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Rola religii w okresie kształtowania się 
społeczeństwa amerykańskiego

Geneza wprowadzenia zasady rozdziału państwa od Kościoła

Historia Stanów Zjednoczonych nierozerwalnie łączy się z protestantyzmem. Rola, 
jaką purytanie odegrali w kształtowaniu amerykańskiej kultury, jest nie do przece
nienia. Jednak inne odłamy protestantyzmu również miały wpływ na kulturę oraz na 
kształtowanie się ustroju, zwłaszcza zasady rozdziału państwa od Kościoła. Zróżnico
wanie religijne kolonii amerykańskich, obecność na ich terenie wielu odłamów prote
stantyzmu (w tym baptyzmu, kładącego nacisk na wolność sumienia i rozdział państwa 
od Kościoła), religii o nastawieniu pacyfistycznym, a także katolicyzmu i judaizmu 
wpłynęło na decyzje wielu kolonii o wprowadzeniu tolerancji religijnej, a w niektó
rych przypadkach nawet zasady wolności religijnej. Wprowadzenie rozdziału państwa 
od Kościoła oraz swobody wyznaniowej w nowopowstałym państwie wpłynęło z kolei 
na dalszy rozwój i podziały w łonie różnych grup religijnych. Ułatwiło też wielu kato
likom i Żydom podjęcie decyzji dotyczącej imigracji do Nowego Świata, co w później
szym czasie jeszcze bardziej zróżnicowało mozaikę religijną Stanów Zjednoczonych. 

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie roli religii u początków kształtowa
nia się społeczeństwa amerykańskiego. Istotnym aspektem będzie analiza wpływu 
teologii protestanckiej na uformowanie kultury i ustroju politycznego Stanów Zjed
noczonych. Należy bowiem podkreślić, że teologia była równie ważną przesłanką dla 
wprowadzenia zasady rozdziału państwa od Kościoła, co względy praktyczne. 

1.  Protestanckie początki społeczeństwa amerykańskiego

Aby zrozumieć rolę religii w historii Stanów Zjednoczonych, trzeba uświadomić 
sobie, że była ona, obok przynależności etnicznej czy narodowej, jednym z najważ
niejszych elementów kształtujących tożsamość pierwszych osadników kolonialnych. 
Wielu z nich znalazło się bowiem na „nowej ziemi” między innymi ze względu na 
prześladowania religijne. 
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Jak wiadomo, kolonizację Ameryki rozpoczęli w XVI wieku osadnicy przyby
wający z Francji, Hiszpanii, Niderlandów i Anglii. Pierwszą stałą kolonię angielską 
udało się założyć w Jamestown w 1607 roku. Nie powstała ona ze względu na pobudki 
religijne, lecz była raczej kompanią kupców, poszukiwaczy złota, arystokratów i ju
bilerów; ludzi zarówno religijnych, jak i takich, którzy niewielką wagę przywiązywali 
do swojego wyznania. Mimo to wszyscy oni uważali się za „niezwykłych ludzi, wy
znaczonych i wybranych przez palec boży, by posiąść tę ziemię, gdyż bez wątpienia 
Bóg był z nimi”1. Dopiero później do angielskich kolonii zaczęło napływać coraz wię
cej osadników silnie identyfikujących się z wyznawaną religią. 

' G. M. Marsden, Religion and American Culture, San Diego 1990, s. 15.
2 Historia chrześcijaństwa, red.T. Dowley, red.wyd. pol. B. Bojar, P. Wacławik, P. Wosz- 

czenko, tłum. T. Szafrański, Warszawa 2002, s. 406.

Pierwsze kolonie założone z pobudek religijnych zostały zasiedlone głównie 
przez pochodzących z Anglii purytanów. W ich kraju panował anglikanizm, który, 
oprócz odrzucenia zwierzchnictwa papieskiego, w kwestiach organizacyjnych i hie
rarchicznych nadal bardzo przypominał katolicyzm. Nie odpowiadało to zwolenni
kom dalszych reform w Kościele anglikańskim, których wkrótce zaczęto nazywać 
purytanami. Inspirowani teologią kalwińską, sprzeciwiali się oni rozbudowanej hie
rarchii i chcieli oczyścić anglikanizm z katolickich wpływów. Z czasem ze względu na 
swoje przekonania wielu z nich zaczęło opuszczać Anglię. 

W 1620 roku powstała kolonia w Plymouth, założona przez tak zwanych Oj
ców Pielgrzymów, którzy wywodzili się z separatystycznego odłamu purytanów. 
Główny trzon ruchu purytańskiego rozwijał się w łonie Kościoła anglikańskiego, 
natomiast separatyści nie uznawali go za prawdziwy Kościół i utworzyli własną 
niezależną wspólnotę. I choć wszyscy purytanie w Anglii byli prześladowani, to 
wobec separatystów stosowano największe represje, m.in. zmuszano ich do emigra
cji2. Początkowo zatrzymali się w Holandii, jednak część z nich po krótkim pobycie 
w Lejdzie wyruszyła w podróż do Nowego Świata. Pielgrzymi jeszcze na pokładzie 
statku Mayflower zawarli porozumienie zwane Mayflower Compact. Nie tylko od
dali się w nim pod opiekę Bogu, wierząc w moc łączącego ich z nim przymierza, 
ale również zawarli umowę społeczną między sobą, ustalając religijną i społeczną 
organizację swojej kolonii.

W 1630 roku purytanie głównego nurtu założyli kolonię Massachusetts Bay. 
W ciągu kolejnej dekady przybyło tam około dwudziestu tysięcy purytanów z Anglii. 
Ich przybycie do Ameryki wiązało się ze wzrostem prześladowań za czasów Jakuba 
Stuarta i Karola Stuarta oraz z chęcią założenia alternatywnej społeczności z dala od 
Anglii. To właśnie od momentu ich przybycia do Ameryki rozpoczął się ogromny 
wpływ purytanizmu na kształtowanie się kultury amerykańskiej. Z czasem kolonia 
Plymouth została wcielona do tak zwanej prowincji Massachusetts Bay (1691), a pu
rytanie osiedlali się również w Connecticut, New Hampshire i New Haven (inkorpo- 
rowanej do Connecticut w 1662 roku).
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Purytańscy osadnicy wierzyli, że w Ameryce, która nie była skorumpowana „wy
paczoną religią”3 obecną na Starym Kontynencie, stworzą państwo oparte na prawie 
bożym, a dzięki przymierzu z Bogiem stanie się ono Nowym Izraelem. Sięgnąwszy 
do starotestamentowych wzorów, zbudowali oligarchiczną organizację państwową 
o pewnych cechach teokratycznych4. Za najlepszą formę rządów uznawali arysto
krację. Z racji jednak tego, że w Ameryce taka grupa nie istniała, jej miejsce zaję
ła nieliczna grupa ortodoksyjnych wyznawców, będących starszymi Kościoła, któ
ra składała się z najbardziej wpływowych duchownych, urzędników i sędziów oraz 
z najbogatszych właścicieli ziemskich i kupców. John Winthrop, purytański guber
nator kolonii Massachusetts Bay, był gorącym zwolennikiem oligarchicznej władzy 
sprawowanej w imieniu Boga, demokracja natomiast wydawała mu się sprzeczna 
z nauką o predestynacji5.

3 A. Stephenson, Manifest Destiny. American Expansionism and the Empire of Right, New 
York 1995, s. 4.

4 R. M. Malaj ny, „Mur Separacji”. Państwo a Kościół w Stanach Zjednoczonych, Katowice 
1992, s. 21.

5 Ibidem.
6 Elders of the Church, za: ibidem, s. 21.
7 Ibidem, s. 23.
8 Ibidem, s. 27-28.

Niemniej jednak w organizacji społeczno-kościelnej, stworzonej przez puryta- 
nów, wielu badaczy dopatruje się też pewnych tendencji demokratycznych. Ich Ko
ścioły były bowiem kongregacjonalistyczne. Choć wszystkie kongregacje były zwią
zane nadrzędną strukturą i wspólnym zbiorem wierzeń i praktyk, każda z nich sama 
decydowała o wyborze swojego duszpasterza oraz podejmowała decyzje dotyczące 
Kościoła i społeczności. Członkowie Kościoła wybierali także władze lokalne. Idea 
takiego wyboru władz przez członków kongregacji niewątpliwie pociąga za sobą 
pewne implikacje dla demokracji. Należy jednak pamiętać, że nie była to pełna de
mokracja, gdyż tylko tak zwana starszyzna Kościoła6 miała pełne prawo głosu.

Mimo że purytanie uciekli z Anglii przed prześladowaniami, nie starali się w no
wej ojczyźnie propagować tolerancji religijnej. Uważali bowiem, że grzesznicy muszą 
być podporządkowani sprawiedliwym. Przymuszanie do wyznawania prawdziwej 
wiary uważali za słuszne, gdyż grzechem według nich było niestosowanie się do bo
skich nakazów7. Wyrażanie „fałszywych poglądów religijnych” purytanie uważali za 
niebezpieczne i niemoralne. Do Nowego Świata przybyli po to, by swobodnie prak
tykować jedynie swoją własną religię; idea wolności religijnej była im obca. Dlatego 
oczywiste było dla nich nie tylko ustanowienie Kościoła państwowego oraz stworze
nie przepisów uprzywilejowujących religię państwową, ale również wprowadzenie 
praw wymierzonych przeciwko innowiercom. Kształt Kościoła państwowego różnił 
się nieco w poszczególnych koloniach, na przykład w Massachusetts i New Hamphi- 
re był to Kościół kongregacjonalistyczny, a w Connecticut prezbiteriański. Niemniej 
istota purytańskiego modelu Kościoła państwowego tkwiła w modyfikacji kalwiń
skiej doktryny „państwa w Kościele”8. Dlatego w prawie obowiązującym w purytań- 
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skich koloniach wyraźnie widać inspirację religijną. W Connecticut na przykład karę 
śmierci uzasadniano poszczególnymi normami biblijnymi. Ponadto wszyscy miesz
kańcy purytańskiej kolonii zobowiązani byli do uczestnictwa w nabożeństwach, ży
cia w rodzinach, nauki czytania w celu studiowania Biblii. Kanony odpowiedniego 
zachowywania się oraz stosownego ubioru były dokładnie określone i przestrzegane. 
Dodatkowo mieszkańcy mieli za zadanie wzajemnie się kontrolować i strzec moral
ności wspólnoty9 10.

9 D. Chidester, Patterns of Power. Religion and Politics in American Culture, Englewood 
Cliffs 1988, za: M. Corbett, J. M. Corbett, Politics and Religion in the United States, New York 
1999, s. 35.

10 Kazanie to bardziej znane jest pod tytułem: City upon a Hill.
" Więcej na ten temat: K. Michałek, Stany Zjednoczone a sprawy międzynarodowe do 1898 r„ 

[w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, t. 3: 1848-1917, red. nauk. W. Nugent, H. Parafia- 
nowicz, Warszawa 1995, s. 307. E Merk, L. B. Merk, Manifest Destiny and Mission in American 
History. A Reinterpretation, New York 1963; R. W. Johannsen [el a\.], Manifest Destiny and Empire. 
American Antebellum Expansion, ed. S. W. Haynes, Ch. Morris, College Station 1997.

