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Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeđ, red. Mirosđaw Sitarz,
Michađ Grochowina, Mariola Lewicka, Agnieszka Romanko, Piotr
Wierzbicki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, ss. 863.
Relacje mie˛dzy państwem i Kościođem sa˛ zagadnieniem ostatnio bardzo
popularnym w debatach politycznych i spođecznych, zarówno w mediach,
jak i na polu akademickim. Cze˛sto jednak w tych debatach brakuje odwođywania sie˛ do źródeđ kościelnych i państwowych, a argumenty cze˛sto
opieraja˛ sie˛ na stereotypach, zwđaszcza w trakcie debat politycznych
w mediach. Czđowiek zarówno jako obywatel państwa, jak i istota religijna
potrzebuje tych dwóch spođeczności – państwa i Kościođa, dla swojej peđnej
realizacji. Zđożoność zagadnienia relacji mie˛dzy państwem i Kościođem
przejawia sie˛ choćby w tym, że obejmuje wiele różnych państw, z których
każde posiada wđasny zespóđ norm regulujacych
˛
swój stosunek do Kościođa
i religii. Państwa, nawet te deklarujace
˛
sie˛ jako laickie czy nawet
neutralne światopogladowo,
˛
nie moga˛ być oboje˛tne wobec prawa czđowieka
do wyznawania religii w wymiarze indywidualnym, wspólnotowym i instytucjonalnym. Z przysđugujacego
˛
wiernym prawa do wyznawania religii,
rodzi sie˛ obowiazek
˛
dla państwa, którego ci wierni sa˛ obywatelami, by
uszanować ich prawo, pomóc w jego realizacji lub chociaż im tego nie
utrudniać. Aby Kościóđ mógđ w peđni i skutecznie peđnić swoja˛ misje˛ wobec
wiernych, nie może być bierny wobec wspóđczesnych problemów świata.
W konstytucji duszpasterskiej o Kościele Gaudium et spes Kościóđ naucza,
„aby wspóđdziađanie obywateli, pođaczone
˛
ze świadomościa˛ obowiazków,
˛
w
codziennym życiu państwa byđo skutecznie realizowane, potrzebny jest
pozytywny porzadek
˛
prawny, który ustanawiađby odpowiedni podziađ funkcji i organów wđadzy publicznej, a równocześnie skuteczna˛ ochrone˛ prawna,
˛
by prawo nie dziađađo na niczyja˛ szkode˛” (nr 76).
Publikacja Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeđ, przygotowana przez
pracowników i doktorantów Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego (ks. dr. hab. Mirosđawa Sitarza, ks. mgr. lic. Michađa Grochowine˛, mgr lic. Mariole˛ Lewicka,
˛ mgr lic. Agnieszke˛ Romanko, ks. mgr. lic.
Piotra Wierzbickiego) na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawđa II, jest zbiorem
tych źródeđ, dokumentów zarówno państwowych, jak i kościelnych, które
w historii relacji mie˛dzy państwem i Kościođem odegrađy, zdaniem Redaktorów, najwie˛ksze znaczenie. Jak podkreślaja˛ Redaktorzy, badania nad
kościelnym prawem publicznym nie moga˛ opierać sie˛ tylko na analizie dokumentów państwowych czy kościelnych, należy uwzgle˛dnić także uwarunkowania historyczne, które wymuszađy regulacje prawne i zmiany w życiu
spođecznym i politycznym. Ze wzgle˛dów ekonomicznych teksty dokumentów
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zamieszczono tylko w je˛zyku polskim – w wie˛kszości wie˛c przypadków sa˛
to tđumaczenia, ale w każdym z nich znajduje sie˛ odesđanie do oficjalnego
źródđa.
Publikacja zostađa podzielona na cztery cze˛ści. W pierwszej umieszczono
teksty z Pisma Świe˛tego. Jezus Chrystus zakđadajac
˛ nowa˛ religie˛, dađ
podstawy nowej koncepcji relacji mie˛dzy państwem a religia˛ – dualizmu
chrześcijańskiego. Powstađ Kościóđ – widzialna struktura spođeczna,
odre˛bna od struktury politycznej. Przedstawione fragmenty z Ewangelii
i Dziejów Apostolskich stanowia˛ podstawe˛ teologiczna˛ zađożeń stanowiska
Kościođa wobec instytucji państwowych.
Dokumenty kościelne ulokowano w drugiej cze˛ści publikacji. Pogrupowano je w cztery podrozdziađy. Pierwszy stanowia˛ pisma wczesnochrześcijańskie: Klemensa Rzymskiego, Justyna Me˛czennika, Tertuliana, Hipolita
Rzymskiego, Orygenesa, Ambrożego z Mediolanu, Gelazego, którzy domagali sie˛ poszanowania przez wđadze˛ świecka˛ prawa każdego czđowieka do
swobodnego wyznawania wiary, jak również wykazywali lojalność pierwszych chrześcijan wobec państwa i wđadcy, któremu wđadze˛ rzadzenia
˛
ludźmi powierzyđ Bóg. W kolejnym podrozdziale zamieszczono dokumenty
soborowe: Deklaracje˛ o wolności religijnej Dignitatis humanae oraz
Konstytucje˛ duszpasterska˛ o Kościele w świecie wspóđczesnym Gaudium et
spes. Relacje mie˛dzy państwem i Kościođem w nauczaniu soborowym zostađy
uje˛te w szerszym kontekście relacji Kościođa do świata. Naste˛pny podrodziađ obejmuje dokumenty papieskie: encykliki Leona XIII, Piusa XI
i Jana Pawđa II oraz przemówienia Jana Pawđa II i Benedykta XVI. W tych
dokumentach papieże wyrażali stanowisko Kościođa wobec bieżacych
˛
problemów spođecznych i politycznych. Na ostatni podrozdziađ skđadaja˛ sie˛
dokumenty Kurii Rzymskiej – Kongregacji Nauki Wiary. Sa˛ to deklaracje
o ekskomunice, której podlegaja˛ katolicy należacy
˛ do sekt masońskich lub
podobnych stowarzyszeń (1981), oraz Deklaracja Quaestium est o stowarzyszeniach masońskich (1983), jak również Nota doktrynalna o niektórych
aspektach poste˛powania katolików w życiu politycznym (2002).
