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KOŚCIÓŁ A PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE
Pod powyższym tytułem Wydział
Nauk Prawnych Towarzystwa Nauko
wego KUL zorganizował w dniach od
29 XI do 6 X II1991 r. serię wykładów
publicznych. Na wybór tematu wpły
nął kierunek przemian społeczno-politycznych, jakie dokonują się w Polsce,
oraz postawa Kościoła katolickiego
wobec tych przemian. Najogólniej mó
wiąc, Kościół w tym procesie zachowu
je swoją tożsamość, natomiast zmiany
zachodzą po stronie państwa. W kon
sekwencji powstaje problem, w jakim
stopniu te zmiany znajdują swój wyraz
w relacjach między Kościołem i pań
stwem. Problematyka ta była rozpatry
wana w trakcie wykładów przede
wszystkim w aspekcie prawnym. Wy
głoszono sześć wykładów, z których
każdy posiadał własny wątek proble
mowy.
Pierwszy wykład, poświęcony pro
blematyce duszpasterstwa wojskowe
go, wygłosił ks. bp Sławoj L. Głódź,
pierwszy biskup połowy Wojska Pol
skiego III Rzeczypospolitej. Zwrócił
uwagę na dwie kwestie: poszanowania
prawa człowieka do wolności sumienia
i religii w Wojsku Polskim oraz struk
tur i zadań duszpasterstwa wojskowe
go. Zmiany ustrojowe, polegające na
przechodzeniu od totalitaryzmu komu
nistycznego do demokracji, znajdują
szczególny wyraz w stabilizacji struktu
ry organizacyjnej duszpasterstwa wojs
kowego mającego na celu umożliwie
nie żołnierzom korzystania z posługi
duszpasterskiej zgodnie z ich przeko