12 Więcej na ten temat: A. Stephanson, op. cit.

Wprowadzenie takich rozwiązań powodowało istotne reperkusje w sferze praw 
i wolności obywatelskich, na przykład w powiązaniu prawa wyborczego nie tylko 
z cenzusem majątkowym, ale również konfesyjnym. Wysiłki na rzecz zachowania 
religijnej jednolitości zaowocowały również nietolerancją, prześladowaniami oraz 
wygnaniami i wychodźctwem. Jako najsłynniejsze przykłady mogą tu posłużyć losy 
Rogera Williamsa czy Anne Hutchinson, jak również procesy czarownic z Salem oraz 
prześladowania kwakrów. W tej ostatniej sprawie interweniował nawet sam Karol I, 
zakazując w 1661 roku stosowania kary śmierci wobec kwakrów.

Niezwykłe znaczenie ma przekonanie purytanów, że ich państwo zostało wybra
ne przez Boga, by odegrać główną rolę w nowej erze walki odkupieńczej o zbawie
nie świata. Byli przekonani o tym, że Bóg przeznaczył ich do zbudowania w Nowym 
Świecie „cnotliwej społeczności” (virtuous community), która będzie świecić przy
kładem dla całego świata i stymulować masowe nawrócenie. To przekonanie zostało 
zaakcentowane już w 1630 roku przez Johna Winthropa w jego kazaniu A Model of 
Christian Charity'0. Tak więc to właśnie purytanie są odpowiedzialni za fenomen, 
który Alexis de Tocqueville opisał w 1831 roku jako przekonanie o amerykańskiej 
wyjątkowości (American exceptionalism). Jego głównym elementem jest przeświad
czenie o moralnej wyższości oraz posłannictwie społeczeństwa amerykańskiego. 
Wiara Amerykanów w ich własne cnoty stworzyła w nich narodowe poczucie mi
sji. Stało się ono podstawą, na której oparto późniejszą koncepcję Manifest Destiny 
(Objawionego Przeznaczenia)11. Wyjątkowość (exceptionalism) stała się z czasem 
koncepcją zsekularyzowaną12. Niemniej jednak w konserwatywnych religijnie gru
pach przetrwało przekonanie o tym, że wyjątkowość Amerykanów związana jest 
z ich „czystą chrześcijańską wiarą”.

Ponadto purytanie uważali przestrzeganie przymierza z Bogiem za czynnik deter
minujący sukcesy narodu, natomiast jego zerwanie skutkowało według nich porażka
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mi. Bóg bowiem miał błogosławić tym narodom, które będą przestrzegać jego praw. 
Tak więc kluczem do sukcesu była moralność oparta na Biblii. Z czasem purytański 
światopogląd został zaadaptowany przez Amerykanów do tłumaczenia wieloletnich 
sukcesów gospodarczych ich kraju, które miały być nagrodą za chrześcijańskie cnoty 
obywateli. Z drugiej strony, jeśli kiedykolwiek w historii Stanów Zjednoczonych działo 
się coś złego, dawna narodowa tradycja kazała to tłumaczyć jako karę za grzechy Ame
rykanów, którzy nie praktykowali życia w chrześcijańskich cnotach.

Wpływ „czystego” purytanizmu zaczął słabnąć pod koniec XVIII wieku. Przy
czyn tego stanu rzeczy było kilka. Po pierwsze, coraz liczniej napływali do kolonii 
przedstawiciele innych wyznań. Po drugie, idea tolerancji religijnej stawała się coraz 
bardziej akceptowana, a brytyjski Akt o tolerancji (Act of Toleration13) z 1689 roku 
rozciągnął ją na wszystkich protestantów. Po trzecie, z czasem pełne członkostwo 
w Kościele purytańskim przestało być wymogiem dla osób uprawnionych do głoso
wania na władze cywilne. Ze względu na coraz mniejszą liczbę tak zwanych pełnych 
członków Kościoła wprowadzono zasadę Half Way Covenant14. Mimo to ilość człon
ków purytańskich Kościołów kongregacjonalistycznych spadała, a w przeddzień 
amerykańskiej wojny o niepodległość jedynie dwadzieścia dwa procent mieszkań
ców Massachusetts było członkami kongregacji15.

13 An Act for Exempting their Majesties Protestant Subjects dissenting from the Church of Eng
land from the Penalties of certain Laws.

14 Więcej na ten temat: G. M. Marsden, op. cit.; A. Siemieniewski, Ewangelikalna ducho
wość nowego narodzenia a tradycja katolicka, Wrocław 1997.

15 R. Finke, R. Stark, The Churching of America, 1776-1990. Winners and Losers in our Reli
gious Economy, New Brunswick 1992, za: M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit., s. 37.

16 G. M. Marsden, op. cit., s. 17.

Pomimo tego, że z czasem inne grupy protestanckie rozwijały silne tradycje w in
nych rejonach i mimo że społeczeństwo amerykańskie dziś w większości odrzuca ta
kie elementy purytańskiej tradycji, jak na przykład nietolerancja religijna, to jednak 
wiele purytańskich przekonań i wartości wywarło wpływ na kulturę Stanów Zjedno
czonych. Stało się tak między innymi dlatego, że zgodnie z powszechnym przekona
niem siedemnastowieczni purytanie byli najbardziej wpływowymi oraz najlepiej wy
edukowanymi osadnikami w Ameryce Północnej. Z tego też względu mieli ogromny, 
nieproporcjonalnie większy niż wszystkie inne grupy, wpływ na kształtowanie 
amerykańskiej kultury. Ich potomkowie zasiedlający Nową Anglię przyjęli funkcję 
nauczycieli w nowym narodzie. Skutkiem tego były powszechne przekonania Ame
rykanów o szczególnej roli i misji ich narodu oraz o tym, że muszą przestrzegać bi
blijnych praw i restrykcyjnych zasad moralnych, aby zyskać boże błogosławieństwo16.

Oprócz wpływu na kulturę, purytanie oddziaływali także na kształtowanie 
się pewnych koncepcji politycznych. Jak już wspomniano, wiara w amerykańską wy
jątkowość, wpłynęła na ukształtowanie koncepcji Manifest Destiny. Pogląd ten pod
kreślał cnotę Amerykanów i ich instytucji, misję szerzenia tych instytucji w świecie 
w celu jego zmiany na podobieństwo Stanów Zjednoczonych, co tym samym miało 
przyczynić się do jego odkupienia. Ważnym elementem tej idei było przekonanie 
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o boskim namaszczeniu Amerykanów do realizacji tych zadań. Bardzo istotne było 
również oddziaływanie teologii przymierza na akceptację koncepcji kontraktu spo
łecznego, kongregacjonalizmu na ideę demokracji oraz koncepcji grzechu pierwo
rodnego na rozumienie systemu kontroli i równowagi (checks-and-balances)'7. Idea 
kontraktu społecznego zaczerpnięta od Johna Lockea i zawarta już w Deklaracji nie
podległości różniła się oczywiście od purytańskiego przymierza z Bogiem, jednak 
wielu badaczy uważa, że purytanie przygotowali grunt dla myślenia w kategoriach 
kontraktu nie tylko między Bogiem a ludźmi, ale też między ludźmi jako członkami 
pewnej wspólnoty oraz między tą wspólnotą a rządem17 18. Purytański kongregacjona- 
lizm, jak wspomniano wcześniej, choć nie dopuszczał wszystkich członków wspól
noty do udziału w decydowaniu o rządach, to jednak wpłynął na rozwój przekona
nia o tym, że ludzie mogą sami podejmować decyzje polityczne. Ponadto purytański 
stosunek do grzechu pierworodnego oraz pogląd o moralnym zepsuciu człowieka 
wpłynęły na ukształtowanie negatywnego postrzegania natury ludzkiej. To prze
świadczenie miało z kolei swoje implikacje dla kształtowania amerykańskiej kultury 
politycznej. Co prawda w Deklaracji niepodległości nie podkreślano negatywnego 
spojrzenia na naturę ludzką, ale już twórcy konstytucji, zwłaszcza James Madison, 
brali pod uwagę, że jej niedoskonałość może negatywnie wpływać na procesy demo
kracji. Między innymi to przekonanie wpłynęło na decyzję o wprowadzeniu systemu 
kontroli i równowagi (checks-and-balances), podziału władzy oraz „ograniczonego 
rządu” (limited governmenty9.

17 M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit., s. 38. Więcej na ten temat: K. D. Wald, Religion and 
Politics in the United States, Lanham 2003, s. 40-69.

M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit.
19 Ibidem, s. 39. Więcej na ten temat: K. D. Wald, op. cit.
2,1 Więcej na temat Rogera Williamsa: T. Zieliński, Roger Williams. Twórca nowoczesnych 

stosunków państwo-Kościół, Warszawa 1997.
21 Baptyści wywodzili się z ruchu purytańskiego, jednak inspirowani byli ideami anabapty

stów. Baptyści byli mniej radykalni niż anabaptyści, ale podobnie jak oni podkreślali wagę rozdzia
łu państwa od Kościoła. Nie nalegali jednak ani na wycofanie się do odseparowanych od świata 
wspólnot, ani na pacyfizm.

Choć największy wpływ na rozwój amerykańskiej kultury i polityki w pierw
szym okresie formowania się społeczeństwa w Nowym Świecie wywarli purytanie, 
to jednak należy podkreślić, że inne grupy religijne również miały ogromny udział 
w kształtowaniu amerykańskich wartości. Warto tu zwrócić uwagę na rozwój zasady 
wolności religijnej. Szczególną rolę w jej kształtowaniu należy przypisać Rogerowi 
Williamsowi, początkowo purytańskiemu pastorowi, który, rozczarowany stosun
kiem purytanów do innowierców, porzucił swój urząd oraz Massachusetts i po wyku
pieniu ziemi od Indian założył miasto Providence i kolonię Rhode Island20. Williams 
zainteresował się koncepcjami dotyczącymi rozdziału państwa od Kościoła, głoszo
nymi przez baptystów21 i rozwinął je w swoich licznych pismach. Zakwestionował 
purytańskie przekonanie o tym, że ich społeczeństwo tworzyło tak zwany Nowy Izra
el. Ponadto podkreślał, że nie mieli oni prawa odbierać Indianom ziemi pod pretek
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stem przejmowania ziemi obiecanej. Dlatego też sam negocjował z Indianami i nabył 
od nich ziemię. Uważał, że purytanie wypaczali pojęcie Kościoła poprzez łączenie 
władzy świeckiej z duchową. Kościół według niego powinien być wspólnotą czysto 
duchową, niespaczoną polityką, która z natury rzeczy jest zepsuta i skorumpowana. 
Z tego powodu w założonej przez niego kolonii Rhode Island władza świecka miała 
za zadanie zapewniać porządek społeczny, nie mając żadnej kontroli nad życiem re
ligijnym. Williams twierdził, że jakiekolwiek wysiłki państwa na rzecz wymuszenia 
na ludziach akceptacji określonych wierzeń religijnych nieuchronnie prowadzą do 
hipokryzji. Dlatego w założonej przez niego kolonii zapanowała nie tylko wolność re
ligijna, ale i ogromna różnorodność wyznaniowa. Oprócz baptystów zamieszkali tam 
kwakrzy, z czasem anglikanie i kongregacjonaliści, a nawet katolicy i Żydzi. W tym 
miejscu warto podkreślić, że Roger Williams uważany jest za prekursora rozdziału 
państwa od Kościoła w Stanach Zjednoczonych. Prawna separacja religii od pań
stwa miała w jego przekonaniu chronić religię. Ta motywacja uzupełniła z czasem 
późniejszą argumentację myślicieli oświeceniowych, między innymi Thomasa Jef
fersona, którzy poprzez rozdział państwa od Kościoła chcieli chronić państwo przed 
nadmiernym wpływem religii22.

