizy znaczenia zasady wspoÂøpracy
mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem w konteksÂcie wspoÂøczesnego sporu
filozoficznego, najpierw nalezÇy ukazacÂ jej znaczenie prawno-konstytucyjne. Innymi søowy, nalezÇy odpowiedziecÂ na pytanie o racje i cele,
ktoÂre spowodowaøy, zÇe ta zasada znalazøa swoje miejsce w porzaÎdku
konstytucyjnym panÂstwa. W literaturze przedmiotu wskazuje sieÎ na
nasteÎpujaÎce racje wprowadzenia omawianej zasady do porzaÎdku regulujaÎcego stosunki panÂstwo±KosÂcioÂø: 1) zasada wspoÂøpracy jest koniecznym uzupeønieniem zasad autonomii i niezalezÇnosÂci panÂstwa
i KosÂcioøa; 2) naczelnaÎ racjaÎ wprowadzenia tej zasady jest dobro
wspoÂlne, ktoÂrym winny kierowacÂ sieÎ w swoim dziaøaniu zaroÂwno
panÂstwo, jak i KosÂcioÂø; 3) ci sami ludzie wspoÂøtworzaÎ panÂstwo ± jako
jego obywatele, oraz KosÂcioÂø ± jako jego wierni. Istnieje wieÎc naturalna potrzeba harmonizowania dziaøanÂ, ktoÂre de facto saÎ skierowane
do tych samych osoÂb; 4) istniejaÎ pewne obszary zÇycia spoøecznego,
ktoÂre pozostajaÎ w zainteresowaniu zaroÂwno panÂstwa, jak i KosÂcioøa.
NalezÇaÎ do nich przede wszystkim sprawy osÂwiaty i wychowania, maøzÇenÂstwa i rodziny oraz dziaøalnosÂci charytatywnej i humanitarnej2.
Autorzy wskazujaÎ roÂwniezÇ zgodnie na to, zÇe zasada ta beÎdzie
skuteczna wtedy, kiedy zostanie ukonkretniona w postaci odpowiednich porozumienÂ mieÎdzy zainteresowanymi stronami, ktoÂre to porozumienia beÎdaÎ prawnie wiaÎzÇaÎce3.
JesÂli chodzi o istoteÎ zasady wspoÂødziaøania, a wieÎc o to, w jaki
sposoÂb ma sieÎ ona przejawiacÂ konkretnie, to poszczegoÂlni autorzy
w sposoÂb zroÂzÇnicowany rozkøadajaÎ akcenty przy interpretacji tej zasady. M. Pietrzak, køadaÎc nacisk na zasadeÎ niezalezÇnosÂci panÂstwa
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, zaznacza, zÇe owa niezalezÇnosÂcÂ nie mozÇe
utrudniacÂ ich wspoÂødziaøania dla dobra czøowieka i dobra wspoÂlnego.
2
Por. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 66; W. GoÂralski, WsteÎp do prawa wyznaniowego, Pøock 2003, s. 101-102; M. Pietrzak, Prawo
wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 231-232; A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo
wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 77-78.
3
TamzÇe.
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PodkresÂla przy tym, zÇe konstytucja nie okresÂliøa zakresu przedmiotowego tego wspoÂødziaøania. Jednak z innych zÂroÂdeø prawa wyznaniowego, wedøug niego, mozÇna wnioskowacÂ, izÇ zasada wspoÂøpracy
materializuje sieÎ przede wszystkim na polu dziaøalnosÂci charytatywnej i osÂwiatowej. W tych bowiem dziedzinach zÇycia spoøecznego kosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe mogaÎ przejmowacÂ i realizowacÂ zadania
spoczywajaÎce na panÂstwie4.
Nieco innaÎ interpretacjeÎ zasady wspoÂødziaøania znajdujemy
w podreÎczniku autorstwa trzech uczonych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autorzy ci, istoteÎ tejzÇe zasady upatrujaÎ w kazÇdej
skoordynowanej dziaøalnosÂci, podejmowanej wspoÂlnie przez chcaÎce
ze sobaÎ wspoÂøpracowacÂ podmioty i skoncentrowanej na daÎzÇeniu do
osiaÎgnieÎcia tych samych celoÂw. Ponadto, za realizacjeÎ zasady wspoÂødziaøania nalezÇy uznacÂ roÂwniezÇ i takie dziaøanie jednego z podmiotoÂw, ktoÂre ma na celu wsparcie dziaøalnosÂci podejmowanej przez
drugiego z partneroÂw, po uprzednim skonstatowaniu zasadnosÂci tejzÇe dziaøalnosÂci5. Oczywistym jest to, zÇe fundamentem dla sprawdzenia, czy dana dziaøalnosÂcÂ godzi sieÎ otrzymacÂ wsparcie w ramach realizacji zasady wspoÂødziaøania, jest dokonanie jej uprzedniej weryfikacji pod kaÎtem urzeczywistniania dobra czøowieka, baÎdzÂ dobra wspoÂlnego.
W tym miejscu dotykamy kolejnego problemu, a mianowicie interpretacji gøoÂwnych racji istnienia zasady wspoÂødziaøania tzn. pojeÎcÂ:
¹dobro czøowiekaº i ¹dobro wspoÂlneº. Wedøug autoroÂw lubelskich,
pojeÎcie ¹dobro czøowiekaº winno bycÂ rozumiane w sÂwietle art. 30
Konstytucji oraz jej Preambuøy, w ktoÂrych zostaøo potwierdzone
uznanie przyrodzonej i niezbywalnej godnosÂci czøowieka oraz wynikajaÎcych z niej wolnosÂci i praw. Ich poszanowanie i ochrona jest
obowiaÎzkiem wøadz publicznych, gdyzÇ stanowiaÎ one nienaruszalne
dobro kazÇdego czøowieka6.
Natomiast ¹dobro wspoÂlneº nalezÇy rozumiecÂ jako zespoÂø wartosÂci søuzÇaÎcych caøemu spoøeczenÂstwu, bez wykluczania jakiejkolwiek
4
5
6

Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 231-232.
Por. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, s. 77.
Por. tamzÇe, s. 78.
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jego czeÎsÂci. W ten sposoÂb ¹dobro wspoÂlneº nie mozÇe bycÂ utozÇsamiane z dobrem jakiejsÂ czeÎsÂci spoøecznosÂci, czyli z ¹dobrem partykularnymº. StaÎd wniosek, zÇe konstytucyjnaÎ zasadaÎ wspoÂødziaøania nie
mozÇna uzasadnicÂ realizacji celoÂw, ktoÂre byøyby urzeczywistnianiem
dobra odnoszaÎcego sieÎ tylko do jednego z podmiotoÂw7.
Jak øatwo zauwazÇycÂ, omawiane stanowisko roÂzÇni sieÎ nieco od
prezentowanych wyzÇej poglaÎdoÂw M. Pietrzaka, ktoÂry twierdzi, zÇe
Konstytucja nie okresÂla zakresu przedmiotowego pojeÎcÂ ¹dobro czøowiekaº oraz ¹dobro wspoÂlneº, jak roÂwniezÇ odmawia znaczenia w tym
zakresie Preambule do Konstytucji ze wzgleÎdu na jej pozaprawny
charakter8.
JesÂli chodzi o sfery, w jakich zasada wspoÂødziaøania znajduje konkretny wyraz, to autorzy z KUL-u identyfikujaÎ je na podstawie przepisoÂw obowiaÎzujaÎcych aktoÂw prawnych, w ktoÂrych w sposoÂb wyrazÂny
jest mowa o wspoÂøpracy panÂstwa z kosÂcioøami i zwiaÎzkami wyznaniowymi. W tym konteksÂcie zostajaÎ przytoczone normy art. 16, 16a i 17
Ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, ktoÂre przewidujaÎ wspoÂødziaøanie tychzÇe podmiotoÂw ¹w zachowaniu pokoju,
ksztaøtowaniu warunkoÂw rozwoju kraju oraz zwalczaniu patologii
spoøecznychº (art. 16, ust. 1), ¹w ochronie, konserwacji, udosteÎpnianiu i upowszechnianiu zabytkoÂw architektury, sztuki i literatury religijnej, ktoÂre stanowiaÎ integralnaÎ czeÎsÂcÂ dziedzictwa kulturyº (art.
17), oraz w ¹ustanowieniu nie tylko dorazÂnych, ale i staøych form
wspoÂøpracyº (art. 16, ust. 2), jak roÂwniezÇ ¹w zawieraniu umoÂw pomieÎdzy odpowiednimi organami administracji rzaÎdowej a wøadzami
poszczegoÂlnych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowychº (art. 16a, ust.
1). Ponadto, zostaje przytoczony art. 11 Konkordatu, w ktoÂrym ukøadajaÎce sieÎ strony deklarujaÎ wspoÂødziaøanie ¹na rzecz obrony i poszanowania instytucji maøzÇenÂstwa i rodziny beÎdaÎcych fundamentem spoøeczenÂstwaº. PodsumowujaÎc, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe w omawianym opracowaniu, tresÂcÂ konstytucyjnej zasady wspoÂødziaøania panÂstwa i kosÂcioøoÂw oraz innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych zostaje wyinterpretowa-

7
8

Por. tamzÇe.
Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, s. 232.
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na za pomocaÎ innych przepisoÂw i zasad konstytucyjnych oraz przepisoÂw obowiaÎzujaÎcych aktoÂw normatywnych9.
Wydaje sieÎ, zÇe stosunkowo najszerszej interpretacji konstytucyjnej zasady wspoÂødziaøania dokonaø J. Krukowski (a jego poglaÎdy w tej
kwestii podziela roÂwniezÇ W. GoÂralski10). Autor ten, interpretacjeÎ
zasady wspoÂødziaøania opiera na rozumieniu racji jej istnienia, czyli
na rozumieniu pojeÎcÂ ¹dobro czøowiekaº i ¹dobro wspoÂlneº. ¹Dobro
czøowiekaº jest interpretowane roÂwniezÇ i w tym wypadku przez odniesienie do art. 30 Konstytucji. Natomiast ¹dobro wspoÂlneº jest
rozumiane jako ¹budowanie takiego øadu i porzaÎdku spoøecznego,
w ktoÂrym saÎ szanowane i realizowane prawa i wolnosÂci kazÇdego
czøowiekaº11. W procesie tym, kazÇdy z podmiotoÂw winien wykonywacÂ zadania w swoim zakresie, a wieÎc winna zostacÂ zachowana zasada autonomii i niezalezÇnosÂci. RolaÎ KosÂcioøa jest nauczanie i gøoszenie praw czøowieka oraz prowadzenie dziaøalnosÂci wychowawczej
w celu ksztaøtowania postaw poszanowania tychzÇe praw i wolnosÂci.
Natomiast zadaniem panÂstwa jest uznanie praw i wolnosÂci czøowieka,
stwarzanie warunkoÂw korzystania z nich oraz ich ochrona i obrona
w razie koniecznosÂci12.
Z takiej interpretacji wynikajaÎ okresÂlone konsekwencje. Autor
twierdzi wprost, zÇe z konstytucyjnej zasady wspoÂødziaøania wynika
obowiaÎzek spoczywajaÎcy na organach wøadzy panÂstwowej, a polegajaÎcy na podjeÎciu dialogu z kompetentnymi organami wøadz kosÂcielnych w celu ustalenia sfer zÇycia spoøecznego, w ktoÂrych wspoÂødziaøanie jest aktualnie konieczne i potrzebne. Sam autor do tych sfer
zalicza w sposoÂb szczegoÂlny dziedzineÎ edukacji i szkolnictwa oraz
sfereÎ dziaøalnosÂci charytatywnej i humanitarnej13.
IstotnaÎ nowosÂciaÎ, jakaÎ prezentuje J. Krukowski, w poroÂwnaniu
do innych autoroÂw interpretujaÎcych konstytucyjnaÎ zasadeÎ wspoÂødzia9

