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Â J IDEI WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ
ROZWO
Â W CHRZESÂCIJANÂSTWA
OD POCZAÎTKO
Â
DO CZASOW NOWOZÇYTNYCH

Idea ochrony wolnosÂci religijnej jako prawa nalezÇnego kazÇdemu
czøowiekowi rozwijaøa sieÎ bardzo powoli na przestrzeni dwoÂch tysiaÎcleci. Zrodziøa sieÎ pod wpøywem chrzesÂcijanÂstwa juzÇ w panÂstwie rzymskim, jednak jej rozwoÂj nastaÎpiø w epoce wspoÂøczesnej. SzczegoÂlne
znaczenie dla ochrony prawa do wolnosÂci religijnej posiadajaÎ osiemnastowieczne deklaracje rewolucji amerykanÂskiej i francuskiej, beÎdaÎce wyrazem mysÂli liberalnej. Idea wolnosÂci religijnej skonkretyzowana w okresie osÂwiecenia w Konstytucji 3 maja ma takzÇe swoÂj
polski rodowoÂd sieÎgajaÎcy czasoÂw sÂredniowiecza.
1. CHRZESÂCIJANÂSKIE INSPIRACJE OCHRONY WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ
W STAROZÇYTNOSÂCI

Pierwszych aktoÂw ochrony wolnosÂci religijnej w panÂstwie nalezÇy
doszukiwacÂ sieÎ w starozÇytnosÂci, w czasach Cesarstwa Rzymskiego.
Wszystkie panÂstwa antyczne basenu Morza SÂroÂdziemnego odznaczaøy sieÎ monizmem religijno-politycznym, ktoÂrego istotnaÎ cechaÎ byøo
utozÇsamienie wøadzy politycznej i religijnej oraz, co za tym idzie,
struktur religijnych z instytucjami wøadzy panÂstwowej. Monarcha
byø gøowaÎ panÂstwa i jednoczesÂnie peøniø funkcjeÎ najwyzÇszego kapøana. Niekiedy osobie panujaÎcego przypisywano atrybuty boskie, domagajaÎc sieÎ od podwøadnych skøadania aktoÂw kultu i czci nalezÇnej
bogom. W ten sposoÂb religia, czy religie, stawaøa sieÎ elementem
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sprzyjajaÎcym integracji politycznej wielonarodowego i wielokulturowego panÂstwa. Religia byøa wieÎc czynnikiem integrujaÎcym jako gøoÂwna podstawa ideowa panÂstwa, ktoÂra w sposoÂb bezwzgleÎdny obowiaÎzywaøa poddanych.
W szczegoÂlnosÂci sytuacja taka wysteÎpowaøa w Cesarstwie Rzymskim, ktoÂrego ustroÂj polityczno-religijny, gdy zaczeÎøo rozwijacÂ sieÎ tam
chrzesÂcijanÂstwo, opieraø sieÎ na nasteÎpujaÎcych paradygmatach:
1. Sprawowanie kultu religijnego wchodziøo w zakres administracji publicznej. ChociazÇ prawo rzymskie wyroÂzÇniaøo ius sacrum i ius
profanum, to ius sacrum byøo czeÎsÂciaÎ ius publicum.
2. PrzynalezÇnosÂcÂ jednostki do okresÂlonej religii miaøa wymiar
czysto publiczny. KazÇdy lud starozÇytny miaø swojaÎ religieÎ, ktoÂra odroÂzÇniaøa go od innych ludoÂw wchodzaÎcych w skøad Cesarstwa Rzymskiego. Dla zachowania jednosÂci religijno-politycznej wszystkich
poddanych wprowadzony zostaø kult cesarza, do ktoÂrego zobowiaÎzane zostaøy wszystkie prowincje imperium.
3. Nie znano pojeÎcia wolnosÂci religijnej w wymiarze indywidualnym. WolnosÂcÂ religijna, a raczej tolerancja, byøa pojmowana w tym
sensie, zÇe kazÇdy lud mozÇe zachowacÂ swoje wierzenia i tradycjeÎ. WymoÂg poszanowania przez panÂstwo wolnosÂci sumienia i wykonywania
praktyk religijnych, jako praw nalezÇnych jednostce ludzkiej, byø nieznany1.
ChrzesÂcijanÂstwo byøo czynnikiem, ktoÂry wnioÂsø do panÂstwa rzymskiego nowe elementy. KosÂcioÂø byø caøkowicie nowaÎ wspoÂlnotaÎ religijnaÎ, ktoÂra wprowadziøa nieznane sÂwiatu starozÇytnemu odroÂzÇnienie
sÂwieckiej sfery dziaøalnosÂci panÂstwa i sfery religijnej2. Fundamentalne znaczenie w tej materii miaøy wskazania Chrystusa wyrazÇone
w Ewangelii: ¹Oddajcie cesarzowi to co jest cesarskie, a Bogu to co
jest bozÇeº (Mt 22, 21; èk 20, 25). W ten sposoÂb Chrystus definitywnie
odrzuciø tezeÎ monizmu religijno-politycznego, polegajaÎcego na koncentracji w tym samym podmiocie wøadzy religijnej i politycznej,
a tym samym utozÇsamianie obowiaÎzkoÂw czøowieka wobec Boga
1
J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000,
s. 15-16. Szerzej na ten temat: N. Turchi, La religione di Roma, Bologna 1939.
2
M. Sczaniecki, Powszechna historia panÂstwa i prawa, Warszawa 1997, s. 36.
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i wzgleÎdem panÂstwa. Wskazaø, zÇe istniejaÎ dwa podmioty wøadzy ±
religijnej i politycznej, co rodzi konsekwencje etyczne zaroÂwno w wymiarze indywidualnym, jak i spoøecznym3.
Jeszcze dobitniej potwierdziø ten fakt Chrystus podczas swojego
procesu w Jerozolimie przed rzymskim namiestnikiem Poncjuszem
Piøatem. Na pytanie, czy jest kroÂlem, Chrystus osÂwiadczyø: ¹Tak,
jestem kroÂlem. Ja sieÎ na to narodziøem i na to przyszedøem na sÂwiat,
aby dacÂ sÂwiadectwo prawdzie. KazÇdy, kto jest z prawdy, søucha mojego gøosuº (J 18, 33-37). Wobec przedstawiciela wøadzy panÂstwowej
opartej na sile fizycznej Chrystus wysteÎpuje jako zaøozÇyciel nowej
spoøecznosÂci religijnej, caøkowicie odreÎbnej od panÂstwowej, opartej
wyøaÎcznie na sile moralnej ± sile prawdy.
Praktyczne konsekwencje nauki Chrystusa ukazaøy sieÎ juzÇ w zÇyciowych postawach apostoøoÂw i pierwszych chrzesÂcijan. Piotr Apostoø wobec zakazu gøoszenia ewangelii wydanego przez wøadze
polityczne odpowiedziaø: ¹Trzeba bardziej søuchacÂ Boga nizÇ ludziº
(Dz 5, 29). W posteÎpowaniu pierwszych chrzesÂcijan w ciaÎgu trzech
pierwszych wiekoÂw widacÂ oryginalny dualizm postaw, polegajaÎcy na
posøuszenÂstwie wobec wøadzy cesarskiej w sprawach doczesnych,
a odmowie posøuszenÂstwa cesarzowi w sprawach religijnych4. Zdecydowany sprzeciw okazywali chrzesÂcijanie zwøaszcza wobec prawa
rzymskiego, ktoÂre uznawaøo cesarza jako boga i najwyzÇszego kapøana, a oddawanie kultu boskiego cesarzowi czyniøo instytucjaÎ panÂstwowaÎ5. IdeeÎ teÎ wyrazÇali w swoich pismach takzÇe pisarze wczesnochrzesÂcijanÂscy. Teofil z Antiochii pisaø: ¹BeÎdeÎ tedy bardziej czciø
cesarza, nie modlaÎc sieÎ do niego, lecz za niego modøy wznoszaÎc.
[...] Nie jest on przeciezÇ Bogiem, lecz czøowiekiem powoøanym nie
po to, zÇeby sieÎ do niego modlono, lecz zÇeby podejmowaø sprawiedliwe decyzje, gdyzÇ jemu zostaøo niejako namiestnictwo powierzoneº6.
3