Trzecia˛ cze˛ść stanowia˛ umowy dwustronne mie˛dzy Stolica˛ Apostolska˛
a wđadzami państwowymi – konkordat wormacki z 1122 r. oraz konkordaty
mie˛dzy Stolica˛ Apostolska˛ a Polska˛ z 1925 i 1993 r. Jednym z przejawów
posiadania przez Stolice˛ Apostolska˛ osobowości prawnej jest możliwość
zawierania przez nia˛ dwustronnych umów Ŧ konkordatów z poszczególnymi
państwami. Przytoczony tekst konkordatu z Wormacji z 1122 r., który
uważany jest za pierwszy konkordat, zapoczatkowađ
˛
wiele podobnych ukđadów mie˛dzy papieżem i monarchami katolickimi. Zamieszczono także dwa
konkordaty z Polska˛ – jeden z okresu przedsoborowego, kiedy Stolica
Apostolska zawierađa liczne konkordaty z państwami wyznaniowymi, które
uznawađy religie˛ katolicka˛ za oficjalna.
˛ Drugi z 1993 r., be˛dacy
˛
wspóđczesnym przykđadem regulacji stosunków mie˛dzy państwem i Kościođem.
W ostatniej cze˛ści Wyboru źródeđ zamieszczono dokumenty państwowe,
które pogrupowano w trzy podrozdziađy. W pierwszym ulokowano doku-
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menty cesarzy rzymskich – edykt mediolański (313) i edykt o wierze
katolickiej (380). Maja˛ one przeđomowe znaczenie w historii relacji mie˛dzy
państwem i Kościođem. Dzie˛ki nim zakończone zostađy prześladowania
chrześcijan, Kościóđ formalnie uzyskađ osobowość prawna˛ – mógđ wyjść
z katakumb i oficjalnie prowadzić swoja˛ dziađalność. Drugi podrozdziađ
stanowia˛ wielostronne umowy mie˛dzynarodowe, wśród których wyodre˛bniono te o zasie˛gu powszechnym (np. Karta Narodów Zjednoczonych) i o zasie˛gu regionalnym (np. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej).
Stolica Apostolska bierze udziađ w tworzeniu i rozwoju organizacji
mie˛dzynarodowych poprzez uczestnictwo w ich pracach. Gđównym motywem
tej wspóđpracy jest troska Kościođa o dobro wspólne i budowanie wspólnoty
mie˛dzynarodowej. Obecnie wie˛kszość państw należy do organizacji o zasie˛gu powszechnym i regionalnym, które narzucaja˛ pewne sposoby regulacji
prawnych, definiowania podstawowych praw czđowieka, do których należy
prawo do wyznawania religii.
W trzecim podrozdziale zamieszczono konstytucje i ustawy polskie i zagraniczne, które określađy i określaja˛ stosunek państwa do Kościođa
katolickiego. Na podstawie analizy tych dokumentów można zestawić
i porównać ze soba˛ różne modele relacji mie˛dzy państwem i Kościođem,
obowiazuj
˛ ace
˛ we wspóđczesnym świecie. Pokazuje to wielkie zróżnicowanie
w tych stosunkach, co wynika z powstawania państw o odmiennych ustrojach politycznych, innych tradycjach kulturalnych, innych ideologiach,
każde z tych państw inaczej określađo swój stosunek do Kościođa. Ulokowano tu ustawy i konstytucje Stanów Zjednoczonych Ameryki Póđnocnej,
Francji i Niemiec, jako najbardziej charakterystycznych modeli relacji
mie˛dzy państwem i Kościođem we wspóđczesnym świecie.
Przedstawiony Wybór źródeđ jest praktycznym zbiorem aktów doktrynalnych i normatywnych Kościođa katolickiego, aktów normatywnych prawa
wewne˛trznego różnych państw dotyczacych
˛
regulacji wzajemnych relacji
mie˛dzy państwem i Kościođem katolickim. Publikacja jest przydatna dla
studentów i tych, którzy w swoich badaniach zajmuja˛ sie˛ problematyka˛
relacji mie˛dzy Kościođem i państwem, zwđaszcza dla studentów prawa kanonicznego, teologii, politologii czy nauk spođecznych. Kościelne prawo
publiczne jest przedmiotem obligatoryjnym w programach niektórych
studiów. Publikacja ta niewatpliwie
˛
uđatwi doste˛p do źródeđ kościelnego
prawa publicznego. Po raz pierwszy zestawiono ze soba˛ źródđa zarówno kościelne, jak i państwowe, co pozwoli na cađościowe badanie zagadnienia
relacji mie˛dzy państwem i Kościođem zainteresowanych ta˛ tematyka˛ osób.
Urszula Wasilewicz
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