Por. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, s. 78.
Por. W. GoÂralski, WsteÎp do prawa wyznaniowego, s. 101-102.
11
J. Krukowski, Konstytucyjny model stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøem
w III Rzeczypospolitej, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red.
A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 98.
12
Por. tamzÇe.
13
Por. tamzÇe, s. 98-99.
10
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øania, jest gøoszony przez niego postulat uznawania w polskim porzaÎdku prawnym skutkoÂw czynnosÂci i dziaøanÂ prawnych dokonanych
na podstawie norm prawa kanonicznego. Zakres tego uznawania
winien bycÂ uzgodniony przez panÂstwo i KosÂcioÂø w formie porozumienia. Jako przykøad zrealizowania tego postulatu podaje on art. 10
Konkordatu, ktoÂry okresÂla warunki uznania skutkoÂw cywilnych maøzÇenÂstwa kanonicznego14. Nie ulega waÎtpliwosÂci, zÇe ta interpretacja
zasady wspoÂødziaøania jest interpretacjaÎ najbardziej szerokaÎ, gdyzÇ
w praktyce oznacza przenikanie sieÎ dwoÂch autonomicznych porzaÎdkoÂw prawnych ± panÂstwowego i kanonicznego.
PodsumowujaÎc kroÂtko przeprowadzonaÎ powyzÇej analizeÎ mozÇliwosÂci interpretacji konstytucyjnej zasady wspoÂødziaøania, nalezÇy
stwierdzicÂ, zÇe istniejaÎ pewne roÂzÇnice w stanowiskach i poglaÎdach
autoroÂw. I tak, pierwszy poglaÎd, ktoÂry mozÇna okresÂlicÂ jako interpretacjeÎ waÎskaÎ, wyrazÇa sieÎ w akcentowaniu przede wszystkim zasady
rozdziaøu panÂstwa od KosÂcioøa, a takzÇe zasady sÂwieckosÂci i bezstronnosÂci panÂstwa w sprawach przekonanÂ religijnych. WychodzaÎc z tych
zaøozÇenÂ, podkresÂla sieÎ autonomieÎ i niezalezÇnosÂcÂ panÂstwa i kosÂcioøoÂw
oraz innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a prawo do wolnosÂci sumienia
i religii chce sieÎ rozumiecÂ gøoÂwnie w sensie negatywnym. Zasada
wspoÂødziaøania w tej optyce prezentuje sieÎ bardziej jako dopeønienie
zasad, o ktoÂrych byøa mowa powyzÇej, anizÇeli jako zasada o wøasnej
sile nosÂnej. W ten sposoÂb daÎzÇy sieÎ do zaweÎzÇenia obszaroÂw wspoÂøpracy pomieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem. PojeÎcia stanowiaÎce racjeÎ wprowadzenia konstytucyjnej zasady wspoÂødziaøania zostajaÎ oderwane od
najblizÇszego kontekstu Konstytucji ± zaroÂwno jej przepisoÂw, jak
i Preambuøy ± i wystawione na mozÇliwosÂcÂ interpretacji ideologicznych, oderwanych od kontekstu kulturowo-prawnego.
Drugi poglaÎd, ktoÂry mozÇna okresÂlicÂ jako interpretacjeÎ przez akty
normatywne, wyrazÇa sieÎ w interpretacji jeÎzykowej podstawowych
pojeÎcÂ, takich jak: ¹wspoÂøpracaº, ¹dobro czøowiekaº, ¹dobro wspoÂlneº. Interpretacja tych pojeÎcÂ dokonuje sieÎ w konteksÂcie przepisoÂw
Konstytucji oraz innych aktoÂw normatywnych. W ten sposoÂb zostaje
ukazane w sposoÂb bardzo konkretny i jednoznaczny zastosowanie
14

Por. tamzÇe, s. 98; tenzÇe, Polskie prawo wyznaniowe, s. 66.
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konstytucyjnej zasady wspoÂødziaøania w roÂzÇnych sferach zÇycia spoøecznego. Interpretacja ta ma bardzo istotnaÎ dla prawnika zaleteÎ,
a mianowicie ± jasnosÂcÂ. Z drugiej jednak strony, bez pogøeÎbienia
filozoficznego, zwøaszcza w odniesieniu do pojeÎcÂ okresÂlajaÎcych racje
istnienia zasady wspoÂødziaøania, mozÇe okazacÂ sieÎ maøo przydatna
w procesie stanowienia prawa, a wieÎc przy poszukiwaniu przyszøych
rozwiaÎzanÂ i zastosowanÂ omawianej zasady.
Trzeci poglaÎd, wedøug ktoÂrego zasadeÎ wspoÂødziaøania mozÇna interpretowacÂ na tyle szeroko, zÇeby stwierdzicÂ, izÇ panÂstwo ma nie tylko
mozÇliwosÂcÂ, ale wreÎcz obowiaÎzek uznawania skutkoÂw czynnosÂci prawnych podejmowanych na podstawie norm prawa kanonicznego, posiada takzÇe swoje uzasadnienie. Jest to bowiem logiczny wniosek,
niejako dopinajaÎcy caøy system relacji mieÎdzy panÂstwem a ± w tym
wypadku ± KosÂcioøem katolickim. Wzbudza on jednak u jego krytykoÂw obawy, czy aby w takim wypadku zasada wspoÂøpracy nie beÎdzie
w sposoÂb niebezpieczny ewoluowacÂ w stroneÎ koordynacji, co miaøoby oznaczacÂ zaprzeczenie zasady oddzielenia KosÂcioøa od panÂstwa,
ktoÂraÎ to zasadeÎ winno sieÎ przyjmowacÂ jako fundamentalnaÎ15.
MajaÎc na uwadze trzy roÂzÇne, chociazÇ ± co nalezÇy podkresÂlicÂ ±
uprawnione na gruncie aktualnie obowiaÎzujaÎcego prawa polskiego,
interpretacje zasady wspoÂødziaøania mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami
i zwiaÎzkami wyznaniowymi, warto postawicÂ pytanie wykraczajaÎce ku
przyszøosÂci. Chodzi o problem istnienia i realizacji w praktyce zasady
wspoÂødziaøania w sÂwietle tego, co dzieje sieÎ w dyskusji na temat zachowania sieÎ panÂstwa wobec powazÇnych wyzwanÂ etycznych. MozÇe to
bowiem miecÂ bardzo powazÇne konsekwencje dla realizacji w praktyce
zasady wspoÂødziaøania, o czym przekonuje przykøad innych panÂstw.