W. GoÂralski, WsteÎp do prawa wyznaniowego, Pøock 2003, s. 10.
R. SobanÂski, KosÂcioÂø jako podmiot prawa, Warszawa 1983, s. 176-177.
5
L. Spinelli, Diritto ecclesiastico. Parte generale, Torino 1976, s. 31.
6
Cesarz nie jest Bogiem, w: H. Rahner, KosÂcioÂø i panÂstwo we wczesnym chrzesÂcijanÂstwie, Warszawa 1986, s. 36.
4
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Nowatorski charakter religii chrzesÂcijanÂskiej zjednywaø jej coraz
to nowych zwolennikoÂw sposÂroÂd ludzi nalezÇaÎcych do wszystkich
warstw spoøecznych ± od niewolnikoÂw azÇ do patrycjuszy. Z drugiej
strony narazÇaø na ataki obronÂcoÂw tradycyjnych zasad mocno zakorzenionych w mentalnosÂci rzymskiej oraz przesÂladowania ze strony
panÂstwa7. PrzesÂladowania rozpoczeÎøy sieÎ za rzaÎdoÂw cesarza Nerona
(68 r.) i trwaøy z przerwami do czasoÂw panowania cesarza Dioklecjana (285-305). ChrzesÂcijanie za odmoweÎ udziaøu w obrzeÎdach kultowych religii rzymskiej byli oskarzÇani o przesteÎpstwo przeciwko
panÂstwu (crimen laesae majestatis). PodstawaÎ wszczynania procesoÂw
karnych byøy Lex Julia majestatis ± prawa wydane przez Cezara i Augusta przeciwko zakazanym stowarzyszeniom oraz reskrypt Marka
Aureliusza przeciwko osobom zakøadajaÎcym nowe sekty i wprowadzajaÎcym nieznane religie8.
W tym czasie KosÂcioÂø staø mocno na gruncie rozroÂzÇnienia zakresu
wøadzy duchowej i sÂwieckiej oraz domagaø sieÎ poszanowania przez
wøadze panÂstwowe prawa kazÇdego czøowieka do swobodnego wyznawania swojej wiary bez jakiegokolwiek przymusu9. Nie chodziøo tu
tylko o wolnosÂcÂ dla przesÂladowanych chrzesÂcijan, ale dla wszystkich
ludzi bez wzgleÎdu na wyznawanaÎ przez nich wiareÎ. Okoøo 155 r.
Justyn MeÎczennik pisaø w Apologii: ¹Prosty rozum powiada, zÇe kto
jest rzeczywisÂcie pobozÇny, a do tego jeszcze uwazÇa sieÎ za filozofa, ten
kocha i ceni tylko prawdeÎ [...]. Chrystus jest pierworodnym synem
Boga, a zarazem Logosem, w ktoÂrym uczestniczy caøy rodzaj ludzki.
Skoro tak jest, zatem ci wszyscy ludzie, ktoÂrzy wiedli zÇycie zgodne
z Logosem, czyli naprawdeÎ rozumne, zawsze byli w gruncie rzeczy
chrzesÂcijanami, chociazÇ nawet uchodzili za ateuszoÂw, jak na przykøad
sposÂroÂd GrekoÂw Sokrates, Heraklit czy im podobni [...]. U Platona
tak jak i u innych maÎdrych ludzi, czy to sposÂroÂd stoikoÂw, czy poetoÂw
lub dziejopisarzy znajduje sieÎ tylko czeÎsÂcÂ tego, co zawiera nauka
Chrystusa. KazÇdy bowiem dostrzegaø z rozsianego w caøym sÂwiecie
7

Zob. L. Dubiel, Historia doktryn polityczno-prawnych. StarozÇytnosÂcÂ i sÂredniowiecze, Lublin 1993, s. 52.
8
Zob. A. DeÎbinÂski, Sacrilegium w prawie rzymskim, Lublin 1995, s. 111-120.
9
Por. J. UminÂski, Historia KosÂcioøa, t. 1, Opole 1959, s. 49-64.
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Boskiego Logosu tylko teÎ czaÎstkeÎ, ktoÂra w nim samym kieøkowaøa
i tyle tezÇ tylko moÂwiø prawdyº10. Sam rozum zatem wskazuje na
prawdeÎ, ktoÂra jest zÂroÂdøem roÂwnosÂci i wolnosÂci wszystkich ludzi
bez wzgleÎdu na wyznawanaÎ wiareÎ. Ten sam autor w innym miejscu
pisaø: ¹uznajemy Was jako cesarzy i wøadcoÂw nad ludzÂmi i modlimy
sieÎ o to, by razem z poteÎgaÎ cesarskaÎ zdrowy w Was jasÂniaø rozum.
JesÂli mimo proÂsÂb naszych i tego wyczerpujaÎcego wyjasÂnienia nie roztoczycie nad nami opieki, nie nasza to beÎdzie szkodaº11. Pisarz zÇaÎdaø
nie tylko zaniechania przesÂladowanÂ przez panÂstwo, ale widziaø takzÇe
koniecznosÂcÂ pewnej pozytywnej postawy ze strony panÂstwa w celu
zagwarantowania wolnosÂci wiary.
W ten sposoÂb chrzesÂcijanÂstwo staøo sieÎ pierwszaÎ religiaÎ gøoszaÎcaÎ
poszanowanie prawa do wolnosÂci religijnej, opartego na ewangelii
i prawie naturalnym. WolnosÂcÂ ta wynika z objawienia BozÇego, ale
mozÇna jaÎ takzÇe rozpoznacÂ rozumem. ChrzesÂcijanÂstwo zaproponowaøo
przyjeÎcie zasad nowej etyki. Doktryna chrzesÂcijanÂska podjeÎøa teorieÎ
prawa natury, z ktoÂrego wypøywajaÎ podstawowe prawa i powinnosÂci
ustanowione przez Boga, a odpowiadajaÎce potrzebom czøowieka.
SÂwiadomosÂcÂ praw natury w boski sposoÂb zostaøa zaszczepiona ludzkim
umysøom, stanowiaÎc bezwzgleÎdny wzorzec wyprzedzajaÎcy jakiekolwiek prawa pisane, czy wytwarzajaÎcy wzgleÎdem nich dystans pozwalajaÎcy na ich oceneÎ. Siøa tej nauki opieraøa sieÎ na przeciwstawieniu przewagom militarnym, ekonomicznym czy strategicznym, jako niekwestionowanym atutom Rzymian, filozofii nawiaÎzujaÎcej do gøeÎboko humanitarnych idei, niemalzÇe do codziennych teÎsknot czøowieka podbudowujaÎcych jego ludzkaÎ godnosÂcÂ12. Tym, co wspomagaøo KosÂcioÂø w jego walce o wolnosÂcÂ byø przede wszystkim fakt, zÇe w kulturze øacinÂskiej
w o wiele wieÎkszym stopniu nizÇ na Wschodzie zachowaøo sieÎ zÇywe
poczucie wolnosÂci czøowieka, szczegoÂlnie w dziedzinie religijnej13.
10

Antologia. Dodatek do Antologii, w: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, Warszawa 1975, s. 95, 98.
11
Apologia, w: H. Rahner, KosÂcioÂø i panÂstwo we wczesnym chrzesÂcijanÂstwie,
Warszawa 1986, s. 36.
12
A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1995, s. 82.
13
H. Rahner, KosÂcioÂø i panÂstwo we wczesnym chrzesÂcijanÂstwie, Warszawa 1986,
s. 10-11.
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1.1. EDYKT MEDIOLANÂSKI 313 R.