naniami religijnymi. Problematykę tę
ks. bp Głódź omówił w oparciu o naj
nowsze postanowienia Stolicy Apostol
skiej z 2 1 1 1991 roku ( Dekret Kongre
gacji do Spraw Biskupów powołujący
na nowo do istnienia Ordynariat Woj
skowy\ czyli Polowy w Polsce i Statut
Ordynariatu Wojskowego, czyli Polo
wego w Polsce). Zabezpieczenie nale
żytej opieki duszpasterskiej w Wojsku
Polskim stwarza potrzebę zaangażowa
nia nowych kapelanów wojskowych
oraz utworzenia seminarium duchow
nego, które w przyszłości będzie przy
gotowywać kapelanów wojskowych.
Drugi wykład: Ustrój polityczny
III Rzeczypospolitej Polskiej według
projektu konstytucji Senackiej Komisji
Konstytucyjnej został wygłoszony
przez wicemarszałka Senatu RP panią
prof. dr hab. Alicję Grześkowiak,
przewodniczącą wymienionej Komisji
poprzedniej kadencji. Problematyka
konstytucyjna wchodzi w zakres ogól
nego tematu „Kościół a państwo de
mokratyczne” w tym sensie, iż Senac
ka Komisja Konstytucyjna uznała, że
wartości chrześcijańskie stanowią trwa
ły fundament, na którym należy
oprzeć ustrój III Rzeczypospolitej.
Afirmacja tych wartości powinna zna
leźć swój wyraz w uznaniu, iż w relacji
państwo-człowiek wartością pierwotną
i nadrzędną jest człowiek, państwo zaś
jest wartością wtórną, która ma służyć
człowiekowi pomocą w osiąganiu do
bra wspólnego. Afirmacja ta ma zna
leźć swój wyraz w języku normatyw
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nym w formie katalogu podstawowych
praw człowieka i obywatela oraz w
układzie relacji między najwyższymi
organami władzy państwowej. Należy
zauważyć, iż omawiany projekt kon
stytucji stanowi ważny wkład katoli
ków polskich w proces legislacyjny,
zmierzający do zbudowania nowego
systemu prawa polskiego, zakotwiczo
nego w systemie wartości ludzkich i za
razem chrześcijańskich.
Trzeci wykład: Uwagi na temat
Kościół —państwo demokratyczne wy
głoszony został przez prof. dr. hab.
Władysława Findeisena, senatora RP.
Autor przedstawił najpierw podstawo
we założenia doktrynalne - zawarte w
nauczaniu Soboru Watykańskiego II i
papieży posoborowych - na temat rela
cji zachodzących między Kościołem i
państwem, a następnie zwrócił uwagę
na postulaty ich zastosowania w Polsce
na obecnym etapie przemian ustrojo
wych oraz trudności, jakie napotyka
afirmacja wartości chrześcijańskich w
prawie polskim. Dyskusja nad tym re
feratem dotyczyła głównie problema
tyki prawnej ochrony życia dziecka po
czętego w kontekście polemiki, jaka
zarysowała się między zwolennikami i
przeciwnikami projektu ustawy, który
był rozpatrywany przez parlament po
przedniej kadencji.
Czwarty wykład na temat: Demo
kracja chrześcijańska a demokracja lai
cka wygłosił prof. dr hab. Ryszard
Bender, senator RP. Autor przedsta
wił w aspekcie historycznym główne
wskazania zawarte w nauczaniu Koś
cioła na temat ustroju demokratyczne
go państwa oraz ugrupowania politycz
ne, które powstały w Europie Zachod
niej oraz w Polsce dla realizacji tych
założeń w życiu społeczno-politycz
nym. Najwięcej uwagi poświęcił trud
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nościom, jakie napotykały te ugrupo
wania w Polsce w okresie dyktatury
komunistycznej, i nowym możliwoś
ciom, jakie zarysowują się w III Rze
czypospolitej. Obecnie - zdaniem
prof. Bendera - toczy się walka o to,
jaka będzie w Polsce demokracja:
chrześcijańska czy laicka? Przyszłość
naszej demokracji w dużej mierze jest
uzależniona od tego, czy ugrupowania
polityczne nawiązujące w swoich pro
gramach do katolickiej nauki społecz
nej stworzą silną koalicję parlamentar
ną i efektywny program reform społe
czno-politycznych i gospodarczych.
Kolejny wykład: Prawna zmiana
ustroju państwa polskiego przedstawił
prof. dr hab. Wojciech Łączkowski,
sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Autor wskazał, iż przed sądownictwem
polskim, a także administracją na obe
cnym etapie stoi bardzo trudny do roz
wiązania problem: jak należy stosować
ustawy uchwalone w PRL, za których
pośrednictwem władze komunistyczne
usiłowały narzucić ład totalitarny i ide
ologię marksistowską? Istnieją różne
możliwości rozwiązania tego proble
mu. Jedni twierdzą, iż skoro Polska
jest „państwem prawa”, to zanim zo
staną uchwalone nowe ustawy przez
parlament demokratyczny, należy sto
sować stare ustawy w takim znaczeniu,
jakie zostało im nadane przez władze
komunistyczne. Inni zaś twierdzą, iż
skoro ustawy wydane w okresie od
1939 roku do 1989 roku nie pochodzą
od suwerennej władzy państwa pol
skiego, to należy wydać deklarację
mówiącą, iż nie obowiązują one w Pol
sce demokratycznej. Obydwa rozwią
zania są czysto pozytywistyczne. Trze
cie, bardziej umiarkowane stanowisko
zajmują d , którzy twierdzą, iż stare
ustawy należy obecnie poddać „puryfi-