22 Wi^cej na ten temat: M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit., s. 40-41; G. M. Marsden, 
op. cit., s. 19.

23 E. S. Gaus tad, A Religious History of America, San Francisco 1990, s. 91-92, za: M. Cor
bett, J. M. Corbett, op. cit., s. 41; G. T. Miller, Religious Liberty in America. History and Pros
pects, Philadelphia 1976, s. 49, za: M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit., s. 41.

Na ideę wolności religijnej wpływ miało również ogromne zróżnicowanie religij
ne kolonii, zwłaszcza tych „środkowych”. Oprócz Pensylwanii, w której zapanowała 
wolność religijna, w większości kolonii środkowych jako Kościół państwowy usta
nowiono Kościół anglikański. Niemniej ze względu na napływ osadników, prakty
kujących wiele różnych religii, zaniechano tam dążeń mających na celu zachowanie 
jednorodności wyznaniowej. Jeśli nawet istniały w nich prawa dyskryminujące in
nowierców, to nie były z reguły tak surowe jak w koloniach purytańskich. Ponad
to powiązanie państwa z Kościołem w koloniach, w których panował anglikanizm, 
miało charakter typowy dla metropolii, to znaczy, że, w przeciwieństwie do kolonii 
purytańskich, dominującą pozycję zajmowało tam państwo.

Pensylwania, założona przez Williama Penna, była kolonią stworzoną głównie 
z myślą o kwakrach. Penn wierzył, że zbawienie duchowe powinno być kwestią pry
watną i nie powinien istnieć żaden Kościół państwowy. Dlatego, choć kolonia założo
na została dla kwakrów, panowała w niej różnorodność wyznań i tolerancja religijna. 
Oprócz kwakrów zasiedlili ją mennonici, amisze, niemieccy luteranie, a z czasem 
również członkowie Niemieckiego Kościoła Reformowanego, szkocko-irlandcy pre- 
zbiterianie, walijscy baptyści, wolni afroamerykańscy metodyści, irlandccy katolicy, 
deiści, anglikanie i inni23.

W Nowym Jorku i New Jersey różnorodność religijna zaistniała niezależnie od 
urzędowych wysiłków na rzecz wprowadzenia Kościoła państwowego. Ostatecznie, 
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mimo że Kościół anglikański stał się Kościołem państwowym, władzom nie udało się 
wprowadzić jednolitości wyznaniowej. Maryland, kolonia założona przez Cecila Ca- 
lverta (1634), początkowo miała być schronieniem dla katolików, jednakże Calvert 
postanowił zachęcać do osiedlania się tam zarówno katolików, jak i protestantów. 
Wkrótce protestanci stali się grupą liczniejszą od katolików i mimo wprowadzenia 
tam Aktu o tolerancji (Maryland Toleration Act, 1649), który zapewniał religijną wol
ność dla wszystkich osób wierzących w Chrystusa, protestanci przejęli kontrolę nad 
kolonią i wykluczyli katolików ze sprawowania urzędów24.

24 Po chwalebnej rewolucji 1688 roku kolonia Maryland stała się prowincją królewską, a Ko
ściół anglikański Kościołem państwowym.

Również w koloniach południowych różnorodność wyznaniowa była cechą cha
rakterystyczną. Warto zauważyć, że mimo iż Wirginia nie była kolonią założoną 
z pobudek religijnych, to jednak w drugiej połowie XVII wieku Kościół anglikański, 
który był oficjalnie Kościołem państwowym, stał się tam dość silny. Po wprowadze
niu brytyjskiego Aktu o tolerancji z 1689 roku różnorodność wyznaniowa w Wirginii 
znacznie wzrosła. W wieku XVIII napłynęli tam baptyści, prezbiterianie i metodyści, 
którzy spotkali się jednak z prześladowaniami. Te wydarzenia odcisnęły piętno na 
ludności Wirginii, w tym na takich jej myślicielach i mieszkańcach jak Thomas Jef
ferson i James Madison, którzy mocno opowiedzieli się po stronie wolności religijnej.

Nieco inaczej wyglądała sytuacja w dwóch innych koloniach południowych. 
W 1663 roku król Karol II nadał grupie swych zwolenników ziemię zwaną Karoliną, 
która została podzielona na części północną i południową. Zasiedlanie tych terenów 
odbywało się powoli, a właściciele Karoliny bardziej byli zainteresowani zyskiem 
z ziemi aniżeli religią. Dlatego ogłosili wolność religijną dla wszystkich, którzy zde
cydują się tam osiedlić. I choć Kościół anglikański był tam najbardziej wpływowy, to 
jednak nie udało się nadać mu statusu Kościoła państwowego. W Georgii natomiast, 
która została założona dopiero w 1733 roku, Kościół anglikański uzyskał status Ko
ścioła państwowego, ale pozostał bardzo słaby, bowiem nie posiadał wystarczających 
wpływów.

Na przełomie XVII i XVIII wieku kolejne kolonie wprowadzały tolerancję reli
gijną, a rygor przepisów skierowanych przeciw innowiercom rozluźniał się również 
w koloniach purytańskich. Co prawda przejęcie przez Wielką Brytanię kontroli nad 
koloniami pod koniec XVII wieku sprawiło, że Kościół anglikański stał się Kościołem 
państwowym w wielu z nich, niemniej wprowadzenie brytyjskiego Aktu o tolerancji 
w 1689 roku zapobiegało agresywnym przejawom nietolerancji.

2. Nowe zjawiska religijne w koloniach

W XVIII wieku dla wielu Amerykanów religia przestawała być centrum życia i sta
wała się coraz bardziej sprawą formalną. Radykalizm religijny był wtedy już raczej 
wyjątkiem niż regułą. Równocześnie wystąpiły dwa istotne zjawiska, które miały 
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niezwykle ważne konsekwencje zarówno dla amerykańskiej religijności, jak i walki 
amerykańskich kolonistów o niepodległość. Pierwsze z nich to tak zwane Pierwsze 
Wielkie Przebudzenie, które zapoczątkowało ruch ewangelikalny. Drugie zjawisko to 
powstanie tak zwanej religii racjonalnej25.

25 M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit., s. 43.
26 Również John Wesley, uważany za założyciela metodyzmu, w 1736 roku przybył na kilka 

lat do Savannah w Georgii. Jego towarzysz, George Whitefield, który podobnie jak Wesley głosił 
idee pietystyczne, nie zgadzał się z nim jednak w kwestii arminianizmu, pozostając zwolennikiem 
predestynacji. Z czasem Whitefield stał się, obok słynnego teologa Jonathana Edwardsa, najsłyn
niejszym kaznodzieją Pierwszego Wielkiego Przebudzenia w Ameryce.

27 Więcej na ten temat: ibidem, s. 41-45.

Pierwsze amerykańskie Wielkie Przebudzenie, które właściwie rozpoczęło się 
w 1720 roku w New Jersey wśród wyznawców Holenderskiego Kościoła Reformowa
nego, największe triumfy święciło w latach 1730-1740. Stopniowo ogarniało kolejne 
denominacje: prezbiterian, kongregacjonalistów, a z czasem pozostałe grupy prote
stanckie. Tym samym stało się ruchem międzywyznaniowym. Miało ono korzenie 
i było częścią szerszego pietystycznego przebudzenia w świecie protestanckim, które 
zapoczątkowali niemieccy bracia morawscy. Wywodzący się od braci czeskich i wier
ni tradycji luterańskiej, morawianie kładli nacisk na rozbudzenie uczuć religijnych 
poprzez studiowanie Pisma Świętego, modlitwę oraz pobożne życie. W Anglii ide
ały pietystów głosił John Wesley, uważany za założyciela metodyzmu. Zainicjował 
on pietystyczny ruch przebudzeniowy w Kościele anglikańskim. Pietyści próbowali 
odnowić Kościoły poprzez indywidualną, osobistą relację z Bogiem, pobożne życie 
i moralność, surową dyscyplinę oraz energiczną ewangelizację. Podkreślali też ko
nieczność tak zwanego nowonarodzenia (bom again). Termin ten oznaczał inten
sywne przeżycie nawrócenia, związanego z doznaniem działania mocy Boga.

Podobne wartości, a zwłaszcza konieczność indywidualnego nawrócenia, głosi
li w Ameryce porywający słuchaczy swymi przemówieniami kaznodzieje, z których 
największą sławę zyskali Jonathan Edwards oraz George Whitefield26. Ich celem było 
przyciągnięcie do Kościoła wielu z tych, którzy według dawnych purytańskich stan
dardów nie mogli osiągnąć pełnego członkostwa w swoich Kościołach27. Kaznodzieje 
podróżowali między koloniami i głosili swe kazania w niezwykle dramatyczny i emo
cjonalny sposób. Nawrócenie było przez nich przedstawiane jako nagły dramatyczny 
proces, który następował szybko i momentalnie zmieniał dusze ludzi, którzy odczu
wali religijne przebudzenie. Wędrowni kaznodzieje nieśli ze sobą też swego rodzaju 
rewolucyjne przesłanie, gdyż odwoływali się bezpośrednio do ludzi, pomijając lub 
podważając autorytet instytucjonalnych Kościołów. Tak narodził się ruch ewangeli
kalny, który stał się niedługo jednym z najistotniejszych i najpopularniejszych form 
amerykańskiej religijności. Ewangelikalizm miał od tej pory być nieodłączną częścią 
kultury i mentalności Amerykanów.

W miarę wzrastania popularności ewangelikalizmu, w amerykańskich Kościo
łach dokonywał się podział na tak zwanych new lights i antyprzebudzeniowych old 
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lights. Myśl kalwińska pozostawała dominująca, ale dzięki new lights zyskiwała nowy, 
emocjonalny wymiar. W wyniku przemian religijności amerykańskiej, dokonujących 
się między innymi pod wpływem Wielkich Przebudzeń, na znaczeniu zyskiwali coraz 
bardziej baptyści28, którzy zdobyli popularność zwłaszcza wśród biednych i niewy
kształconych, gdyż podkreślali, że ważne są cechy duchowe, a nie formalna edukacja. 
W wyniku Wielkiego Przebudzenia nastąpiły też zmiany w stanach południowych, 
gdzie zasadniczo zmieniła się struktura wyznaniowa. Na fali entuzjazmu religijne
go popularność zyskał najpierw prezbiterianizm, a potem baptyzm. Ewangelikalne 
chrześcijaństwo przemawiało również do niewolników, którzy wkrótce rozwinęli swą 
własną kulturę religijną.

2" G. M. Marsden, op. cit., s. 28.
29 N. O. Hatch, G. M. Marsden, M. A. Noll, The Search for Christian America, Colorado 

Springs 1989, s. 52, za: M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit., s. 45.
D. Chidester, op. cit., s. 50-52, za: M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit., s. 45.