Przeøomowe znaczenie dla ochrony wolnosÂci religijnej w panÂstwie
miaø wydany przez cesarzy rzymskich Konstantyna Wielkiego (ok.
280-337) i Licyniusza w 313 r. edykt mediolanÂski: ¹[...] Tak wieÎc
w zbawiennym i najszczerszym przekonaniu wyrazilisÂmy woleÎ naszaÎ,
by nikomu zgoøa nie odmawiano swobody wykonywania i wybrania
religii, [...] oraz by kazÇdemu przyznano prawo zwroÂcenia serca swego
do tej religii, jakaÎ sam dla siebie uwazÇa za najodpowiedniejszaÎ [...].
Przystoi, aby dla spokojnosÂci, ktoÂraÎ cieszy sieÎ cesarstwo byøa caøkowita wolnosÂcÂ wielbienia wybranego Boga dla wszystkich naszych
poddanych i aby zÇaden kult nie byø pozbawiony nalezÇnych jemu zaszczytoÂwº14.
Edykt byø odpowiedziaÎ wøadz politycznych na apele chrzesÂcijan
o wolnosÂcÂ religijnaÎ. Znaczenie dokumentu byøo przeøomowe. Wprowadziø on ogoÂlnaÎ tolerancjeÎ religijnaÎ i roÂwnouprawnienie wszystkich
wyznanÂ. Ponadto w dokumencie znajdujemy juzÇ jasno wyrazÇone zasadnicze wymogi wolnosÂci religijnej: wolnosÂcÂ wiary, zerwanie formalnego zwiaÎzku mieÎdzy panÂstwem i religiaÎ (dualizm religijno-polityczny), wykluczenie sankcji i kar za przesteÎpstwa religijne15. JednoczesÂnie po raz pierwszy w dziejach panÂstwo przyjeÎøo funkcjeÎ gwaranta
wolnosÂci religijnej nalezÇnej kazÇdemu czøowiekowi, odchodzaÎc od idei
jednosÂci religijno-politycznej, jakiej powszechnie hoødowano w starozÇytnosÂci. W tym sensie edykt mediolanÂski miaø znaczenie uniwersalne, wykraczajaÎce poza oÂwczesny kontekst historyczny, chociazÇ przetrwaø niespeøna 30 lat. Niestety, antyczna koncepcja monizmu religijno-politycznego byøa zbyt ugruntowana, aby zostaøa caøkowicie odrzucona. WkroÂtce religia chrzesÂcijanÂska zyskaøa rangeÎ religii panÂstwowej, a jej dawny los podzieliøy religie poganÂskie. ChociazÇ edykt
14

Tekst edyktu znany jest z reskryptu, ktoÂry cesarz Licyniusz poleciø ogøosicÂ
w Nikomedii w czerwcu 313 r. Euzebiusz z Cezarei, Historia kosÂcielna o meÎczennikach
palestynÂskich, tøum. A. Lisiecki, PoznanÂ 1924, s. 446; por. G. Lombardi, L'Editto di
Milano del 313 e la laicit dello Stato, w: I diritti fondamentali della persona umana e la
liberta religiosa. Atti de V colloquio giuridico (8-10 marzo 1984), Roma 1985, s. 32.
15
J. Lecler, WolnosÂcÂ religijna w ciaÎgu dziejoÂw, ¹Conciliumº 1966/1967, nr 10,
s. 402.
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313 r. gwarantowaø wolnosÂcÂ ¹jedynieº w zakresie wyznanÂ religijnych,
nie wspominajaÎc o innych przekonaniach, to na podobne rozwiaÎzania
prawne dotyczaÎce ochrony wolnosÂci religijnej trzeba byøo czekacÂ
blisko 15 wiekoÂw ± do czasoÂw osÂwiecenia.
2. KONSTYTUCYJNE GWARANCJE WOLNOSÂCI RELIGIJNEJ
Â STWACH NOWOZÇYTNYCH OKRESU OSÂWIECENIA
W PAN

Zdobycze francuskiego i amerykanÂskiego osÂwiecenia stanowiaÎ
model wspoÂøczesnych gwarancji prawa do wolnosÂci religijnej wypøywajaÎcych zaroÂwno z dokumentoÂw praw czøowieka, jak tezÇ z prawa
wewneÎtrznego poszczegoÂlnych panÂstw.
Â W ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PO
Â èNOCNEJ
2.1. KONSTYTUCJA STANO
(17 WRZESÂNIA 1787 R.)