15

Por. J. Szymanek, Stosunki panÂstwa ze zwiaÎzkami wyznaniowymi w sÂwietle
postanowienÂ Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w: PrzestrzenÂ polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osucheckiemu z okazji 75-lecia urodzin, red. B. GoÂrowska, Warszawa 2004, s. 470.
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3. PROBLEM INTERPRETACJI POJEÎCÂ: ¹DOBRO CZèOWIEKAº
Â LNEº
I ¹DOBRO WSPO

Kluczowym zagadnieniem do rozwiaÎzania problemu wydaje sieÎ
interpretacja dwoÂch fundamentalnych pojeÎcÂ, ktoÂre stanowiaÎ uzasadnienie zasady wspoÂøpracy mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem. Chodzi o pojeÎcia ¹dobro czøowiekaº, ktoÂre zgodnie z przyjeÎtaÎ interpretacjaÎ znajduje swoje odzwierciedlenie w zasadzie poszanowania ¹godnosÂci czøowiekaº, oraz o pojeÎcie ¹dobra wspoÂlnegoº. Z punktu widzenia filozofii
panÂstwa i prawa, te pojeÎcia stanowiaÎ pewny, aksjologiczny grunt demokratycznego panÂstwa prawnego. Dominuje poglaÎd, zÇe porzaÎdek
prawny panÂstwa nie mozÇe powielacÂ zÇadnego systemu etycznego, ze
wzgleÎdu na istnienie pluralizmu sÂwiatopoglaÎdowego. MozÇna przytoczycÂ tutaj uzasadnienie tego poglaÎdu autorstwa prof. A. Zolla: ¹Peøna
zgodnosÂcÂ systemu prawnego z systemem moralnym nie jest mozÇliwa
dlatego, zÇe oba te systemy majaÎ zasadniczo roÂzÇne, chociazÇ niekoniecznie z sobaÎ sprzeczne, funkcje do wypeønienia. System norm moralnych
uczy czøowieka odroÂzÇniania dobra i zøa, søuzÇy udoskonaleniu czøowieka.
Natomiast system norm prawnych søuzÇy zapewnieniu bezpieczenÂstwa
wewneÎtrznego i zewneÎtrznego, ochronie wolnosÂci i praw jednostki, zabezpieczenia jej swobodnego rozwoju. Na danym terenie w tym samym
czasie mozÇe obowiaÎzywacÂ tylko jeden system prawny. Na danym terenie i w tym samym czasie zÇyjaÎcy ludzie mogaÎ uznawacÂ za wiaÎzÇaÎce,
zgodnie z ich sumieniem, roÂzÇne systemy moralne. MogaÎ rozpoznawacÂ
roÂzÇne wartosÂci, a w szczegoÂlnosÂci nadawacÂ im roÂzÇnaÎ struktureÎ hierarchicznaÎ. Nadanie jednemu systemowi norm moralnych sankcji panÂstwowych oznacza zmuszenie osoÂb nieakceptujaÎcych tego systemu moralnego do jego przyjeÎcia wbrew wøasnemu sumieniu. Oznaczaøoby to
zniewolenie ludzi podporzaÎdkowanych prawodawcy. Taki model jest
charakterystyczny dla panÂstw totalitarnych i panÂstw akceptujaÎcych fundamentalizm. W demokratycznym panÂstwie prawnym sankcja panÂstwowa mozÇe bycÂ zwiaÎzana jedynie z normaÎ prawnaÎ ustanowionaÎ przez
panÂstwo, co nie wyklucza oczywisÂcie, zÇe u podstaw, tej normy panÂstwowej lezÇy norma moralna zwiaÎzana z okresÂlonaÎ wartosÂciaÎº16.
16
A. Zoll, Czy demokracja pomaga w stanowieniu prawego prawa?, w: Akta
I Kongresu Kultury ChrzesÂcijanÂskiej, Lublin 2001, s. 64-65.

Â èDZIAèANIA PANÂSTWA I KOSÂCIOèA
KONSTYTUCYJNA ZASADA WSPO

163

Gwoli sprawiedliwosÂci nalezÇy zaznaczycÂ, zÇe wsÂroÂd prawnikoÂw
istniejaÎ takzÇe inne poglaÎdy na ten temat, jednak pozostajaÎ oni
w mniejszosÂci17.
TakzÇe KosÂcioÂø katolicki, zwøaszcza od czasu Soboru WatykanÂskiego II, mocno podkresÂla w swej nauce spoøecznej znaczenie godnosÂci kazÇdej osoby ludzkiej i wynikajaÎcych z niej jej praw oraz zasady
dobra wspoÂlnego, dla budowania prawdziwego øadu spoøecznego.
Albowiem tylko taka spoøecznosÂcÂ, w ktoÂrej respektowane saÎ prawa
czøowieka i realizowana jest zasada dobra wspoÂlnego, mozÇe nosicÂ
miano spoøecznosÂci sprawiedliwej.
Wydaje sieÎ zatem, zÇe istotnie tylko odwoøanie sieÎ do jedynego
¹wspoÂlnego mianownikaº, jakim saÎ powszechnie akceptowane dwie
wartosÂci, tzn. zasada poszanowania godnosÂci kazÇdego czøowieka i dobra wspoÂlnego, mogøo dacÂ podstawy do sformuøowania zasady wspoÂøpracy pomieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem, co zresztaÎ znalazøo swoÂj
wyraz zaroÂwno w Konstytucji, jak i w Konkordacie. WartosÂci te saÎ