322

Sprawozdania

kacji”, czyli w procesie wykładni na
dać im znaczenie zgodne z wolą aktua
lnego prawodawcy. Prof. Łączkowski
w zasadzie opowiada się za przyjęciem
tego trzeciego rozwiązania. Wszakże
aplikacja tej opinii w praktyce natrafia
na poważne problemy natury meryto
rycznej i formalnej. Podstawowy pro
blem w tej materii stwarza ustalenie
kryterium, według którego należy
„oczyszczać” przepisy powojennego
systemu prawa polskiego, które w dra
styczny sposób odbiegają od norm de
mokratycznego państwa prawnego, a
tym samym są niesprawiedliwe. Za
chodzi tu konieczność - zdaniem prof.
Łączkowskiego - odwołania się do
norm prawa naturalnego, jako kryte
rium nadrzędnego w stosunku do pra
wa pozytywnego.
Szósty, a zarazem ostatni wykład
w tym cyklu Państwo wyznaniowe czy
świeckie? przedstawił ks. prof. dr hab.
Józef Krukowski. Treścią referatu była
geneza dylematu, jaki zarysowany zo
stał w jego tytule, oraz sposób jego
rozwiązania w projektowanej konsty
tucji III Rzeczypospolitej. Dylemat
ten stawiany jest w polskiej prasie laic
kiej tendencyjnie w celu narzucenia
społeczeństwu błędnego poglądu.
Twierdzi się mianowicie, iż skoro Epis
kopat Polski ma zastrzeżenia co do
propozycji nadania państwu polskiemu
charakteru państwa świeckiego, to
znaczy, że chce narzucić naszemu spo
łeczeństwu archaiczny model państwa
wyznaniowego. W rzeczywistości Epis
kopat Polski nie postuluje wcale, aby
nadać współczesnemu państwu pol
skiemu charakter państwa wyznanio
wego, ale domaga się, aby w systemie
prawa polskiego były respektowane
wartości chrześcijańskie, zakorzenione
w tysiącletniej kulturze polskiej. Pro

blematyka ta podejmowana jest szcze
gólnie w kontekście dyskusji nad pro
jektem konstytucji III Rzeczypospoli
tej. Aby zapobiec nieporozumieniom,
jakie mogą powstać w wyniku wpisania
wieloznacznej formuły „rozdziału Koś
cioła od państwa” do konstytucji III
Rzeczypospolitej, zdaniem autora wy
kładu, należy wpisać bardziej szczegó
łowe zasady: poszanowania równości
podstawowych praw Kościoła katolic
kiego i kościołów mniejszościowych,
które mają uznanie ustawowe; posza
nowania wzajemnej autonomii i nieza
leżności Kościoła i państwa w wypeł
nianiu swoich zadań; zgodnego współ
działania Kościoła i państwa względem
osoby ludzkiej, porozumienia jako me
tody regulacji stosunków między Koś
ciołem i państwem. Porozumienie to w
odniesieniu do Kościoła katolickiego
winno przyjąć formę konwencji mię
dzynarodowej. Nadto w katalogu pod
stawowych praw człowieka i obywatela
winna być zamieszczona gwarancja
wolności sumienia i wyznania swoich
przekonań religijnych w życiu prywat
nym i publicznym. W dyskusji nad tym
referatem zwrócono uwagę na to, jakie
stanowiska w tej materii zajmują posz
czególne ugrupowania laickie.
Z omówionych wyżej referatów i z
głosów w dyskusji, nasuwają się pewne
spostrzeżenia i wnioski natury ogólnej.
1.
W ujmowaniu relacji między
Kościołem i państwem zawsze należy
odróżnić dwie płaszczyzny, a mianowi
cie: płaszczyznę instytucjonalną, jaka
istnieje między dwiema społecznościa
mi odrębnej natury (Kościół i państwo),
do których należą jednocześnie ci sami
ludzie, i płaszczyznę relacji wewnątrz
państwowych, jakie zachodzą między
poszczególnymi ludźmi wierzącymi,
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członkami Kościoła i państwem, które
go są obywatelami.
2. W pojmowaniu i ustalaniu tych
relacji w języku prawnym należy poko
nać pewne obciążenia, jakie pozostały
po systemie totalitaryzmu komunisty
cznego. Szczególnym przejawem takie
go obciążenia jest traktowanie Kościo
ła jako jednego z elementów struktury
politycznej i redukowanie uniwersalnej
misji duchowej Kościoła do funkcji
politycznej.
3. W pojmowaniu zasady prawo
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rządności - zarówno w procesie two
rzenia, jak i stosowania ustaw - należy
odejść od czysto pozytywistycznego ro
zumowania, a przejść do praworządno
ści materialnej. Inaczej mówiąc, nale
ży dążyć do tego, aby nasze prawo sta
nowione zawsze służyło osiągnięciu
określonych wartości ludzkich.
4.
Prawo stanowione ma służyć
osiąganiu obiektywnych wartości zako
rzenionych w kulturze narodowej. W
przypadku narodu polskiego jest to sy
stem wartości chrześcijańskich.