31 Więcej na ten temat w: M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit.-, R. M. Małajny, op. cit.
32 Ibidem.
33 G. M. Marsden, op. cit., s. 29.

Wśród efektów Wielkiego Przebudzenia badacze wymieniają szereg zjawisk. 
Mark Noll podaje trzy, według niego, najważniejsze skutki: Wielkie Przebudzenie 
sprzyjało fali nawróceń, nadało energii działalności wielu Kościołów i wywarło 
wpływ na tworzącą się w tym czasie amerykańską kulturę, zachęcając ludzi do edu
kacji religijnej, ale i edukacji w ogóle29 *. David Chidester podkreśla, że protestancki 
pietyzm (rozumiany przez niego jako osobiste, głęboko wewnętrzne i emocjonalne 
doświadczenie religijnej siły) wspierał pojmowanie dystrybucji władzy (zarówno re
ligijnej, jak i politycznej) jako proces bardziej demokratyczny10. Wielu badaczy uważa 
też, że Wielkie Przebudzenie było kluczowe dla wspierania idei wolności religijnej31.

Nie ulega wątpliwości, że Wielkie Przebudzenie wywarło ogromny wpływ na 
społeczeństwo amerykańskie. Ruch ewangelikalny był pierwszym wielkim zjawi
skiem ogólnoamerykańskim, które dało poczucie zjednoczenia kolonii i ich odręb
ności od Anglii, intensyfikując też chęć uniezależnienia się od niej32. Ruch ten pod
kreślał religijne ideały, dla których purytańscy osadnicy z Nowej Anglii opuścili starą 
ojczyznę. George Marsden zwraca uwagę, że choć oczywiście Wielkie Przebudzenie 
nie spowodowało wojny o niepodległość, to jednak niewątpliwie uprzedziło posta
wę rewolucjonistów. Twierdzenie, że prawa jednostek są ważniejsze niż jakakolwiek 
ustanowiona i panująca władza33 (w tym kościelna), stało się w tym okresie bardzo 
rozpowszechnione.

Podsumowując wpływ Pierwszego Wielkiego Przebudzenia, autorzy książki Po- 
litics and Religion in the United States - Michael Corbett i Julia Mitchell Corbett - 
stwierdzają, że pietyzm przebudzeniowy w pierwszej kolejności dał ludziom poczu
cie znaczenia jednostki i indywidualnej religijności, a to poczucie przekładało się na 
przeświadczenie o roli jednostki w innych kwestiach społecznych, co wpływało na 
wzrost praktyk demokratycznych. Po drugie, Wielkie Przebudzenie doprowadziło do 
starcia z przedstawicielami tradycyjnej religijnej elity w celu osiągnięcia indywidual
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nej wolności religijnej. W rezultacie prowadziło to również do poparcia idei wolności 
politycznej i niezależności kolonii zarówno od zwierzchnictwa Kościoła anglikań
skiego, jak i od Wielkiej Brytanii w ogóle. Po trzecie, wielu uczestników przebudzeń 
zaakceptowało milenaryzm - wiarę w to, że możliwe jest stworzenie Królestwa Boże
go na ziemi. To przeświadczenie sprawiło, że zaczęto dążyć do osiągnięcia tego celu 
poprzez reformy społeczne i wprowadzenie nowego ładu społecznego.

Ryszard Małajny podkreśla wpływ Wielkich Przebudzeń na uformowanie dok
tryny wolności religijnej. Według niego teologiczny nurt tej doktryny dopełnił argu
menty oświeceniowe. Dla duchowieństwa najważniejszym celem było zapewnienie 
Kościołom optymalnych warunków rozwoju. Ewangelikalny nurt doktryny wolności 
religijnej, choć bezpośrednio wywodził się z Wielkiego Przebudzenia, to jednak po
średnio sięgał korzeniami do poglądów wspomnianego już Rogera Williamsa, pre
kursora reguły wolności sumienia i wyznania oraz instytucjonalnego rozdziału pań
stwa od Kościoła. Warto pamiętać, że jego argumentacja opierała się na interpretacji 
prawa naturalnego oraz Biblii. Williams podkreślał, że potępione są w niej prześla
dowania religijne, gdyż „są one w sprzeczności z nauką Jezusa Chrystusa [...] niko
go nie można zobowiązywać do uprawiania lub popierania jakiegoś kultu religijne
go bez jego zgody”34.

M Cyt. za: R. M. Małajny, op. cit., s. 86.
15 G. M. Marsden, op. cit., s. 30.
36 M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit.

Należy podkreślić, że Wielkie Przebudzenie nie ogarnęło wszystkich mieszkań
ców kolonii. Część Amerykanów pozostała przy tradycyjnych sposobach ekspresji 
religijnej. Ponadto kolonie zamieszkane były przez zróżnicowaną wyznaniowo lud
ność i podczas gdy jedna część społeczeństwa była niespotykanie religijna, druga 
była wyjątkowo zsekularyzowana. Dla wielu mieszkańców kolonii zajmujących się 
handlem i prowadzeniem różnorodnych interesów finansowych religia nie odgry
wała większej roli. Spora część społeczeństwa cechowała się okrucieństwem, zwłasz
cza wobec innych ras, a alkohol był dla niej „głównym źródłem rozrywek”35 36. Religia 
w społeczeństwie amerykańskim miała charakter tradycji i choć jej zasady nie zawsze 
znajdowały odzwierciedlenie w indywidualnej moralności, to niezwykle silnie wpły
wała na sposób myślenia większości mieszkańców kolonii, jak również na postrzega
nie przez nich swojej wyjątkowości oraz misji w świecie.

Według autorów Politics and Religion in the United States}6, choć należy podkre
ślać znaczenie religijności ewangelikalnej, która dostarczyła między innymi emocjo
nalnego wsparcia dla wojny o niepodległość, nie można zapominać o roli rozwija
jącego się wtedy oświeceniowego racjonalizmu, który stanowił trzon intelektualnej 
podbudowy postaw rewolucyjnych. Oświeceniowi myśliciele propagowali pogląd, 
według którego nie trzeba być całkowicie zależnym od tradycji i od przeszłości. Takie 
myślenie dawało dogodne argumenty przemawiające za dążeniem do niepodległości. 
Głównym założeniem racjonalizmu było oparcie na rozumie - czy to w celu zrozu
mienia naturalnych praw wszechświata, czy też praw społecznych, a nawet religij
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nych. Racjonaliści negowali więc te elementy chrześcijańskiego dziedzictwa, które 
nie były oparte na rozumie, ale zachowywali zazwyczaj wiarę w transcendentnego 
Stwórcę, gdyż nieracjonalnym według nich byłoby myślenie, że wspaniała machina 
świata pojawiła się bez Stwórcy. Wierzyli też w stworzony porządek moralny, nie
zbędny dla funkcjonowania społeczeństwa, a odbijający mądrość Stworzyciela.

Duży wpływ na ich poglądy miała filozofia Johna Lockea i jego koncepcja umo
wy społecznej. Europejski racjonalizm nie był popularnym sposobem myślenia prze
ciętnego mieszkańca kolonii amerykańskich. Choć purytańska tradycja ceniła naukę, 
a od wierzących wymagano umiejętności czytania (w celu poznania Biblii), intelek
tualne wpływy europejskie nie były jednak szeroko rozpropagowane. Jedynie naj
bogatsze rodziny, które miały czas i możliwości edukacji w Europie, zaakceptowały 
oświeceniowe idee i rozwinęły nietradycyjne poglądy na temat religii. W ten sposób 
rozwinęła się tak zwana religia racjonalna bądź religijny racjonalizm37.

37 Ibidem, s. 47.
18 S. E. Ahlstrom, A Religious History of the American People, New Haven 1973, s. 356-358.

Do rozwoju takiego rozumienia religii przyczyniła się część duchowieństwa wy
kształcona w kolegiach, w których wykładane były założenia oświeceniowego racjo
nalizmu. Zrezygnowali oni z tradycyjnego kalwińskiego negatywnego spojrzenia na 
naturę ludzką, z wiary w predestynację i w konieczność nawrócenia. Głosili, że nacisk 
powinien zostać położony na to, w jaki sposób ludzie żyją na ziemi, a nie tylko na to, 
jak uzyskać życie wieczne. Mieli też pozytywny stosunek do ludzkiej natury, a także 
wierzyli w możliwości postępu i rozwoju istoty ludzkiej. Według Sydneya E. Ahl- 
stroma, tak zwana teologia oświeceniowa nie była jednorodna, ale można wyróżnić 
kilka jej charakterystycznych cech, między innymi: odrzucenie idei predestynacji 
i zaakcentowanie roli jednostki w jej zbawieniu, prostotę w postrzeganiu chrześci
jańskich wartości, położenie nacisku na etykę chrześcijańską, niewielkie znaczenie 
sakramentów, sprowadzenie duszpasterzy do roli nauczycieli moralności, podkreśle
nie roli rozumu, postrzeganie Boga jako niespersonifikowanej istoty, siły rządzącej 
prawami naturalnymi38. Takie rozumienie religii sprzyjało nastrojom rewolucyjnym, 
gdyż odrzucało znaczenie tradycji, podkreślając rolę jednostki. Ponadto podobnie 
jak ewangelikalizm, religia racjonalna krzewiła wiarę w możliwość ludzkiego postę
pu i stworzenia lepszego społeczeństwa. Dlatego też oba te nurty połączyły swe siły 
na drodze krzewienia idei rewolucyjnych i niepodległościowych.

Oprócz ewangelikalizmu oraz religii racjonalnej jako bardziej radykalną odpo
wiedź na idee oświeceniowe należy jeszcze wyszczególnić deizm. Warto też zazna
czyć, że choć zwolenników deizmu było jeszcze mniej niż wyznawców religii racjo
nalnej, to jednak byli wśród nich najważniejsi amerykańscy rewolucjoniści i późniejsi 
mężowie stanu, zwani Ojcami Założycielami, do grona których zaliczają się między 
innymi Thomas Jefferson, James Madison i Benjamin Franklin. Według nich istnie
nie Boskiego Stwórcy było niezaprzeczalne, jednak jego natura nie mogła być pojęta 
przez istotę ludzką. Ponadto Boska Istota, którą nazywali bądź Wielkim Stwórcą, bądź 
Bogiem Natury i Wszechświata, bądź też Wielkim Architektem, nie interweniowała 
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w sprawy ludzkie na ziemi bezpośrednio, choć mogła się posługiwać prawami natu
ry. Te prawa natomiast mogły być przez człowieka pojęte dzięki rozumowi, dlatego 
obowiązkiem człowieka była według nich praca nad swym intelektem. Dzięki rozu
mowi bowiem ludzie mogli sami kształtować swe przeznaczenie. Większość z Ojców 
Założycieli nie afiszowała się ze swymi deistycznymi poglądami (poza Thomasem 
Painem), niemniej jednak to one kształtowały ich podejście do amerykańskiej wojny 
o niepodległość i tworzenia nowego ładu społecznego, w tym wprowadzenia zasady 
rozdziału państwa od Kościoła.