17

Dla przykøadu prof. W. èaÎczkowski wyrazÇa poglaÎd nasteÎpujaÎcy: ¹Prawo
zasøuguje na rzeczywisty, a nie tylko formalny autorytet jedynie woÂwczas, gdy jest
godziwe, to znaczy, gdy odpowiada standardom moralnym. Powstaje jednak zasadnicze pytanie: gdzie szukacÂ owych standardoÂw skoro istnieje wiele roÂzÇnych
systemoÂw aksjologicznych? Poprawna odpowiedzÂ mozÇe bycÂ tylko jedna: w takim
systemie aksjologicznym, ktoÂry ma charakter najbardziej uniwersalny. Przy czym
uniwersalnosÂcÂ nie oznacza bynajmniej powszechnej akceptacji tego systemu przez
wszystkich lub przynajmniej przez wieÎkszosÂcÂ ludzi. Oznacza natomiast ± z punktu
widzenia naszych rozwazÇanÂ ± mieÎdzy innymi to, zÇe jego zasady nikomu nie zagrazÇajaÎº. Takim systemem aksjologicznym, wg prof. èaÎczkowskiego, jest chrzesÂcijanÂstwo. Ono mozÇe stanowicÂ obiektywnaÎ podstaweÎ porzaÎdku prawnego. JednoczesÂnie autor wskazuje na to, izÇ ¹w naszych warunkach kulturowych chodzi jedynie o to, aby nie byøo ostrej kolizji mieÎdzy tresÂciaÎ norm prawa stanowionego
przez panÂstwo, a tresÂciaÎ norm moralnych wynikajaÎcych z uniwersalnych wartosÂci
chrzesÂcijanÂskich. Im wieÎksza harmonia beÎdzie panowacÂ mieÎdzy obydwoma rodzajami norm, tym wieÎkszym szacunkiem beÎdzie sieÎ cieszycÂ prawo, a wielu ludzi
uchroni sieÎ od koniecznosÂci przyjmowania postaw schizofrenicznych: posteÎpowania pod wpøywem przymusu prawnego wbrew wøasnym przekonaniom moralnym
lub øamania prawa, jesÂli swoje zasady moralne stawialiby oni wyzÇej od wymogoÂw
prawodawcyº. Por. W. èaÎczkowski, Prawo naturalne a prawo stanowione,
¹Ethosº (1999), s. 180-181.
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bowiem w sposoÂb literalny uznawane zaroÂwno przez panÂstwo, jak
i przez katolickaÎ naukeÎ spoøecznaÎ18.
Jednak uznanie tych wartosÂci przez wpisanie ich do podstawowych aktoÂw normatywnych czy tekstoÂw doktrynalnych nie wyczerpuje jeszcze zagadnienia. Pozostaje bowiem, jak juzÇ o tym wyzÇej
wspomniaøem, kwestia interpretacji tych pojeÎcÂ i zasad. DosÂcÂ oczywiste jest to, zÇe interpretacje pojeÎcÂ ¹godnosÂcÂ osoby ludzkiejº i ¹dobro
wspoÂlneº dokonywane przez panÂstwo i przez KosÂcioÂø nie saÎ identyczne (chociazÇ taki stan byøby niezmiernie pozÇaÎdany).
PierwszaÎ z przyczyn decydujaÎcych o tej sytuacji jest fakt, izÇ KosÂcioÂø dokonuje interpretacji tych pojeÎcÂ w perspektywie religijnej, metafizycznej. Na potrzeby tej interpretacji aplikuje antropologieÎ teologicznaÎ. Dla przykøadu ± uzasadniajaÎc godnosÂcÂ kazÇdej osoby ludzkiej, KosÂcioÂø odwoøuje sieÎ do dwoÂch aktoÂw Boskich: stworzenia i odkupienia, ktoÂre posiadajaÎ charakter powszechny. W ten sposoÂb godnosÂcÂ czøowieka otrzymuje wyjaÎtkowy, nadprzyrodzony walor. Jest
wartosÂciaÎ samoistnaÎ i jednaÎ z najwyzÇszych w hierarchii wartosÂci19.
PanÂstwo tego typu uzasadnienia dla rozumienia godnosÂci osoby
ludzkiej dacÂ nie mozÇe. Nie jest bowiem panÂstwem wyznaniowym, ale
sÂwieckim, w ktoÂrym istnieje pluralizm sÂwiatopoglaÎdowy. I chociazÇ
panÂstwo polskie odrzuca poglaÎdy i idee skrajne, jakie w oczywisty
sposoÂb w swoich zaøozÇeniach naruszajaÎ godnosÂcÂ czøowieka20, to jednak toleruje te poglaÎdy, ktoÂre saÎ naruszeniem godnosÂci osoby ludzkiej z punktu widzenia katolickiej nauki spoøecznej, dopuszczajaÎc np.
18