W Ameryce PoÂønocnej pierwsza karta praw i wolnosÂci obywatelskich proklamowana zostaøa w zaøozÇonej przez pastora Rogera Williamsa w latach 1636-1637 kolonii Rhode Island. Gøoszone przez
europejskich emigrantoÂw hasøa dotyczyøy poszanowania wolnosÂci religijnej dla wszystkich wyznanÂ, peønych praw politycznych dla kazÇdego, niezalezÇnie od kryterium wyznaniowego, a takzÇe oddzielenia
spraw panÂstwowych od spraw religijnych16.
W okresie wojny o niepodlegøosÂcÂ StanoÂw Zjednoczonych Ameryki PoÂønocnej (1775-1783) pierwszym stanem, ktoÂry formalnie ogøosiø
niezalezÇnosÂcÂ od angielskiej metropolii, byøa Wirginia. 12 czerwca
1776 r. proklamowana zostaøa Karta Praw Wirginii (Virginia Bill of
Rights), spisana przez George'a Masona, w ktoÂrej czytamy: ¹Religia
lub powinnosÂcÂ, jakaÎ jestesÂmy døuzÇni naszemu StwoÂrcy oraz sposoÂb jej
16
A. W. Johnson, F. H. Yost, Separation of Church and state in the United States,
Minneapolis 1948, s. 1-2; zob. M. Winiarczyk-Kossakowska, PanÂstwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej, Warszawa 1999, s. 23-24. Szerzej na ten temat:
T. J. ZielinÂski, Roger Williams 1603-1683. Zarys mysÂli teologicznej i polityczno-wyznaniowej, Warszawa 1996.
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wykonania mogaÎ bycÂ nakazane jedynie przez rozsaÎdek i przekonanie,
a nie siøaÎ czy przemocaÎ: dlatego wszyscy ludzie majaÎ roÂwne prawo do
swobodnego praktykowania swojej religii, zgodnie z nakazami sumienia; okazywanie chrzesÂcijanÂskiej wyrozumiaøosÂci, miøosÂci i miøosierdzia wobec innych jest wzajemnaÎ powinnosÂciaÎ (art. 16)º17.
ChrzesÂcijanÂska inspiracja dokumentu, odwoøujaÎca sieÎ do prawa
miøosÂci i miøosierdzia jako podstawy roÂwnosÂci wszystkich ludzi oraz
szacunku dla wszelkich religii i przekonanÂ, zostaøa w dokumencie
zwerbalizowana, stajaÎc sieÎ tym samym ich podstawowym uzasadnieniem. Sformuøowane w powyzÇszy sposoÂb prawo do wolnosÂci religijnej zakøadaøo:
± swobodeÎ w wyborze religii lub przekonania zgodnie z wøasnym
sumieniem,
± prawo do swobodnego praktykowania swojej religii,
± roÂwnosÂcÂ wszystkich bez wzgleÎdu na wyznanie,
± obowiaÎzek szacunku dla innych wyznanÂ i przekonanÂ.
FilozoficznaÎ podstaweÎ praw zawartych w Karcie, a w tym prawa do
wolnosÂci religijnej, stanowiøa koncepcja naturalnych, przyrodzonych
praw czøowieka, wypracowana w szkole racjonalistycznej, oraz teoria
umowy spoøecznej w wersji Johna Locke'a, wedøug ktoÂrej ochrona
tych praw jest zasadniczym celem panÂstwa. Teoria ta miaøa swoje
umocowanie we wczesÂniejszym nurcie doktrynalnym, wyrosøym na
gruncie amerykanÂskim zwiaÎzanym z nazwiskami Jamesa Otisa oraz
Samuela Adamsa, ktoÂry nawiaÎzywaø do idei praw naturalnych, ktoÂrych nie mozÇe naruszycÂ ani parlament angielski, ani inna wøadza18.
Stanowisko to znalazøo swoje odzwierciedlenie w art. 1 dokumentu:
¹Wszyscy ludzie z natury saÎ roÂwni, wolni i niezalezÇni i posiadajaÎ pewne
przyrodzone prawa, z ktoÂrych, gdy wchodzaÎ w ramy organizmu spoøecznego, nie mogaÎ zrezygnowacÂ w drodze zÇadnej umowy [...]º19. Tym
17

Karta Praw Wirginii (1776), w: M. J. Ptak, M. Kinsler, Powszechna historia
panÂstwa i prawa. WyboÂr tekstoÂw zÂroÂdøowych, Wrocøaw 1996, s. 330. W dokumencie
tym po raz pierwszy zostaø uzÇyty termin ¹prawa czøowiekaº (W. KaÈgi, Die Menchenrechte und ihre Verwirklichung, Aarau 1969, s. 32).
18
A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych, s. 213.
19
Karta Praw Wirginii (1776), s. 328; por. S. Davidson, Human Rights, Philadelphia 1993, s. 3-4.
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samym po raz pierwszy w akcie prawnym wolnosÂcÂ religijna zostaøa
zaliczona w poczet ¹praw czøowiekaº i jako taka zagwarantowana
kazÇdemu czøowiekowi jako prawo przyrodzone i niezbywalne.
W podobny sposoÂb wolnosÂcÂ religijna zostaøa zagwarantowana
takzÇe w innych, wzorowanych na Karcie Praw Wirginii, stanowych
deklaracjach praw wspoÂøtworzaÎcych wraz z innymi przepisami konstytucje poszczegoÂlnych stanoÂw Ameryki. Prawo do wolnosÂci religijnej gwarantowaøy konstytucje Pensylwanii (1776), PoÂønocnej Karoliny (1776), Delaware (1776), Vermontu (1777), Massachusets
(1780), New Hampshire (1783) itd.20
Gwarancje prawa do wolnosÂci religijnej zawarte zostaøy takzÇe
w Konstytucji StanoÂw Zjednoczonych Ameryki z 17 wrzesÂnia
1787 r. Artukuø 6 & 3 zapewniaø, zÇe powoøywanie osoÂb do piastowania urzeÎdoÂw i funkcji panÂstwowych ¹[...] nie mozÇe bycÂ uzalezÇnione od
wyznawania wiaryº21. Tym samym konstytucja sankcjonowaøa zasadeÎ roÂwnosÂci praw politycznych obywateli bez wzgleÎdu na wyznanie
oraz zakaz stosowania kryterium religijnego przy powierzaniu jakichkolwiek urzeÎdoÂw publicznych22. Wedøug opinii powszechnie panujaÎcej w historii prawa byøa to pierwsza gwarancja wolnosÂci religijnej zawarta w prawie konstytucyjnym23.
Dwa lata poÂzÂniej, 25 wrzesÂnia 1789 r., Kongres uchwaliø pierwsze
10 poprawek do Konstytucji StanoÂw Zjednoczonych Ameryki (Bill
of Rights). Pierwsza z nich dotyczyøa problematyki wyznaniowej:
¹Kongres nie mozÇe stanowicÂ ustaw wprowadzajaÎcych religieÎ albo
zabraniajaÎcych swobodnego wykonywania praktyk religijnych
[...]º24. Poprawka zawiera dwie klauzule ze sobaÎ zwiaÎzane, ale odreÎbne. Jedna z nich to pozwolenie kazÇdemu obywatelowi na posia20

K. Motyka, Prawa czøowieka. WyboÂr zÂroÂdeø, Lublin 1999, s. 23 (wprowadzenie).
21
Konstytucja StanoÂw Zjednoczonych Ameryki (1787), w: M. J. Ptak, M. Kinsler,
Powszechna historia panÂstwa i prawa. WyboÂr tekstoÂw zÂroÂdøowych, Wrocøaw 1996,
s. 350-351.
22
L. Manning, The law of Church-State relations: in a nutshell, St. Paul Mt. 1981,
s. 2-3.
23
J. Krukowski, KosÂcioÂø i panÂstwo, s. 44.
24
Konstytucja StanoÂw Zjednoczonych Ameryki (1787), s. 352.
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danie i kultywowanie wøasnych przekonanÂ religijnych, a druga to
uniemozÇliwienie parlamentowi federalnemu wprowadzenia oficjalnej religii panÂstwowej25.
Pierwsza poprawka, chociazÇ nie ustanawia rozdziaøu KosÂcioøa od
panÂstwa, to jednak taki rozdziaø zakøada. Swoboda praktyk religijnych i zrezygnowanie z ustanawiania religii oficjalnej mogøy sieÎ rozwinaÎcÂ na bazie teorii zakøadajaÎcej a priori, izÇ kazÇda z tych instytucji
dziaøa w innej sferze. Zatem Stany Zjednoczone byøy pierwszym
krajem, ktoÂry prawnie usankcjonowaø teÎ separacjeÎ26. Separacja KosÂcioÂø±panÂstwo przyjeÎta w tym kraju søuzÇy ochronie wolnosÂci jednostki
ludzkiej przed ingerencjaÎ ze strony panÂstwa.