3. Religia a Deklaracja niepodległości

George Marsden podkreśla, że „w rzeczywistości to skomplikowane relacje między 
koncepcjami świeckimi a religijnymi były podwalinami wojny o niepodległość”39. Jak 
wspomniano wcześniej, istnieje bowiem pewne podobieństwo między ideą umowy 
społecznej Lockea a purytańskim przekonaniem o przymierzu. To podobieństwo, 
według Marsdena, sprzyjało przyjęciu teorii Lockea w społeczeństwie amerykań
skim, gdzie dominowała tradycja purytańska. Co prawda dla purytanów prawa po
chodziły z Biblii, a dla zwolenników Lockea z ludzkiego rozumu, jednak ich treść 
nie była sprzeczna. Marsden uważa, że Amerykanie nie dostrzegali konfliktu między 
naukowymi i racjonalnymi ideałami oświeceniowymi a chrześcijaństwem. Wielu po
tomków purytanów z Nowej Anglii uważało bowiem, że idee oświeceniowe dopeł
niają się z chrześcijańskimi40. Ponadto religia dawała Amerykanom poczucie praw
dziwej odrębności.

” G. M. Marsden, op. cit., s. 32.
40 Ibidem, s. 32-33.
41 W. C. Martin, With God on our Side. The Rise of the Religious Right in America, New York 

1996, s. 5.

Dodatkowo retoryka milenarystyczna, obecna w kazaniach przebudzeniowych 
kaznodziejów, a mówiąca o mającym nadejść Tysiącletnim Królestwie Chrystusa, 
pozwalała na religijną interpretację wydarzeń związanych z wojną o niepodległość41. 
W XVIII-wiecznej Ameryce powszechna interpretacja mówiła, że ówczesne przebu
dzenia świadczą o tym, że czas Królestwa Chrystusa na ziemi właśnie się rozpoczął. 
Również przywódcy amerykańskiej rewolucji chętnie przedstawiali walkę o nie
podległość jako cel wręcz religijny. Odwoływali się często do biblijnych opowieści 
o ucieczce Żydów z Egiptu i poszukiwaniu ziemi obiecanej. W tej analogii Anglia była 
przedstawiana jako Egipt, a młody, formujący się naród jako „Nowy Izrael”.

Można zaryzykować stwierdzenie, że przebudzeniowi pietyści, którzy zawarli na 
czas rewolucji koalicję z racjonalistami, wnieśli do walki o niepodległość religijny za
pał, podczas gdy racjonaliści zapewnili intelektualne uzasadnienie wojny. Obie strony 
przymierza używały jednak w swej argumentacji języka religijnego. W religijnej re
toryce rewolucyjnej pietyzm Wielkich Przebudzeń mieszał się z oświeceniowym ra
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cjonalizmem. Tożsamość Boga chrześcijańskiego oraz tożsamość deistycznego Boga 
Natury połączyły się niemal w jedno. Pojęcia te używane były w zależności od oko
liczności i potrzeb. Odwołania do Boga chrześcijańskiego można bez trudu odnaleźć 
w przemówieniach racjonalistów, a odwołania do Wielkiego Kreatora w przemówie
niach zaangażowanych w rewolucję pietystów42. Dlatego też podpisanie w 1776 roku 
Deklaracji niepodległości postrzegane było nie tylko jako zwycięstwo rozumu i idei 
oświeceniowych, ale też jako zwycięstwo protestantyzmu, kojarzonego z wolnością, 
oraz walki przeciw autorytarnym siłom, takim jak monarchia, Kościół katolicki oraz 
Kościół anglikański43.

42 M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit., s. 60.
43 Z tego też względu przez wiele lat katolicyzm, który kojarzył się w Stanach Zjednoczonych 

z monarchią i autorytaryzmem, nie cieszył się społeczną akceptacją i postrzegany był jako zagro
żenie demokracji.

W samym dokumencie Deklaracji niepodległości odwołania do Istoty Wyższej 
znajdują się w czterech miejscach. We wszystkich tych miejscach użyto różnych 
określeń. W jednym przywołano Boga Natury (Natures God), w innych Kreatora czy 
Stworzyciela (Creator), Najwyższego Sędziego Świata (Supreme Judge of the World) 
oraz Bożą Opatrzność (Divine Providence). Według wielu badaczy terminologia ta 
bliższa jest raczej poglądom deistycznym. Fakt, że Deklaracja niepodległości odwo
łuje się raczej do deistycznego Boga Natury, potwierdzałoby też to, że jej głównym 
twórcą był deista, Thomas Jefferson. Niemniej jednak, jak podkreślają zajmujący się 
tą tematyką autorzy, pod sformułowaniami odwołującymi się do Boga w Deklaracji 
Niepodległość mogli się swobodnie podpisać również tradycyjni, a nawet ortodok
syjni chrześcijanie.

Dokument, w którym zadeklarowano niepodległość i niezależność od Wiel
kiej Brytanii, zawierał uzasadnienie decyzji oddzielenia się od metropolii. Nie tylko 
wymieniono w nim krzywdy, jakich kolonie doznały przez niesprawiedliwą w ich 
przekonaniu politykę Wielkiej Brytanii, ale i przedstawiono teorię polityczną, po
twierdzającą prawo kolonistów do decyzji, na mocy której każda z kolonii stawała się 
niepodległym stanem. Teoria polityczna wspomniana w drugim akapicie Deklaracji 
niepodległości jest niezwykle ważna, gdyż, zapewniając uzasadnienie niepodległo
ści Stanów Zjednoczonych, z czasem została niemal zsakralizowana. Tworząc tę teo
rię, Thomas Jefferson opierał się w dużym stopniu na filozofii Johna Lockea i teorii 
kontraktu społecznego, która, jak wspomniano wcześniej, niezwykle przypominała 
wielu pietystom purytańską teologię przymierza. Thomas Jefferson i inni Ojcowie 
Założyciele podkreślali, że wszyscy ludzie (men) rodzą się wolni i równi sobie oraz że 
zostali wyposażeni przez Stworzyciela w niezbywalne prawa, takie jak życie, wolność 
i dążenie do szczęścia. Władze tworzone są po to, by zapewniać ochronę tych praw, 
a swe upoważnienia otrzymują za zgodą rządzonych. Jeśli przywódcy nie spełniają 
swojej roli, ludzie mają prawo ich zmienić lub obalić i powołać nowych.

Warto jednak pamiętać, że pojęcie men w Deklaracji niepodległości nie odnosiło 
się do wszystkich mieszkańców kolonii. Nie obejmowało ono ani kobiet, ani nie
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wolników. Mimo uniwersalnej retoryki, Jefferson jako men rozumiał raczej wszyst
kich białych mężczyzn, którzy byli posiadaczami ziemskimi44. Znalazło to później 
odzwierciedlenie w prawach wyborczych wielu stanów, według których głosować 
mogli tylko biali mężczyźni posiadający ziemię i nieruchomości. Dlatego też warto 
podkreślić, że Deklaracja niepodległości niosła idee republikańskie, ale niekoniecz
nie w pełni demokratyczne.

44 Ibidem, s. 62.
45 R. M. Malajny, op. cit., s. 95.
46 Ibidem, s. 96.
47 A. P. Stokes, Church and State in the United States. Historical Development and Contempo

rary Problems of Religious Freedom under the Constitution, Vol. 1, New York 1950, s. 463-465, za: 
R. M. Malajny, op. cit., s. 97.

Podsumowując ten etap historii, należy zaznaczyć, że w momencie uzyskania 
niepodległości tożsamość i kultura Amerykanów były ukształtowane przez ideały 
zarówno oświeceniowe, jak i protestanckie, głównie w wydaniu purytańskim i ewan- 
gelikalnym. Oświeceniowe idee rewolucji, pod których sztandarem walczono o nie
podległość, nie odnosiły się jednak, zdaniem wielu Amerykanów, do wszystkich 
mieszkańców kontynentu, na przykład niewolników czy Indian.

Warto pamiętać też o roli, jaką Deklaracja niepodległości odegrała w procesie 
tworzenia reguł prawnych dotyczących statusu religii w nowo powstałym państwie. 
Jej uchwalenie stanowi, według Ryszarda Małajnego, pierwszy etap „dojrzewania” 
przywódców amerykańskich do krystalizacji reguł polityki konfesyjnej45.1 choć do
kument ten nie zawiera żadnej wzmianki ani o wolności religijnej, ani nawet o sa
mej religii, a Jefferson nie przesądzał późniejszego rozwiązania kwestii wyznaniowej, 
jednak już sam wstęp Deklaracji wskazuje na to, że twórcy, obok teorii umowy spo
łecznej Lockea, posłużyli się też doktryną praw naturalnych dla teoretycznego uza
sadnienia praw człowieka. Fragment Deklaracji: „Uważamy to za prawdy oczywiste, 
iż ludzie rodzą się wolni, wyposażeni przez Stwórcę w pewne niezbywalne prawa. Że 
do tych praw należy życie, wolność i dążenie do szczęścia”46 sugeruje, według R. Ma
łajnego, że Kongres miał także na względzie wolność sumienia i wyznania. Małaj- 
ny podkreśla, że największą zasługą tego aktu było szerokie rozpropagowanie idei 
wolności, z religijną włącznie. Na potwierdzenie tej tezy przywołuje słowa jednego 
z sygnatariuszy Deklaracji, katolika, Johna Carrolla, który stwierdził: „Gdy podpisy
wałem Deklarację Niepodległości, to miałem na uwadze nie tyko naszą niezależność 
od Anglii, ale również tolerancję dla wszystkich sekt wyznających religię chrześci
jańską oraz przyznanie im równych praw”47. Należy podkreślić, że choć Deklaracja 
niepodległości nie była prawnym instrumentem władzy, odegrała jednak poważną 
rolę ideologiczną. Jej główne założenia w przedmiocie praw człowieka i obywatela le
gły bowiem u podstaw dodanej do konstytucji Karty Praw (Bill ofRightś) i stanowych 
ustaw zasadniczych.
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4. Rozwiązania prawne

Konstytucja Stanów Zjednoczonych, z woli Ojców Założycieli, była dokumentem 
świeckim, neutralnym wobec religii, która została wspomniana tam jedynie w dwóch 
miejscach artykułu VI. Kwestie religijne zostały uregulowane natomiast dwiema 
klauzulami I poprawki, która była częścią dodanej do konstytucji Karty Praw.

Część autorów jest zdania, że duże znaczenie dla decyzji dotyczących rozwiązań 
prawnych na szczeblu federalnym miał przykład Wirginii. W okresie porewolucyjnym 
wprowadzono tam model ustroju, w którym nie ustanowiono żadnej religii państwo
wej, nawet najszerzej pojętego chrześcijaństwa. Część stanów z czasem powieliło ten 
model, choć nieformalne sposoby wspierania religii protestanckich były obecne jesz
cze bardzo długo. Debata, która rozgorzała w Wirginii, odbiła się też szerokim echem 
w czasie konstruowania I poprawki i wywarła istotny wpływ na brzmienie klauzul 
dotyczących religii. W tę debatę zaangażowani byli tacy amerykańscy mężowie sta
nu jak Thomas Jefferson, James Madison, Patrick Henry oraz George Washington. 
W ramach tej dyskusji powstały też najistotniejsze dokumenty dotyczące rozdziału 
państwa od Kościoła w Stanach Zjednoczonych, które zawierały szereg argumentów 
na rzecz wolności religijnej. Były to Memorial and Remonstrance (1785)48 Jamesa Ma
disona oraz An Act for Establishing Religious Freedom (1786)49 Thomasa Jeffersona.