Ze strony panÂstwa potwierdzajaÎ to przepisy konstytucyjne, zwøaszcza art. 1,
stanowiaÎcy, izÇ ¹Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspoÂlnym wszystkich obywateliº,
oraz art. 30, ktoÂry stanowi, izÇ ¹przyrodzona i niezbywalna godnosÂcÂ czøowieka stanowi
zÂroÂdøo wolnosÂci i praw czøowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiaÎzkiem wøadz publicznychº. Natomiast KosÂcioÂø zawiera te
prawdy w swoim nauczaniu powszechnym i zwyczajnym, czego wyraz znajdujemy
w Katechizmie KosÂcioøa Katolickiego (KKK), zwøaszcza w numerach 1700-1709 oraz
1905-1912. Najistotniejsze elementy nauki KosÂcioøa na temat godnosÂci osoby ludzkiej
i dobra wspoÂlnego odnalezÂcÂ mozÇna w bardzo wazÇnej publikacji Papieskiej Rady ¹Iustitia et Paxº, ktoÂrym jest opublikowane w 2004 r. Kompendium nauki spoøecznej
KosÂcioøa (dalej cytowane jako: Kompendium).
19
Por. KKK, nn. 1701-1709; Kompendium, nn. 108-110; 120-123.
20
Por. Konstytucja, art. 13.
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aborcjeÎ, beÎdaÎcaÎ wynikiem gwaøtu baÎdzÂ tezÇ gdy istnieje niebezpieczenÂstwo cieÎzÇkiego i nieodwracalnego uposÂledzenia pøodu albo nieuleczalnej choroby zagrazÇajaÎcej jego zÇyciu21.
Podobnie rzecz ma sieÎ z interpretacjaÎ zasady dobra wspoÂlnego,
chociazÇ w tym przypadku interpretacje mogaÎ bycÂ o wiele bardziej do
siebie zblizÇone. Wynika to z tego, zÇe KosÂcioÂø samo rozumienie dobra
wspoÂlnego odnosi do rzeczywistosÂci spoøecznosÂci ziemskiej, wskazujaÎc na podstawowe elementy, ktoÂre jaÎ tworzaÎ. A saÎ to: poszanowanie
osoby ludzkiej jako takiej, dobrobyt i rozwoÂj caøej spoøecznosÂci, pokoÂj rozumiany jako trwaøosÂcÂ i bezpieczenÂstwo sprawiedliwego porzaÎdku oraz koniecznosÂcÂ istnienia wspoÂlnoty politycznej22. Jedynym
elementem metafizycznym w tej interpretacji jest podporzaÎdkowanie
dobra wspoÂlnego celowi ostatecznemu czøowieka, czyli szczeÎsÂciu
wiecznemu. KosÂcioÂø uznaje, izÇ co do zasady, realizacja dobra wspoÂlnego nie sprzeciwia sieÎ realizacji powoøania chrzesÂcijanÂskiego. Natomiast nie mozÇe ono stanowicÂ speønienia dla osoby ludzkiej, gdyzÇ to
mozÇliwe jest tylko w Bogu. Dobro wspoÂlne nie stanowi wieÎc dla
katolika wartosÂci absolutnej. Nie mozÇe pokøadacÂ on nadziei tylko
w realizacji swoich ziemskich celoÂw23.
Interpretacja dobra wspoÂlnego przez panÂstwo jest bardzo bliska
tej wskazanej powyzÇej. WidacÂ to wyrazÂnie w konkretnych przepisach
naszej Konstytucji, a takzÇe w przyjeÎtej Preambule do niej24. Tym
niemniej metody realizacji wartosÂci dobra wspoÂlnego w konkretnych
warunkach saÎ roÂzÇne i zalezÇaÎ gøoÂwnie od opcji politycznej aktualnie
sprawujaÎcej wøadzeÎ. Z tym zÇe granice wyznaczone przez KonstytucjeÎ
saÎ nienaruszalne, a wieÎc kazÇda wøadza jest zobowiaÎzana do realizowania tresÂci dobra wspoÂlnego.
DrugaÎ przyczynaÎ odmiennosÂci interpretacyjnych panÂstwa i KosÂcioøa, co do godnosÂci osoby ludzkiej i dobra wspoÂlnego, jest roÂzÇnica
odnoszaÎca sieÎ do istoty tychzÇe interpretacji. Chodzi o to, zÇe interpre21