2.2. DEKLARACJA PRAW CZèOWIEKA I OBYWATELA (26 SIERPNIA 1789 R.)

W tym samym czasie co konstytucja amerykanÂska (26 sierpnia
1789 r.) uchwalona zostaøa przez Zgromadzenie Narodowe Deklaracja Praw Czøowieka i Obywatela (DeÂclaration des droits de l'Homme
du Citoyen), bycÂ mozÇe najcenniejsza zdobycz wielkiej rewolucji francuskiej, ktoÂra najsilniej wpøyneÎøa na posteÎp w sferze praw czøowieka
na kontynencie europejskim27. W preambule dokumentu czytamy, zÇe
¹[...] nieznajomosÂcÂ, zapomnienie lub wzgarda praw czøowieka saÎ jedynymi przyczynami nieszczeÎsÂcÂ w spoøeczenÂstwie i zepsucia w rzaÎdzie
[...]º. Z tych racji w ¹[...] uroczystym osÂwiadczeniu zostaøy wyøozÇone
przyrodzone, niezmienne i usÂwieÎcone prawa czøowieka [...]º28.
Deklaracja daøa wyraz ideologii osÂwieceniowej, u podstaw ktoÂrej
lezÇaøy okresÂlone poglaÎdy teoretyczne. Jej twoÂrcy odwoøywali sieÎ m.in.
do teorii umowy spoøecznej J. J. Rousseau, racjonalizmu oraz kon25
W. J. Wagner, Prawa ludzkie w Stanach Zjednoczonych, w: Ochrona praw
czøowieka w sÂwiecie, red. L. WisÂniewski, Bydgoszcz±PoznanÂ 2000, s. 307.
26
N. Koshy, WolnosÂcÂ religijna w zmieniajaÎcym sieÎ sÂwiecie, KrakoÂw 1998, s. 69.
27
R. KuzÂniar, Prawa czøowieka. Prawo. Instytucje. Stosunki mieÎdzynarodowe,
Warszawa 2000, s. 24. Szerzej na temat Deklaracji zob.: J. Baszkiewicz, Historia Francji, Warszawa 1974, s. 404-405.
28
Deklaracja Praw Czøowieka i Obywatela (1798), w: M. J. Ptak, M. Kinsler,
Powszechna historia panÂstwa i prawa.WyboÂr tekstoÂw zÂroÂdøowych, Wrocøaw 1996, s. 63.
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cepcji praw naturalnych, a wieÎc niezalezÇnych i wczesÂniejszych od
panÂstwa. SaÎ to prawa czøowieka istniejaÎce jeszcze w stanie przedspoøecznym i ulegajaÎ rozwinieÎciu w postaci praw obywatela29. Tytuø, jak
i preambuøa Deklaracji Praw Czøowieka i Obywatela wskazujaÎ, zÇe
prawa te staøy sieÎ przedmiotem uniwersalizacji, gdyzÇ wiaÎzano je nie
tylko z faktem obywatelstwa rewolucyjnego panÂstwa, ale takzÇe z godnosÂciaÎ ludzkaÎ w ogoÂle30.
W poczet tych praw zostaøo zaliczone prawo do wolnosÂci religijnej. W art. 10 czytamy, zÇe ¹nikt nie mozÇe bycÂ przesÂladowany z powodu swoich przekonanÂ religijnych i manifestowania ich na zewnaÎtrzº31. JednoczesÂnie Deklaracja po raz pierwszy precyzowaøa
ograniczenia, ktoÂrym wolnosÂcÂ religijna mogøa bycÂ poddana. NalezÇaøy
do nich: 1) okresÂlony ustawami porzaÎdek publiczny (art. 10), 2) korzystanie z prawa do wolnosÂci religijnej przez innych czøonkoÂw spoøeczenÂstwa. Ograniczenie wolnosÂci religijnej musiaøo zatem w sposoÂb
wyrazÂny wypøywacÂ z ustawy (art. 4) oraz hoødowacÂ zasadzie, zÇe wykonywanie praw naturalnych kazÇdego czøowieka nie ma innych granic nizÇ te, ktoÂre zmierzajaÎ do zapewnienia innym czøonkom spoøeczenÂstwa korzystania z takich samych praw32. Ponadto w art. 11
Deklaracja zawieraøa gwarancje dotyczaÎce prawa do swobodnej wymiany mysÂli i poglaÎdoÂw, ktoÂre zostaøo okresÂlone jako ¹jedno z najcenniejszych praw czøowiekaº33. Ochrona tych wszystkich praw wymienionych w dokumencie powierzona zostaøa wøadzy publicznej
(art. 12)34.
Zagwarantowane prawa oraz wprowadzone przez DeklaracjeÎ
Praw Czøowieka i Obywatela fundamentalne zasady lezÇaÎce u podstaw
29

A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych, s. 215; por. L. Garlicki, J. Zakrzewska, Ochrona praw czøowieka we Francji, w: Ochrona praw czøowieka w sÂwiecie,
red. L. WisÂniewski, Bydgoszcz±PoznanÂ 2000, s. 307.
30
M. Winiarczyk-Kossakowska, WolnosÂcÂ sumienia i religii, ¹Studia Prawniczeº
2001, nr 1(147), s. 21.
31
Deklaracja Praw Czøowieka i Obywatela (1798), s. 63.
32
Deklaracja Praw Czøowieka i Obywatela (1978), s. 63-64; zob. M. Pietrzak,
Prawo wyznaniowe, Warszawa 2003, s. 37.
33
Deklaracja Praw Czøowieka i Obywatela (1798), s. 64.
34
TamzÇe.
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liberalnego katalogu praw jednostki stanowiøy novum w konteksÂcie
zachodniej cywilizacji. Konstytuanta zrywaøa z wielowiekowaÎ tradycjaÎ, uznajaÎcaÎ religieÎ katolickaÎ za oficjalnaÎ religieÎ panÂstwa. PrzynalezÇnosÂcÂ panÂstwowa traciøa wszelkaÎ konotacjeÎ religijnaÎ. Nawet jesÂli nie
zostaøo to bezposÂrednio wypowiedziane, to logika implikuje roÂwnosÂcÂ
prawnaÎ katolikoÂw, protestantoÂw, zÇydoÂw i niewierzaÎcych.
Praktyka okazaøa sieÎ jednak inna. WypøywajaÎcy z ideologii osÂwiecenia tekst Deklaracji prowadziø w swej tresÂci do gøeÎbokiej laicyzacji
panÂstwa, wymierzonej gøoÂwnie przeciwko KosÂcioøowi katolickiemu35. Jeszcze w 1789 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliøo przejeÎcie
przez panÂstwo wszystkich nieruchomosÂci kosÂcielnych, w 1790 r. nie
uznaøo uroczystych sÂluboÂw zakonnych jako sprzecznych z wolnosÂciaÎ
czøowieka, znoszaÎc wszystkie zakony, ktoÂre skøadaøy takie sÂluby. NasteÎpnym wrogim aktem byøo uchwalenie tzw. cywilnej konstytucji
duchowienÂstwa (Constitution civile du clergeÂ)36. JednoczesÂnie fala
niecheÎci do KosÂcioøa i religii przybraøa niespotykane rozmiary. Jeden
ze znanych francuskich historykoÂw pisaø o tych czasach, zÇe nigdy
spoøeczenÂstwo nie byøo bardziej oderwane od chrzesÂcijanÂstwa37.
PowyzÇsze przykøady ukazujaÎ odmiennosÂcÂ koncepcji ochrony wolnosÂci sumienia i religii na gruncie amerykanÂskim i francuskim. Ta
druga koncepcja zmierzaøa do ochrony wolnosÂci jednostki przed ingerencjaÎ ze strony KosÂcioøa. Rewolucja francuska daÎzÇyøa do ograniczenia wolnosÂci religijnej w wymiarze instytucjonalnym, stanowiaÎc swoistego rodzaju protest przeciwko ¹unii mieÎdzy tronem i oøtarzemº.
StaÎd KosÂcioÂø zajmowaø woÂwczas negatywnaÎ postaweÎ wobec tych
ruchoÂw wolnosÂciowych i proklamowanej przez panÂstwo liberalnej
deklaracji. Papieska Komisja ¹Iustitia et Paxº wyjasÂnia to zjawisko
nasteÎpujaÎco: ¹Wielkie przemiany spowodowane przez nowe ideaøy
wolnosÂci, posteÎpu i obrony praw czøowieka i obywatela, gøoszone
35