4" J. Madison, Memorial and Remonstrance Against Religious Assessments (1785), [on-line:] 
http://religiousfreedom.lib.virginia.edu/sacred/madison_m&r_1785.html - 12 VII 2013.

49 T. Jefferson, The Virginia Act for Establishing Religious Freedom (1786), [on-line:] http:// 
religiousfreedom.lib.virginia.edu/sacred/vaact.html - 14 VII 2013.

Kiedy w 1776 roku władze kolonii spotkały się w celu stworzenia nowej konsty
tucji stanowej, James Madison zaproponował ustanowienie Deklaracji Praw Wirgi
nii, zapewniającej pełną tolerancję religijną. Madison chciał, by koncepcję tolerancji 
religijnej zastąpić koncepcją wolności i równości religijnej. Tolerancja zakładała bo
wiem, że ci, którzy mają większą władzę, będą jedynie tolerować inne grupy religijne. 
Madisonowi zależało na wyrażeniu akceptacji pluralizmu religijnego kolonii i idei 
wolności sumienia. Chciał, by w deklaracji zagwarantowane zostało równe prawo 
każdej jednostki do wyznawania religii zgodnej z jej sumieniem. To wolność sumienia 
i równość były dla niego ważniejsze niż tolerancja grupy większościowej dla poglą
dów religijnych innych jednostek. W 1779 Thomas Jefferson zaproponował ustano
wienie aktu o nazwie Bill for Establishing Religious Freedom, którego jednak nie udało 
się przeforsować, co pozostawiło otwartym temat Kościoła oficjalnego. W 1784 roku 
Patrick Henry zaproponował ustanowienie oficjalnej religii chrześcijańskiej, na rzecz 
której mieszkańcy Wirginii zobowiązani byliby do odprowadzania podatków. Mogli
by przy tym sami decydować, do którego konkretnie Kościoła miałyby być skierowa
ne ich pieniądze. Jego projekt został wsparty przez Georgea Washingtona. Madison 
zmobilizował przeciwników takiego rozwiązania, w tym zarówno racjonalistów, jak 
i pietystów. Wyjaśniając swe motywacje, Madison podał szereg argumentów w swym 
Memorial and Remonstrance. Warto wymienić najważniejsze z nich.

http://religiousfreedom.lib.virginia.edu/sacred/madison_m&r_1785.html
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Madison podkreślał, że religia powinna wynikać z przekonania i nie może być 
narzucana siłą. Prawo wolności sumienia było dla niego najważniejsze. Jak przeko
nywał, ograniczanie pewnych wolności obywatelskich może prowadzić w przyszłości 
do jeszcze większych naruszeń, bowiem jeśli rząd może ograniczyć wolność religijną, 
może też w przyszłości ograniczyć inne wolności. Zaznaczał, że nadając uprzywilejo
wany status pewnym religiom, narusza się zasadę równości wszystkich obywateli. Po
nadto zauważał, że kiedy Kościół wspierany jest przez państwo, duchowieństwo staje 
się leniwe i skorumpowane. Religia chrześcijańska nie potrzebuje pomocy państwa, 
gdyż trwała i kwitła bez wspierających ją praw. Zdaniem Madisona, chrześcijaństwo 
może jedynie ucierpieć na otrzymaniu od państwa wsparcia. Osoby zmuszane do 
chrześcijaństwa będą bowiem przeciwko niemu silniej walczyć. Najważniejszym ar
gumentem Madisona było stwierdzenie, że ustanowienie religii oficjalnej jest nieko
rzystne nie tylko dla jednostek, ale i dla państwa, a co ważniejsze - dla samej religii. 
W państwie, w którym rząd angażuje się w sprawy religijne, istnieje bowiem tenden
cja do wykorzystywania religii do celów politycznych50.

50 J. Madison, op. cit.
51 T. Jefferson, op. cit.
52 Wpływ na późniejsze prawodawstwo wywarła, zdaniem R. M. Małajnego, także działalność 

I i II Kongresu Kontynentalnego oraz działalność Kongresów powołanych na podstawie Artyku
łów Konfederacji. R. M. Małajny, op. cit., s. 101.

53 Ibidem.

Argumenty Madisona pomogły obalić projekt Patricka Henryego. Kiedy to na
stąpiło, zdecydowano się na ponowne głosowanie nad projektem Thomasa Jefferso
na. Jego Bill for Establishing Religious Freedom z 1779 roku w nieco zmienionej formie 
został ostatecznie zaakceptowany w 1786 roku jako An Act for Establishing Religious 
Freedom. Stanowił on, że nikt nie powinien być zmuszany do popierania religijnych 
nabożeństw lub uczestnictwa w nich i nikt nie powinien cierpieć i być prześladowa
nym ze względu na swoje religijne przekonania. Każdy natomiast ma zagwarantowa
ne prawo wyznawania i wyrażania swoich opinii na temat religii bez strachu o to, że 
wpłynie ona negatywnie na jego prawa obywatelskie51. Ustanowienie Aktu wywarło 
ogromny wpływ na debatę dotyczącą I poprawki52.

4.1. Konstytucja i I poprawka oraz ich interpretacja

Uchwalona 17 września 1787 roku konstytucja Stanów Zjednoczonych nie rozwią
zywała definitywnie problemu stosunku państwa do Kościoła na szczeblu federacji. 
Jak podkreśla Ryszard Małajny, złożyło się na to kilka powodów. Pierwszy i najważ
niejszy miał charakter formalny. Dokument ten nie zawierał bowiem przepisów, 
które w sposób kompleksowy regulowałyby problematykę praw i wolności oby
watelskich. Uczestnicy Konwencji Konstytucyjnej uważali zajmowanie się kwestią 
swobód jednostki za zbyteczne, gdyż, jak wierzyli, materie te są zastrzeżone do wy
łącznej gestii stanów53. James Madison twierdził też, że „sprawy religii znajdują się 
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poza kompetencją rządu świeckiego”54. Jego wniosek na Konwencji, by nie rozpatry
wać problematyki praw i wolności obywatelskich, spotkał się z poparciem większości 
delegatów55.

54 Ibidem, s. 102.
55 Niektórzy delegaci nie zgadzali się z tą propozycją. Przykładowo, Alexander Hamilton 

w swym projekcie konstytucji proponował wprowadzenie zapisu, który miał brzmieć: „Żaden akt 
prawny nie może ustanowić jakiejkolwiek sekty lub konfesji, ani też uzależniać powierzenia urzę
dów publicznych od wyznania wiary”. Charles Pinckney proponował inny zapis: „Żadna ustawa 
legislatury Stanów Zjednoczonych nie będzie dotyczyć religii”. Również Thomas Jefferson, przeby
wający w tym czasie w Paryżu, wystosował list, w którym domagał się konstytucjonalizacji swobód 
jednostki. Zob. Ibidem.

56 M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit., s. 78.
57 „But no religious test shall ever be required as qualification to any office or public trust under 

the United States".
5" T. J. Curry, op. cit., s. 195, za: M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit., s. 78.
59 R. M. Malajny, op. cit., s. 104.
611 Wśród nich warto wymienić np. Patricka Henry’ego.

Niemniej religia wspomniana została dwa razy w artykule VI konstytucji. Naj
pierw w stwierdzeniu, że senatorowie, posłowie, członkowie legislatur stanowych 
oraz urzędnicy federalni i stanowi związani będą bądź przysięgą (oath), bądź przy
rzeczeniem (affirmation') na wierność konstytucji. Rozróżnienie to ma szczególne 
znaczenie, gdyż słowo oath posiada w języku angielskim religijne konotacje, nato
miast affirmation ich nie implikuje56. Co ważniejsze, w dalszej części artykułu VI 
stwierdza się, że: „Nigdy jednak powierzenie jakiegoś urzędu lub funkcji publicznej 
w służbie Stanów Zjednoczonych nie może być uzależnione od wyznania wiary”57. 
Warto pamiętać, że w momencie uchwalania konstytucji w wielu stanach powszech
nie uzależniano przyznanie publicznego stanowiska od wyznania. Co prawda konsty
tucja nie zabroniła tych praktyk w stanach, ale wyeliminowała możliwość stosowania 
kryteriów religijnych na stanowiska federalne. Nie wszyscy delegaci byli zadowoleni 
z wprowadzenia tego przepisu. Część z nich protestowała przeciwko możliwości po
wierzania ważnych urzędów federalnych „Żydom, poganom, niewiernym, deistom, 
mahometanom i papistom”58.

Zdaniem Ryszarda Małajnego, nie można przecenić prawnego, politycznego 
i ideologicznego znaczenia tego przepisu, choć nie wprowadzał on wprost ani insty
tucji rozdziału państwa od Kościoła, ani zasady wolności religijnej. Według badacza 
w konstytucji zasygnalizowano bowiem, że sprawy religijne są dla państwa obojętne, 
co oznaczało brak istotniejszych związków Kościoła z państwem, a więc faktyczny 
rozdział między nimi59.

Kartę Praw - której częścią była I poprawka zawierająca dwie klauzule dotyczące 
religii - uchwalono głównie ze względu na naciski antyfederalistów, którzy zwrócili 
uwagę na brak konstytucyjnego zabezpieczenia swobód jednostki. Motywem części 
z nich było poszukiwanie uzasadnienia odmowy ratyfikacji ustawy zasadniczej, która 
ich zdaniem dawała zbyt duże kompetencje rządowi centralnemu60. Stworzenie Karty 
Praw postulował również Thomas Jefferson, szczerze przekonany o potrzebie konsty



Rola religii w okresie kształtowania się społeczeństwa amerykańskiego... 31

tucyjnego zapisu dotyczącego swobód jednostki. Ostatecznie 25 września 1789 roku 
Kongres uchwalił Kartę Praw, czyli pierwszych dziesięć poprawek do konstytucji. 
Dwie klauzule dotyczące religii, zawarte w I poprawce, brzmiały następująco:

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the 
free exercise thereof.

Pierwsza klauzula (establishment clause) mówiła o tym, że żaden akt Kongresu 
nie może stanowić praw dotyczących ustanawiania religii panującej (państwowej). 
Druga klauzula (free exercise clause) uzupełnia pierwszą i stanowi, że Kongres nie 
może zakazać swobodnego praktykowania religii61.

61 Na temat poprawnej formy tłumaczenia klauzul religijnych z I poprawki do konstytucji 
istnieją w polskiej literaturze spory, ogólnie można jednak przyjąć, że free establishment clause to 
klauzula ustanowienia, a free exercise clause - swobodnego praktykowania. Więcej na ten temat: 
T. Zieliński, Państwo wobec religii w szkole publicznej według orzecznictwa Sądu Najwyższego 
USA, Toruń 2008.

62 Interpretacja klauzuli free exercise jest w niektórych przypadkach bardzo skomplikowana. 
Więcej na ten temat: M. I. Urofsky, Religious Freedom. Rights and Liberties under the Law, Santa 
Barbara 2002; J. Witte Jr., Religion and the American Constitutional Experiment. Essential Rights 
and Liberties, Boulder 2000; R. M. Malaj ny, op. cit., P. Laidler, Basic Cases in U.S. Constitutional 
Law. Rights and Liberties, Kraków 2009.