Por. Ustawa z 07.01.1993 o planowaniu rodziny, ochronie pøodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalnosÂci przerywania ciaÎzÇy, art. 4a, ust.1 (DzU, 1993.17.78).
22
Por. KKK, nn. 1907-1910.
23
Por. Jan Paweø II, Encyklika Centesimu annus, 01.05.1991, n. 41; Benedykt
XVI, Encyklika Spe salvi, 30.11.2007, n.41.
24
Por. dla przykøadu Konstytucja, art. 1, 2, 5, 6, 20.
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tacja kosÂcielna z natury rzeczy jest staøa. StaøosÂcÂ ta wynika z niezmiennej doktryny katolickiej, zwøaszcza w tej jej czeÎsÂci, ktoÂra dotyczy
istoty godnosÂci osoby ludzkiej.
Natomiast interpretacja ze strony panÂstwa jest o wiele bardziej
dynamiczna. De facto uzalezÇniona jest ona bowiem od sytuacji politycznej, a bardziej konkretnie ± od poglaÎdoÂw osoÂb, ktoÂre sprawujaÎc
istotne funkcje panÂstwowe, w imieniu panÂstwa polskiego takiej interpretacji dokonujaÎ. Wpøyw na ostateczny efekt interpretacyjny posiada wiele, w dodatku roÂzÇnych, czynnikoÂw. ZaliczycÂ do nich mozÇna:
osobistaÎ wiedzeÎ i przekonania, posÂredni wpøyw spoøeczenÂstwa, ktoÂre
udziela demokratycznej legitymacji osobom sprawujaÎcym funkcje
panÂstwowe, interpretacje dokonywane przez instytucje, z ktoÂrymi
panÂstwo polskie pozostaje sÂcisÂle powiaÎzane w ramach struktur ponadnarodowych.
Wydaje sieÎ, zÇe zwøaszcza ten ostatni czynnik zdobywa w ostatnim
czasie coraz wieÎksze znaczenie. Coraz czeÎsÂciej pada argument, aby
nasze interpretacje pojeÎcia godnosÂci osoby ludzkiej i dobra wspoÂlnego byøy zgodne z tzw. standardami europejskimi. Proces dostosowywania sieÎ w tym zakresie do owych standardoÂw wydaje sieÎ juzÇ dosÂcÂ
mocno zaawansowany. Sprzyja temu rozszerzenie systemu saÎdownictwa, poprzez danie mozÇliwosÂci obywatelom polskim odwoøywania sieÎ
od wyrokoÂw polskich saÎdoÂw do europejskiego, ponadpanÂstwowego,
wymiaru sprawiedliwosÂci. Jednak to wszystko powoduje, zÇe prawna
interpretacja dwoÂch istotnych pojeÎcÂ, o ktoÂrych rozwazÇamy, jest coraz
bardziej zroÂzÇnicowana i coraz mniej pewna i staøa.
Filozoficznym fundamentem tej tendencji jest zanegowanie przez
wspoÂøczesne doktryny mozÇliwosÂci poznania prawdy o czøowieku, ktoÂra jest jedna, gdyzÇ jedna jest natura ludzka. Z tego relatywizmu poznawczego rodzi sieÎ relatywizm moralny, ktoÂry umozÇliwia wøasÂnie
owaÎ swobodeÎ interpretacyjnaÎ fundamentalnych pojeÎcÂ godnosÂci osoby ludzkiej i dobra wspoÂlnego. W tym punkcie tkwi jaÎdro problemu.
KosÂcioÂø bowiem, zgadzajaÎc sieÎ na ideeÎ panÂstwa prawa, ktoÂre pozostaje neutralne ideologicznie, jednoczesÂnie odrzuca ideeÎ panÂstwa
neutralnego etycznie. Twierdzi, zÇe musi istniecÂ zwiaÎzek mieÎdzy prawdaÎ o czøowieku a politykaÎ. Tylko w ten sposoÂb mozÇna uniknaÎcÂ niebezpieczenÂstwa przedmiotowego traktowania czøowieka i ocalenia
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go jako podmiotu, ktoÂrego dziaøanie posiada jako fundament i zarazem cel ± dobro, a nie siøeÎ, chocÂby miaøa to bycÂ siøa demokracji25.
Z tego, co zostaøo powiedziane powyzÇej, wynika roÂwniezÇ kolejna
roÂzÇnica w interpretacjach ze strony panÂstwa i KosÂcioøa. Chodzi o to,
zÇe interpretacja kosÂcielna daÎzÇy do konkretu, natomiast interpretacja
panÂstwowa pozostawia znacznaÎ swobodeÎ temu, kto jej dokonuje.
I tak, dla przykøadu, godnosÂcÂ osoby ludzkiej w interpretacji kosÂcielnej wyrazÇa sieÎ poszanowaniem bardzo konkretnych praw jej przysøugujaÎcych oraz w absolutyzmie nakazu przestrzegania tychzÇe praw26.
W rzadkich wypadkach konfliktu mieÎdzy tymi dobrami, ostatecznaÎ
instancjaÎ rozstrzygajaÎcaÎ winno bycÂ sumienie czøowieka27.
Interpretacja ze strony panÂstwa wspoÂøczesÂnie opiera sieÎ na innej
filozofii, na co zwroÂciø uwageÎ Benedykt XVI. Jest to filozofia pragmatyzmu i zÂle rozumianego kompromisu. WyrazÇajaÎ sieÎ one w technice tzw. wazÇenia doÂbr, uznawanej jako jedyna dopuszczalna i mozÇliwa do zastosowania w pluralistycznej sÂwiatopoglaÎdowo spoøecznosÂci.
W ten sposoÂb niejako z goÂry zakøada sieÎ istnienie, a co za tym idzie
roÂwniezÇ wyboÂr, mniejszego zøa. W praktyce oznacza to rezygnacjeÎ
z niektoÂrych wartosÂci, uznanych w sposoÂb arbitralny za mniej konieczne dla realizacji politycznych celoÂw. Tymczasem odejsÂcie od
wartosÂci uniwersalnych i absolutnych, czyli tych sÂcisÂle zwiaÎzanych
z naturaÎ czøowieka, a oparcie caøosÂci relacji spoøecznych tylko i wyøaÎcznie na roÂwnowadze partykularnych interesoÂw poszczegoÂlnych
grup, przemienia sieÎ w powszechne zøo28.
Dla zilustrowania tego twierdzenia mozÇna odwoøacÂ sieÎ do przykøadu umozÇliwienia adopcji dzieci przez osoby zÇyjaÎce w zwiaÎzkach
homoseksualnych. Wydaje sieÎ, zÇe dobro dziecka w takim przypadku
przegrywa w wyniku procesu ¹wazÇenia doÂbrº z dobrem, ktoÂrym jest
25
Por. Benedykt XVI, Discorso ai prtecipanti al Congresso ¹150 anni dei Trattati
di Roma ± Valori e prospettive per l'Europa di domaniº, promosso dalla Commissione
degli Episcopati della Comunita Europea (COMECE), 24.03.2007, dalej cyt. jako:
Discorso; peøny tekst przemoÂwienia znajduje sieÎ na oficjalnej stronie internetowej
Stolicy Apostolskiej: www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/index_it.htm
26
Por. Kompendium, nn. 152-159.
27
Por. Jan Paweø II, Encyklika Veritatis splendor, 06.08.1993, n. 60.
28
Por. Benedykt XVI, Discorso.
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zakaz dyskryminacji osoÂb, bez wzgleÎdu na ich orientacjeÎ seksualnaÎ29.
Odbywa sieÎ to jednak za ceneÎ naruszenia fundamentalnego prawa
czøowieka, jakim jest prawo do rozwoju zgodnego z jego naturaÎ.
OczywisÂcie, prawo to nie obowiaÎzuje na razie w Polsce, ale obserwujaÎc europejskie i sÂwiatowe tendencje prawodawcze, nalezÇy zÇywicÂ
obaweÎ, zÇe tego typu rozwiaÎzania beÎdaÎ mozÇliwe takzÇe u nas.
W prawie polskim takzÇe mozÇna odnalezÂcÂ efekty wspomnianej
powyzÇej techniki ¹wazÇenia doÂbrº. ChocÂby przywoøywana juzÇ wczesÂniej Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie pøodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosÂci przerywania ciaÎzÇy takzÇe zawiera w sobie niedopuszczalne z punktu widzenia etyki katolickiej wartosÂciowanie
pøodu ludzkiego w zalezÇnosÂci od tego, czy jest zdrowy, czy powazÇnie
chory. Na podstawie tego wartosÂciowania przypisuje sieÎ mu roÂzÇne
pozycje prawne. Jeszcze wieÎkszy kontrast znajdziemy w przypadku
prawa, ktoÂre zezwala na aborcjeÎ, jesÂli ciaÎzÇa kobiety jest wynikiem
gwaøtu. NieroÂwnowaga doÂbr w tym wypadku jest jeszcze wieÎksza,
z tym zÇe rozwiaÎzania prawa polskiego i etyki katolickiej saÎ kranÂcowo
roÂzÇne.
PodsumowujaÎc, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe w aktualnej rzeczywistosÂci
nie mozÇna doprowadzicÂ do tozÇsamej interpretacji pojeÎcÂ godnosÂci
czøowieka i dobra wspoÂlnego ze strony panÂstwa i KosÂcioøa. Interpretacje te saÎ bowiem zakresowo roÂzÇne.
4. WNIOSKI