K. Orzeszyna, System relacji mieÎdzy panÂstwem i KosÂcioøem we Francji, ¹Roczniki Nauk Prawnychº 1(2002), s. 240.
36
Szerzej na ten temat: M. ZÇywczynÂski, KosÂcioÂø a rewolucja francuska, Warszawa 1995; J. R. Nowak, KosÂcioÂø a rewolucja francuska, Szczecinek 1999.
37
H. A. Taine, Les origines de la France Contemporaine. L'Ancien Regime, Paris
1879, s. 378; zob. takzÇe: A. Tocqueville, Dawny ustroÂj i rewolucja, Warszawa 1994,
s. 165.
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przez OsÂwiecenie i rewolucjeÎ francuskaÎ (wiek osÂwiecenia), laicyzacja
spoøeczenÂstwa, ktoÂra zenÂ wynika jako reakcja na klerykalizm, palaÎca
potrzeba stawiania oporu obojeÎtnosÂci, naturalizmu, a przede wszystkim totalitarnemu i antyklerykalnemu laicyzmowi (liberalnemu w
swych konsekwencjach, lecz agresywnemu wobec KosÂcioøa i wszystkich form religii) skøaniaøa czeÎsto papiezÇy do zajmowania postawy
ostrozÇnej, negatywnej a czasami wreÎcz wrogiej i poteÎpiajaÎcejº38.
Zagwarantowane w Powszechnej Deklaracji Praw Czøowieka
i Obywatela prawo do wolnosÂci religijnej jako nalezÇne kazÇdemu
czøowiekowi stanowiøo zdobycz cywilizacyjnaÎ rodzaÎcego sieÎ nowego
modelu panÂstwa nowozÇytnego, jednak ± jak ukazuje historia ± od
Deklaracji do praktyki byøa daleka droga39.

2.2. KONSTYTUCJA 3 MAJA (3 MAJA 1791 R.)

Tradycja wolnosÂci religijnej i zwiaÎzanej z niaÎ tolerancji ma w Polsce døugie tradycje, sieÎgajaÎce swoimi jurydycznymi korzeniami XIV w.
Zdecydowaøy o tym dwa dokumenty kroÂla Kazimierza Wielkiego.
W 1341 r. kroÂl zagwarantowaø wiernym KosÂcioøa prawosøawnego
poszanowanie ich obrzaÎdku i obyczajoÂw, a w 1356 r. zatwierdzone
zostaøy zwyczaje, wolnosÂci i przywileje w dziedzinie kultu i spraw
administracyjnych dla monofizyckich Ormian. DzieÎki takiej postawie
Kazimierza Wielkiego Polska staøa sieÎ pierwszym wyznaniowym panÂstwem katolickim w wersji otwartej40.
W opozycji do panujaÎcych na zachodzie zasad ksztaøtowaøa sieÎ
w Polsce w XV stuleciu doktryna o stosunku panÂstwa do pogan.
W efekcie stosowania siøy przez zakon krzyzÇacki wobec poganÂskich
PrusoÂw oraz LitwinoÂw celem ich chrystianizacji doszøo do konfrontacji na forum mieÎdzynarodowym mieÎdzy PolskaÎ i zakonem. Na soborze w Konstancji (1414-1418) rektor Akademii Krakowskiej Paweø
38
Dokument Papieskiej Komisji ¹Justitia et Paxº KosÂcioÂø i prawa czøowieka,
¹ChrzesÂcijanin w SÂwiecieº 50(1977), nr 2, s. 12.
39
Zob. D. Le Tourneau, L'Englise et l'Etat en France, Paris 2000; B. Kumor,
Historia KosÂcioøa, t. 6, Lublin 1985, s. 184-200.
40
B. Kumor, Historia KosÂcioøa, t. 5, Lublin 1984, s. 233.
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Wøodkowic wygøosiø swoÂj søynny traktat O wøadzy papiezÇa i cesarza
w stosunku do niewiernych41. Generalna teza pracy sprowadza sieÎ do
twierdzenia, zÇe wszelkie narzucanie wiary siøaÎ i przymusowe udzielanie chrztu jest niezgodne z ius gentium, czyli prawem narodoÂw.
NawracacÂ pogan nalezÇy nie mieczem, ale søowem, tak zÇeby nawroÂcenie byøo dobrowolne, bo o nawroÂceniu stanowi wolna wola i øaska
BozÇa, nie zasÂ przymus i gwaøt, za ktoÂrym kryje sieÎ zÇaÎdza zaboroÂw42.
Wygøoszona przez Wøodkowica teoria poszanowania wolnosÂci
religijnej wyprzedzaøa epokeÎ, w ktoÂrej zÇyø, wpøywajaÎc znaczaÎco na
praktykeÎ tolerancji polskiego panÂstwa w wiekach poÂzÂniejszych. Dotyczy to zwøaszcza okresu reformacji, w ktoÂrym sytuacja religijna
w Polsce byøa dla Europy, przezÇywajaÎcej krwawe wojny i rzezie religijne w drugiej poøowie XVI w., zjawiskiem nieporoÂwnywalnym.
W naszym kraju znajdowaøy schronienie sekty najbardziej radykalne,
ktoÂre sÂcigano i przesÂladowano we wszystkich innych krajach sÂwiata
chrzesÂcijanÂskiego43. Szczytowym osiaÎgnieÎciem tego czasu w dziedzinie poszanowania wolnosÂci religijnej byø søynny akt konfederacji warszawskiej uchwalony na sejmie konwokacyjnym 28 stycznia 1573 r.
Dokument gwarantowaø bezwarunkowy i wieczysty pokoÂj mieÎdzy
wyznaniami (pax inter dissidentes in religione) oraz peøne roÂwnouprawnienie, niezalezÇnie od wyznania w prawie publicznym i prywatnym44. W tym samym roku postanowienia konfederacji weszøy w zakres innego aktu prawnego, tzw. artykuøoÂw henrykowskich, ktoÂre
miaø zaprzysiaÎc kazÇdy nowo obrany kroÂl elekcyjny. Forma przysieÎgi
kroÂla brzmiaøa: ¹PrzysieÎgam, zÇe beÎdeÎ broniø i przestrzegaø pokoju
wsÂroÂd dysydentoÂw i w zÇadnym wypadku nie dopuszczeÎ, by ktokolwiek z powodu religii byø uciskany zaroÂwno przez urzeÎdnikoÂw panÂstwowych, jak i przez nasº45.
41
De potestate papae et imperatoris respectu infidelium, w: Starodawne prawa
polskiego pomniki, t. 5, KrakoÂw 1878, s. 159-185.
42
Zob. T. Silnicki, Sobory powszechne a Polska, Warszawa 1962, s. 79-81; A. Prochaska, SoboÂr w Konstancji, KrakoÂw 19962, s. 26-28.
43
J. Lecler, Historia tolerancji w wieku reformacji, t. 1, Warszawa 1964, s. 383.
44
Zob. Volumina legum, t. II, Petersburg 1858, s. 841-842.
45
Artykuøy henrykowskie, w: Historia panÂstwa i prawa Polski, red. F. Poøomski,
P. Jurek, Wrocøaw 1997, s. 1375.
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Wiek XVII przynosi jednak zanik polskiej tolerancji oraz idaÎcy
z nim w parze kryzys reformacji, ktoÂremu odpowiadaø systematyczny
rozwoÂj reformy katolickiej. Przyczyniø sieÎ do tego takzÇe katastrofalny
ciaÎg wojen trwajaÎcy kilkanasÂcie lat, poczaÎwszy od 1648 r., a zakonÂczywszy na ¹potopie szwedzkimº 1655 r.46
Zmiana klimatu nastaÎpiøa dopiero w okresie osÂwiecenia. Podobnie jak w innych krajach osÂwiecenie polskie nie byøo jednolite. WyodreÎbnicÂ nalezÇy w nim trzy zasadnicze kierunki mysÂli: po pierwsze ±
liberalnej w dziedzinie sÂwiatopoglaÎdu i niektoÂrych ujeÎciach politycznych, ale zachowawczej spoøecznie; po drugie ± reformatorskiej i po
trzecie ± rewolucyjnej47. Drugi kierunek zwiaÎzany byø z budzeniem
sieÎ w konÂcu panowania Augusta II i intensywnym rozwojem w okresie stanisøawowskim nowych siø, zmierzajaÎcych do ratowania suwerennosÂci Rzeczypospolitej48. Do czoøowych przedstawicieli obozu
reform nalezÇeli, pozostajaÎcy pod wpøywem osÂwiecenia francuskiego,
Hugo KoøøaÎtaj i Stanisøaw Staszic. Ten ostatni pisaø, zÇe ludzie posiadajaÎ wrodzone prawa i powinnosÂci, lecz istnieje nieroÂwnosÂcÂ w zakresie sposobu ich uzÇywania, poniewazÇ osobista moc i rozum w kazÇdym
czøowieku saÎ odmienne. Powstanie panÂstwa miaøo zagwarantowacÂ
ochroneÎ wszystkim, lecz ¹wyøaÎcznictwoº, czyli uprawnienia silniejszych, pogrzebaøo ten cel podstawowy49.
Polska w tym czasie byøa krajem wielonarodowosÂciowym, ale juzÇ
w znacznie mniejszym stopniu nizÇ w wiekach poprzednich wielowyznaniowym. Katolicy obrzaÎdku øacinÂskiego stanowili ponad 53% ludnosÂci, ok. 30% katolicy obrzaÎdku greckiego, prawosøawni ± ok. 4%,
protestanci ± ok. 2%, wyznawcy religii mojzÇeszowej ± ok. 11%50.
W okresie stanisøawowskim uprzedzenia wzgleÎdem innowiercoÂw
stopniowo topniaøy zaroÂwno z racji praktycznych, jak i pod wpøywem
46