63 R. Prostak, William H. Rehnquist i jego stanowisko w przedmiocie konstytucyjnego opisu 
relacji państwo-Kościól w Stanach Zjednoczonych, [w:] Amerykańska demokracja w XXI wieku, red. 
A. Mania, P. Laidler, Kraków 2007, s. 19.

64 Warto zaznaczyć, że koncepcja akomodacjonistyczna została z czasem zmodyfikowana 
i obecnie większość akomodacjonistów określa się mianem niepreferencjonalistów (non-preferen- 
tialists). Rezygnują oni z zasady większości i głoszą, że choć rząd może wspierać religię, a nawet 
promować ją jako przeciwwagę dla światopoglądu niereligijnego, to nie powinien jednak prefe
rować żadnego konkretnego wyznania czy nurtu religijnego. Więcej na ten temat: S.V. Monsma, 
When Sacred & Secular Mix. Religious Nonprofit Organizations and Public Money, Lanham 1996, 
s. 178-180.

Interpretacja obu klauzul jest często problematyczna i skomplikowana62. Zwłasz
cza wykładnia pierwszej klauzuli ujawnia głębokie podziały w amerykańskiej kul
turze politycznej. Po jednej stronie znajdują się zwolennicy rozdziału Kościoła od 
państwa, zwani separatystami, po drugiej rzecznicy „życzliwej religii neutralności 
państwa”, określani jako akomodacjoniści. Ci pierwsi, interpretując I poprawkę, od
wołują się do jeffersonowskiej idei „muru separacji”. Tego słynnego sformułowania 
Jefferson użył w liście do Związku Baptystów z Danbry w 1802 roku, w którym wy
jaśniał obowiązującą według niego interpretację I poprawki. Ci drudzy proponują 
wykładnię literalną, zgodnie z którą konstytucyjny zakaz dotyczy jedynie ewentual
ności wprowadzenia religii państwowej ustawą Kongresu63. Według nich, nie istnieje 
przepis zakazujący innych form wspierania religii, zwłaszcza dominującej (zgodnie 
z zasadą większości). Obecnie akomodacjoniści (reprezentowani głównie przez pra
wicę religijną64) powołują się również na wykładnię historyczną. Po uchwaleniu kon
stytucji i I poprawki przewagę w społeczeństwie pod wpływem kolejnych Wielkich 
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Przebudzeń zyskali bowiem religijni entuzjaści, którzy pomijali milczeniem wpływ 
racjonalistów na uchwalenie podstawowych aktów prawnych dotyczących relacji 
państwo-Kościół. Co prawda, mimo wielu zabiegów zwolenników akomodacjoni- 
zmu, zapisów prawnych nie udało się zmienić, wprowadzając odwołania do Boga lub 
chrześcijaństwa. Niemniej jednak interpretacja I poprawki aż do lat czterdziestych 
XX wieku skłaniała się w stronę postulowanego przez Patricka Henryego w Wirginii 
wspierania protestanckiego chrześcijaństwa. Dominacja interpretacji akomodacjo- 
nistycznej sprawiła też, że zakazu wprowadzania religii panującej nie odnoszono do 
poszczególnych stanów, a jedynie do federacji. I choć klauzula Due Process, zawarta 
we wprowadzonej w 1868 roku XIV poprawce, nakazywała stosować przepisy I po
prawki również w stosunku do stanów, to jednak faktyczne zastosowanie klauzul re
ligijnych w stanach nastąpiło dopiero pod koniec lat czterdziestych XX wieku. Klau
zula free exercise została inkorporowana do praw stanowych w 1940 dzięki decyzji 
w sprawie Cantwell v. Connecticut, a inkorporowanie klauzuli establishment nastąpiło 
za sprawą decyzji sędziego Hugo Blacka w sprawie Everson v. Board of Education 
z 1947. Co bardzo istotne, w swym orzeczeniu sędzia Black przywołał po raz pierw
szy od bardzo dawna metaforę „muru separacji”.

Przeciwnicy wykładni akomodacjonistycznej, na przykład Leo Pfeffer, argu
mentują, że gdyby Ojcowie Założyciele zamierzaliby zabronić Kongresowi uchwa
lenia jedynie takiej ustawy, która generalnie ustanawiałaby Kościół lub religię 
państwową, posłużyliby się raczej formułą „ustawa wprowadzająca religię” (law es- 
tablishing religion), a nie sformułowaniem „prawa dotyczące ustanowienia religii” 
(no law respecting an establishment of religion)65. Lynford A. Lardner podkreśla, że 
umieszczenie w klauzuli establishment słowa „religia”, a nie „Kościół”, dowodzi, że 
jej autorzy pojmowali zawarty w niej zapis szeroko, czyli włącznie z zakazem udzie
lania pomocy materialnej wszystkim religiom, nie tylko zaś określonej konfesji66. 
Separacjoniści przywołują również argumenty J. Madisona zawarte w Memorial 
and Remonstrance.

65 Więcej na ten temat: L. Pfeffer, Church, State and Freedom, Boston 1953, s. 139, 142, za: 
R. M. Malajny, op. cit., s. 266. Jak słusznie zauważa Maciej Potz, w polskiej literaturze przedmiotu 
tłumaczenie klauzuli establishment sprawia wiele problemów, a słowo respecting w formule Con
gress shall make no law respecting an establishment of religion umyka zazwyczaj polskim badaczom 
i tłumaczom, podczas gdy w rzeczywistości ma fundamentalne znaczenie. Więcej na ten temat: 
M. Potz, Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa 
do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2008, s. 144-145.

66 L. A. Lardner, How Far Does the Constitution Separate Church and State?, „The American 
Political Science Review” 1951, Vol. XLV, No. 1, s. 112, 115, za: R. M. Małajny, op. cit., s. 267.

Podsumowując, należy stwierdzić, że I poprawka konstytucji amerykańskiej ofi
cjalnie wprowadziła w Stanach Zjednoczonych zasadę rozdziału państwa od Kościo
ła. Choć w wielu stanach ustanowioną religią pozostało ogólnie pojęte chrześcijań
stwo protestanckie, to jednak na poziomie federalnym formalnie zdecydowano się 
na rozwiązanie bliższe temu, które wybrała tolerancyjna Pensylwania czy Wirginia. 
Stało się tak dzięki kompromisowi zawartemu między racjonalistami, hołdującymi 
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ideom oświeceniowym, i chrześcijanami ewangelikalnymi, inspirowanymi między 
innymi naukami Rogera Williamsa oraz egalitarnymi ideami pierwszych przebu
dzeń67. Żywa była też pamięć o doświadczeniach prześladowanych grup protestantów 
oraz troska o możliwość pokojowego istnienia coraz większej liczby nowych denomi
nacji, rozproszonych w wielu koloniach. Nie do przecenienia jest tu wpływ rozwiązań 
prawnych dotyczących wolności religijnej w Wirginii.

67 Więcej o doktrynie wolności religijnej: R. M. Małajny, op. cit., s. 66-90.
68 G. M. Marsden, op. cit., s. 46.
69 Separation of Church and State, The Boisi Center Papers on Religion in the United Sta

tes, [on-line:] http://www.bc.edu/centers/boisi/meta-elements/pdf/bc_papers/ BCP- ChurchState. 
pdf-20 VII 2013.

70 J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, tłum. T. Kunz, Kraków 2005, 
s. 235.

71 Więcej na temat uzasadniania władzy pisze Max Weber. Wyróżnia on trzy idealne typy 
panowania i uzasadniania władzy: charyzmatyczny, tradycyjny i legalistyczny.

Według Georga Marsdena, w chwili uchwalania konstytucji istniało ogólne prze
konanie, że religia, a zwłaszcza chrześcijaństwo, powinna kwitnąć i rozwijać się w Re
publice. Rząd federalny rzeczywiście nie popierał żadnej religii, ale nie wprowadzał 
też konsekwentnie „muru separacji”, jak chciał tego Jefferson. Literalna (gramatycz
na) wykładnia klauzuli establishment nie kolidowała z umiejscowieniem chrześci
jaństwa jako dominującej i uprzywilejowanej religii, która nadal wywierała znaczący 
wpływ na kształtowanie amerykańskiej kultury68. Ponadto, jak podkreślają autorzy 
Boisi Center Papers on Religion in the United Stałeś, mimo że rozdział państwa od 
Kościoła został wprowadzony dzięki sojuszowi między liderami ruchu ewangelikal- 
nego a racjonalistami oświeceniowymi, w latach trzydziestych XIX wieku górę wziął 
ewangelikalny populizm odrzucający ideały oświeceniowe69. Jak twierdzi Jose Casa
nova, choć wprowadzając I poprawkę dokonano oddzielenia państwa od Kościoła, 
jednak już w latach trzydziestych XIX wieku ewangelikalny protestantyzm stał się 
de facto amerykańską religią obywatelską, a inaczej mówiąc: religią publiczną społe
czeństwa amerykańskiego70.

5. Religia obywatelska

W tym kontekście warto omówić zjawisko religii obywatelskiej, która stała się swego 
rodzaju rozwiązaniem dylematu dotyczącego roli religii w nowo formującym się spo
łeczeństwie. Uzyskując niepodległość, Amerykanie stanęli przed pewnym proble
mem. Przez wieki rządzący uzasadniali swoją władzę, odwołując się do bóstw: utrzy
mywali, że albo sami są istotami boskimi, albo boskie istoty (byty wyższe) wybrały 
ich na władców. Posiadanie przez władcę boskiej sankcji sprawiało, że lojalność ludu 
należała się właśnie jemu71.

Choć monarchia była dla Amerykanów zaprzeczeniem ideałów rewolucji oraz 
idei równości i wolności, to jednak okazało się, że w świadomości ludzi ówczesnych 

http://www.bc.edu/centers/boisi/meta-elements/pdf/bc_papers/
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czasów potrzeba boskiej sankcji była silnie zakorzeniona. Sprzeciw wobec monarchii, 
choć w tej sytuacji racjonalny, okazał się poważnym problemem. Sytuację dodatkowo 
komplikował fakt, że mieszkańcy kolonii przynależeli do różnych wyznań, a każde 
z nich nieco inaczej postrzegało kwestie stosunków państwowych.

Z pierwszym problemem szybko poradzili sobie już purytanie. Usankcjono
wanie nowej władzy było oczywiste, ale w przeciwieństwie do wzorców historycz
nych legitymizacja nie miała w ich mniemaniu odnosić się do władcy, ale do całego 
narodu. Uważali się bowiem za nowy lud wybrany, pobłogosławiony przez Boga, 
który zawarł z nim przymierze. Lojalność ludu nie należała się więc władcy, ale 
prawom wynikającym z przymierza. Drugi problem stanowił jednak większe wy
zwanie. Według purytanów Bóg będzie błogosławił narodowi jedynie wtedy, gdy 
wszyscy będą żyć zgodnie z jego prawami. Jednakże nie wszyscy Amerykanie de
klarowali przywiązanie do wartości chrześcijańskich - nawet główni mężowie sta
nu byli bądź deistami, bądź wolnomyślicielami. Problem został więc rozwiązany na 
trzy sposoby. Po pierwsze, wyznający deizm mężowie stanu (na przykład Jefferson) 
argumentowali, że naturalne prawa, na których prawa amerykańskie są oparte, 
pochodzą od Stworzyciela bądź Najwyższego Bytu. Do tak rozumianego bóstwa 
mogli się więc, jak już wspomniano, odwoływać zarówno chrześcijanie, postrze
gający go jako swojego Boga, jak i niechrześcijanie. To właśnie takie szerokie zna
czenie ma słowo Bóg w sformułowaniach typu: In God we trust, So help me God. Po 
drugie, wielu polityków i zwykłych obywateli pozostało przy purytańskiej koncep
cji „posłannictwa” narodu amerykańskiego, któremu Bóg miał powierzyć istotną 
misję. Po trzecie, w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy rozwinął się zwyczaj 
oddawania czci narodowi, jego zasadom, wartościom i symbolom. Nastąpiła więc 
sakralizacja samego narodu oraz jego symboli (np. flaga stała się obiektem sakral
nym). Rozwinął się szereg związanych z tym rytuałów. To narodowi przynależne 
było składanie najwyższej ofiary i czci72.