Z powyzÇszych rozwazÇanÂ nalezÇy wyciaÎgnaÎcÂ kilka wnioskoÂw wazÇnych dla rozumienia konstytucyjnej i konkordatowej zasady wspoÂøpracy mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem.
29

NiektoÂrzy autorzy twierdzaÎ, zÇe dobro dziecka jest w tym wypadku realizowane, gdyzÇ majaÎc do wyboru wychowanie w domu dziecka albo wychowanie przez partneroÂw homoseksualnych, lepszym wyborem jest to drugie rozwiaÎzanie. Nie jest to
argument przekonujaÎcy, bioraÎc pod uwageÎ ilosÂcÂ maøzÇenÂstw heteroseksualnych oczekujaÎcych na adopcjeÎ dziecka, a zwøaszcza racje psychologii rozwojowej. Por. T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, Katowice 2005, s. 320-321.
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1. Zasada, o ktoÂrej mowa, co do swej istoty odpowiada zaroÂwno
doktrynie spoøecznej KosÂcioøa katolickiego, jak i przyjeÎtemu przez
panÂstwo polskie modelowi relacji mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami
i zwiaÎzkami wyznaniowymi.
2. IstniejaÎce roÂzÇnice w rozumieniu tej zasady w doktrynie prawa
wyznaniowego saÎ uzasadnione aktualnym stanem prawnym i stanowiaÎ dopuszczalnaÎ roÂzÇniceÎ poglaÎdoÂw.
3. RoÂzÇnice, ktoÂre istniejaÎ mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem w interpretacji pojeÎcÂ sÂcisÂle zwiaÎzanych z zasadaÎ wspoÂøpracy, tzn. pojeÎcia
godnosÂci osoby ludzkiej oraz dobra wspoÂlnego, saÎ wielorako umotywowane i aktualnie niemozÇliwe do uniknieÎcia czy wyeliminowania.
MogaÎ one utrudniacÂ realizacjeÎ zasady wspoÂøpracy mieÎdzy panÂstwem
a KosÂcioøem.
4. Jedynym skutecznym rozwiaÎzaniem, øagodzaÎcym sytuacje konfliktowe, a jednoczesÂnie umozÇliwiajaÎcym rzeczywistaÎ realizacjeÎ zasady wspoÂøpracy, jest kazÇdorazowe uzgadnianie zakresu wspoÂøpracy
mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem w drodze konkretnych ustalenÂ. Zakres ten mozÇe bycÂ wobec tego zmienny, w zalezÇnosÂci od polityki
wøadz panÂstwowych.
5. Warunkami brzegowymi realizacji zasady wspoÂøpracy saÎ: dla
KosÂcioøa ± poszanowanie fundamentalnych zasad moralnych teologii
katolickiej; dla panÂstwa ± nienaruszalnosÂcÂ pozostaøych zasad konstytucyjnych oraz zachowanie idei demokratycznego panÂstwa prawa.
THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF CHURCH-STATE
COOPERATION IN THE CONTEXT OF THE INTERPRETATION
OF THE PRINCIPLES OF THE RESPECT FOR HUMAN DIGNITY
AND THE COMMON GOOD

Summary
The article presents the concept of the constitutional principle of
cooperation between the state and churches and religious denominations
in the context of the interpretation of two notions closely related to this
principle: ªthe individual goodº and ªthe common good.º The discussion
is limited to the relationship between the state and the Catholic Church.
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The first part of the article describes three different interpretations of
the principle of Church-State cooperation, which exist in the current doctrine of ecclesiastical law. The second part presents some fundamental
differences between the Catholic social doctrine and the legal doctrine in
the interpretation of the relevant notions of human dignity and the common good.
By way of conclusion, it is indicated that the identical interpretation of
the objective scope of the principle of Church-State cooperation by both
parties is rather unattainable. As a result, one ought to recognize the
necessity to mutually acknowledge the boundaries of this interpretation
and to create a climate of dialogue, which remains the only way of
agreeing on the scope of cooperation between the state and the Church.