D. Olszewski, Szkice z dziejoÂw kultury religijnej, Katowice 1986, s. 263.
B. LesÂnodorski, PoczaÎtki monarchii konstytucyjnej, w: J. Bardach, B. LesÂnodorski, M. Pietrzak, Historia panÂstwa i prawa polskiego, Warszawa 2000, s. 285.
48
Zob. S. Litak, KosÂcioÂø w Polsce w okresie OsÂwiecenia, w: Historia KosÂcioøa,
red. L. J. Rogier, G. Bertier de Sauvigny, J. Hajjar, t. 4, Warszawa 1987, s. 395-400.
49
A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych, s. 211.
50
S. Litak, KosÂcioÂø w Polsce, s. 400-401; por. J. Tazbir, Historia KosÂcioøa katolickiego w Polsce (1460-1795), Warszawa 1966, s. 192.
47
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ideologii OsÂwiecenia, gøoszaÎcej poteÎpienie wszelkiego fanatyzmu
i przymusu w kwestiach wiary. StaÎd w tym czasie przybywali do
Polski liczni dysydenci, ktoÂrzy w tolerancyjnym panÂstwie widzieli
schronienie przed przesÂladowaniami. O wzgleÎdach praktycznych napøywu innowiercoÂw do Polski najczeÎsÂciej wypowiadali sieÎ oÂwczesÂni
publicysÂci, piszaÎcy zwøaszcza w posteÎpowym czasopisÂmie tej doby
¹Monitorzeº. Przypominali, zÇe ulgi prawne dla dysydentoÂw saÎ konieczne z uwagi na potrzebeÎ gospodarczego podniesienia miast, rozwoju rzemiosøa czy manufaktur, staÎd wskazywano na potrzebeÎ sÂciaÎgnieÎcia do kraju obcych osadnikoÂw.
Te racje sprawiøy, zÇe kiedy podczas Sejmu Czteroletniego podejmowano uchwaøy o zasadniczym znaczeniu dla przyszøosÂci Polski, nie
zabrakøo takzÇe gøosoÂw dotyczaÎcych kwestii wyznaniowych. Wyrazem
tego byøo daÎzÇenie do zapewnienia polskim ZÇydom peønej opieki prawa. Na Sejmie Wielkim w latach 1788-1792 podjeÎto debateÎ nad projektem ustawy, ktoÂra przyznawaøaby im peønaÎ wolnosÂcÂ wyznania,
zabraniaøa wysÂmiewacÂ zwyczaje i obrzaÎdki ZÇydoÂw, obrzucacÂ ich mianem ¹niewiernychº, zatrudniacÂ w soboteÎ lub sÂwieÎta mojzÇeszowe. Do
realizacji tych projektoÂw, ktoÂrych celem byøa caøkowita asymilacja
ZÇydoÂw polskich, nie doszøo na skutek wybuchu wojny polsko-rosyjskiej 1792 r.51
NajwieÎkszym dzieøem Sejmu Czteroletniego i ukoronowaniem
zabiegoÂw reformatorskich byøo uchwalenie w dniu 3 maja 1791 r.
Ustawy RzaÎdowej, znanej pod nazwaÎ Konstytucja 3 maja. Pierwsza
polska konstytucja w art. I intytuøowanym ¹Religia panujaÎcaº nadawaøa religii rzymskokatolickiej charakter ¹wyznania narodowego
ze wszystkimi jej prawamiº, czyniaÎc tym samym KosÂcioÂø rzymskokatolicki KosÂcioøem panÂstwowym. Z tego faktu wynikaøo ograniczenie
zabraniajaÎce odejsÂcia od wiary lub zmiany wyznania z religii panujaÎcej na inne pod karami przewidzianymi za apostazjeÎ. Pomimo uznania religii rzymskokatolickiej za oficjalnaÎ oraz wynikajaÎcych staÎd
obostrzenÂ, Konstytucja 3 maja gwarantowaøa wolnosÂcÂ wszelkich obrzaÎdkoÂw i religii, zapewniajaÎc wszystkim ludziom jakiegokolwiek wy51
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znania ¹pokoÂj w wierze i opiekeÎ rzaÎdowaÎ zgodnie z krajowym ustawodawstwemº52.
Wszyscy dysydenci uzyskali peønieÎ praw obywatelskich, a wieÎc
prawo posøowania na sejmy i sejmiki, udziaøu w trybunaøach saÎdowych itd. Jedynie stanowiska ministroÂw zastrzezÇono dla katolikoÂw.
Warto w tym miejscu przypomniecÂ, zÇe w Anglii ograniczenia prawne
katolikoÂw trwaøy do 1829 r., a w Szwecji jeszcze dwadziesÂcia lat
døuzÇej. PrzebywajaÎcy u schyøku XVIII w. w Warszawie cudzoziemiec
Jan Eryk Biester pisaø: ¹Nie ma tu nietolerancji, a ludnosÂcÂ nie wydaje
sieÎ bycÂ nad miareÎ prawowiernaÎº53.
Dla przyszøych pokolenÂ Konstytucja 3 maja nabraøa symbolicznego znaczenia, wykraczajaÎcego daleko poza jej znaczenie praktyczne takzÇe w sferze wolnosÂci religijnej. Byøa to uchwaøa ustanawiajaÎca
prawa skøadajaÎce sieÎ na polskaÎ tradycjeÎ, ucielesÂnienie wszystkiego,
co w przeszøosÂci Polski byøo posteÎpowe i osÂwiecone54.
3. WNIOSKI

Pierwsze akty ochrony wolnosÂci religijnej w porzaÎdku wewneÎtrznym panÂstw pochodzaÎ z czasoÂw Cesarstwa Rzymskiego, do czego
w sposoÂb walny przyczyniøo sieÎ chrzesÂcijanÂstwo. Pojawienie sieÎ
chrzesÂcijanÂstwa przyniosøo nieznane sÂwiatu starozÇytnemu odroÂzÇnienie sÂwieckiej sfery dziaøalnosÂci panÂstwa od sfery religijnej, a tym
samym odroÂzÇnienie dwoÂch podmiotoÂw wøadzy ± religijnej i politycz52

¹ReligiaÎ narodowaÎ panujaÎcaÎ jest i beÎdzie wiara sÂwieÎta rzymska katolicka ze
wszystkimi jej prawami. PrzejsÂcie od wiary panujaÎcej do jakiegokolwiek wyznania jest
zabronione pod karami apostazji. ZÇe zasÂ ta sama wiara sÂwieÎta przykazuje nam kochacÂ
blizÂnich naszych, przeto wszystkim ludziom, jakiegokolwiek baÎdzÂ wyznania pokoÂj
w wierze i opiekeÎ rzaÎdowaÎ winnisÂmy i dlatego wszelkich obrzaÎdkoÂw i religij wolnosÂcÂ
w krajach polskich, podøug ustaw krajowych, warujemyº (B. LesinÂski, J. Walachowicz,
Historia ustroju panÂstwa w tekstach zÂroÂdøowych, Warszawa±PoznanÂ 1992, s. 83). Zob.
K. Pyclik, WolnosÂcÂ sumienia i wyznania w Rzeczypospolitej Polskiej (zaøozÇenia filozoficzno-prawne), w: Prawa i obowiaÎzki obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 446.
53
J. Tazbir, Dzieje polskiej tolerancji, s. 159-160.
54
Zob. N. Davies, BozÇe igrzysko. Historia Polski, t. 1, KrakoÂw 1987, s. 699.
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nej, co rodzi konsekwencje etyczne zaroÂwno w wymiarze indywidualnym, jak i spoøecznym.
IdeeÎ poszanowania wolnosÂci wiary i zaniechanie przesÂladowanÂ
gøosili pierwsi pisarze chrzesÂcijanÂscy. Sam rozum wskazuje na prawdeÎ,
ktoÂra jest zÂroÂdøem roÂwnosÂci i wolnosÂci wszystkich ludzi bez wzgleÎdu
na wyznawanaÎ wiareÎ. Widzieli oni takzÇe koniecznosÂcÂ pozytywnej postawy ze strony panÂstwa w celu zagwarantowania tej wolnosÂci. W ten
sposoÂb chrzesÂcijanÂstwo staøo sieÎ pierwszym nurtem gøoszaÎcym poszanowanie prawa do wolnosÂci religijnej, opartego na ewangelii i prawie
naturalnym. WolnosÂcÂ ta wynika z objawienia BozÇego, ale mozÇna jaÎ
takzÇe rozpoznacÂ rozumem. Pod wpøywem nauki chrzesÂcijanÂskiej wydany zostaø pierwszy akt ochrony wolnosÂci religijnej w panÂstwie ±
edykt mediolanÂski, ktoÂry miaø przeøomowe znaczenie dla wolnosÂci
religijnej. W dokumencie znalazøy sieÎ jasno wyrazÇone zasadnicze wymogi wolnosÂci religijnej: wolnosÂcÂ wiary, zerwanie formalnego zwiaÎzku
mieÎdzy panÂstwem i religiaÎ (dualizm religijno-polityczny), wykluczenie
sankcji i kar za przesteÎpstwa religijne. JednoczesÂnie po raz pierwszy
w dziejach panÂstwo przyjeÎøo funkcjeÎ gwaranta wolnosÂci religijnej.
Podobne gwarancje wolnosÂci religijnej przynosi dopiero osÂwiecenie. CzerpiaÎc z mysÂli osÂwieceniowego liberalizmu odwoøujaÎcego sieÎ
do teorii umowy spoøecznej, racjonalizmu oraz koncepcji praw naturalnych, a wieÎc niezalezÇnych i wczesÂniejszych od panÂstwa, prawo
do wolnosÂci religijnej znalazøo swoje odzwierciedlenie w pierwszej na
sÂwiecie ustawie zasadniczej ± Konstytucji StanoÂw Zjednoczonych
Ameryki PoÂønocnej oraz w ogøoszonej w rewolucyjnej Francji Deklaracji Praw Czøowieka i Obywatela. Po raz pierwszy w akcie prawnym
wolnosÂcÂ religijna zastaøa zaliczona w poczet ¹praw czøowiekaº. Rewolucja amerykanÂska i francuska wyrazÂnie wskazujaÎ dwie koncepcje
ochrony wolnosÂci sumienia i religii o zasieÎgu krajowym: amerykanÂska zmierzaøa do ochrony jednostki przed ingerencjaÎ ze strony panÂstwa, francuska daÎzÇyøa do ochrony jednostki przed ingerencjaÎ ze
strony KosÂcioøa (protest przeciw unii tronu z oøtarzem). Obie koncepcje osÂwieceniowe tworzaÎ, obok chrzesÂcijanÂstwa, drugi nurt (laicki) ochrony wolnosÂci religijnej, jaki wyroÂsø w Europie, beÎdaÎcy protestem przeciwko absolutyzmowi panÂstwowemu i czerpiaÎcy swe uzasadnienie z liberalnej, racjonalistycznej filozofii osÂwiecenia.
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W okresie osÂwiecenia poszanowanie wolnosÂci religijnej znalazøo
swoje prawne gwarancje takzÇe w Konstytucji 3 maja. ChociazÇ Ustawa
RzaÎdowa nadaøa religii rzymskokatolickiej charakter panÂstwowy,
jednak zapewniøa wszystkim ludziom pokoÂj w wierze i opiekeÎ rzaÎdowaÎ zgodnie z prawem panÂstwowym. Idea wolnosÂci religijnej skonkretyzowana w polskiej konstytucji ma døugi rodzimy rodowoÂd sieÎgajaÎcy
czasoÂw sÂredniowiecza. SzczegoÂlnym przejawem poszanowania tej
wolnosÂci byøa znana od wiekoÂw tolerancja religijna, pozwalajaÎca
znajdowacÂ schronienie w naszym kraju rzeszy dysydentoÂw, uchodzaÎcych przed przesÂladowaniami religijnymi z wielu panÂstw Europy.