72 Więcej na ten temat: G. M. Marsden, op. cit., s. 44.
73 Więcej na ten temat: M. E. Marty, A Nation ofBehavers, Chicago 1976, s. 186.
74 Ibidem, s. 197.

Z czasem z połączenia tych trzech elementów rozwinęła się tak zwana religia 
obywatelska. Zjawisko religii obywatelskiej badano zwłaszcza w latach pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych XX wieku. Było ono bardzo różnie rozumiane przez naukow
ców. Część z nich określało religię obywatelską jako „transcendentną uniwersalną 
religię narodową”, inni uważali, że to „religijny nacjonalizm”, „wiara w demokrację”, 
„protestancka obywatelska pobożność”73 czy „czwarta główna religia w USA” (obok 
protestantyzmu, katolicyzmu i judaizmu)74. Największy wkład w badania nad proble
mem religii obywatelskiej miał Robert N. Bellah, który określił ją jako zinstytucjona
lizowany zbiór zsakralizowanych wierzeń na temat narodu amerykańskiego. Jest ona 
według niego nie tylko zbiorem wierzeń, ale też symboli i rytuałów. Jej centralnym 
elementem jest Bóg, ale jest to „Bóg” specyficzny, bo nie ma znamion określonego 
wyznania. Jego zdaniem religia obywatelska sytuuje się na płaszczyźnie publicznej, 
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podczas gdy konkretne wyznanie jest kwestią prywatnej wiary. Bellah uważa, że re- 
ligia obywatelska podlega rozwojowi, a kolejne etapy jej formowania się wyznaczają 
najważniejsze wydarzenia historyczne i ich religijne referencje. Jej umacnianiu służy 
kreowanie swoistego kultu. Religijno-obywatelskiej oprawie ulegają odwołania do 
historii kraju. Od czasów Georgea Washingtona w listopadzie przypada „dzień pu
blicznego dziękczynienia i modlitwy” (Thanksgiving). Symbolami religijnego wątku 
ofiary i wojny stały się na przykład cmentarz narodowy w Gettysburgu, Dzień Pamię
ci czy Dzień Weterana. Dodatkowymi uroczystościami religijno-narodowymi zostały 
dni urodzin prezydentów Georgea Washingtona i Abrahama Lincolna. Razem skła
dają się one na kalendarz religii obywatelskiej, którą wyznają wszyscy Amerykanie, 
niezależnie od wyznania, z którym się prywatnie utożsamiają75.

75 Więcej na temat religii obywatelskiej: M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit.
76 Więcej na temat badaczy zajmujących się religią obywatelską, a także najnowszych teorii 

z nią związanych: S. Burdziej, Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych. Studium socjologicz
ne retoryki religijnej Billa Clintona i George’a W. Busha, Kraków 2009.

77 Justin Watson określa dominację ewangelikalizmu w sferze publicznej nawet jako „the 
Evangelical quasi-establishment”. Więcej na ten temat: J. Watson, The Christian Coalition. Dreams 
of Restoration. Demands for Recognition, New York 1997, s. 110.

Religią obywatelską zajmował się również Martin E. Marty, który nazywa ją ra
czej „publiczną teologią” i uważa, że jest wyrazem akceptacji przez Amerykanów re
ligii w ogóle, bez szczególnego zainteresowania jej przekazem76. W praktyce, podczas 
wojen amerykańskich, lojalność wobec narodu i religii obywatelskiej była zawsze 
stawiana ponad lojalnością wobec danego Kościoła. Pacyfistycznie nastawione deno
minacje, które odmawiały udziału w wojnach, narażały się na zarzuty braku patrio
tyzmu bądź nawet zdrady. Z wyjątkiem pacyfistów, większość amerykańskich grup 
religijnych nie upatruje konfliktu między obowiązkiem lojalności względem warto
ści narodowych a swymi tradycyjnymi prywatnymi religiami. Religia obywatelska 
postrzegana jest przez nie raczej jako rozszerzenie własnej religii. W swojej historii 
Amerykanie dowiedli, że ich lojalność wobec Boga jest niemal jednoznaczna z lojal
nością wobec narodu.

Warto jednak zauważyć za Bellah, że choć, religia obywatelska nie posiadała 
nigdy znamion określonego wyznania, to jednak przez bardzo długi okres histo
rii Stanów Zjednoczonych sposób jej ekspresji zgodny był z zasadami ponaddeno- 
minacyjnego ewangelikalizmu. Jak zaznacza Casanova, ewangelikalizm na długi 
czas przejął kontrolę nad dyskursem politycznym amerykańskiego społeczeństwa 
obywatelskiego77.

Zaczęło się to zmieniać dopiero w XX wieku. Nowy Ład, państwo opiekuńcze, 
II wojna światowa i powojenny boom gospodarczy umożliwiły bowiem szybkie przy
stosowanie się do amerykańskiego stylu życia nieprotestanckim imigrantom, którzy 
od połowy XIX wieku coraz liczniej napływali do Stanów Zjednoczonych. Jak zauwa
żył Will Herberg w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, „protestantyzm, katoli
cyzm i judaizm stały się trzema denominacyjnymi formami nowej amerykańskiej re
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ligii obywatelskiej, której moralną i doktrynalną istotę stanowiła etyka protestancka 
i wiara w opatrznościową misję Ameryki”78.

78 Potwierdzać to miał również wybór katolickiego prezydenta J. F. Kennedyego i jego mowa 
inauguracyjna. Za: J. Casanova, op. cit., s. 248. Więcej na ten temat: W. Herberg, Protestant, 
Catholic, Jew. An Essay in American Religious Sociology, Garden City 1955.

79 J. Casanova, op. cit., s. 249.
"" Ibidem.
B1 W przeszłości, zgodnie z interpretacją akomodacjonistyczną, na lekcjach religii w szkołach 

publicznych nauczano głównie zasad protestantyzmu, czemu sprzeciwiali się katolicy, Żydzi, a tak
że wyznawcy innych religii mniejszościowych.

Zdaniem Casanovy, dopiero w latach sześćdziesiątych stało się widoczne, że 
państwo opiekuńcze i kapitalizm konsumpcyjny zaostrzały kulturowe sprzeczno
ści, które z kolei nieodwracalnie osłabiały etykę protestancką. W połowie lat sześć
dziesiątych usunięto protestantyzm z amerykańskiego stylu życia, który odtąd miał 
cechować się pluralizmem wartości79. Według Casanovy „wyrugowanie z życia pu
blicznego etyki protestanckiej doprowadziło do sekularyzacji moralności publicznej 
i powstania pluralistycznego systemu norm i stylów życia”80. Również interpretacja 
I poprawki stawała się coraz szersza. Pod koniec lat czterdziestych sędziowie Sądu 
Najwyższego powrócili do interpretacji klauzul dotyczących religii w kategoriach 
„muru separacji”, a w latach sześćdziesiątych, pod wpływem skarg rosnącej liczby 
nieprotestantów, zakazali nauczania religii i organizowania obowiązkowych publicz
nych modlitw w szkołach81. Interpretacja separacjonistyczna dominowała głównie 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Spowodowało to powstanie 
ruchu prawicy religijnej, walczącej odtąd o przywrócenie religii istotnej roli nie tylko 
w sferze publicznej, ale również w polityce. Między innymi w wyniku tej walki od lat 
osiemdziesiątych zmodyfikowana interpretacja akomodacjonistyczna, zwana niepre- 
ferencjonalizmem, zyskuje na znaczeniu.

Podsumowanie

Podsumowując rolę religii w kształtowaniu się poczucia odrębności społeczeństwa 
amerykańskiego od metropolii, jak również w jego dążeniach niepodległościowych, 
należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Motywy religijne przeplatane z mo
tywami ekonomicznymi były motorem zasiedlania kolejnych ziem amerykańskich. 
Myśl purytańska dominowała w początkowym stadium w koloniach Nowej Anglii. 
Część purytańskich idei, jak na przykład idea przymierza czy negatywne postrzega
nie ludzkiej natury, przetrwały w świadomości społecznej i stały się częścią amery
kańskiej kultury politycznej. Kiedy myśl purytańska i tradycyjna religijność kalwiń
ska zaczęły tracić na znaczeniu, dwa inne nurty religijne zyskały ogromne znaczenie. 
Były to ewangelikalizm, powstały na bazie Pierwszego Wielkiego Przebudzenia, oraz 
„religia racjonalna”, czerpiąca z idei oświeceniowych. Oba te nurty połączyły swe siły 
w celu uzasadnienia amerykańskiej wojny o niezależność od Wielkiej Brytanii. Tym
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czasowa koalicja „religijnych racjonalistów” (a wśród nich deistów) oraz religijnych 
ewangelikalnych pietystów zbudowana była wokół wspólnej idei: autonomii jednost
ki zarówno w kwestiach religijnych, jak i obywatelskich82. Według wielu badaczy 
amerykańskiej religijności, koalicja ta trwała wystarczająco długo, by wprowadzić we 
wkrótce utworzonym państwie znaczący poziom wolności religijnej oraz rozdziału 
państwa od Kościoła. Dopiero po wprowadzeniu rozwiązań konstytucyjnych związa
nych z rozdziałem państwa od Kościoła, część ewangelikalnych chrześcijan odkryła 
ukrytą niezgodność swych przekonań z przekonaniami racjonalistów. Dlatego też 
odcięła się wkrótce od swych dotychczasowych koalicjantów i powróciła do trady
cyjnej religijnej ortodoksji83.

82 G. T. Miller, op. cit., za: M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit.-, S. E. Mead, American Pro
testantism During the Revolutionary Epoch, [w:] Religion in American History. Interpretive Essays, 
ed. J. M. Mulder, J. F. Wilson, Englewood Cliffs 1978; D. Chidester, op. cit., za: M. Corbett, 
J. M. Corbett, op. cit., s. 59.

83 S. E. Mead, op. cit., s. 162, za: M. Corbett, J. M. Corbett, op. cit., s. 59; Separation of 
Church and State, op. cit.

84 Za: G. M. Marsden, op. cit., s. 48.

Pomimo obaw, że idee oświeceniowe oraz spory denominacyjne wpłyną na 
umniejszenie się roli religii w społeczeństwie amerykańskim, na przełomie XVIII 
i XIX wieku wpływ religii chrześcijańskich na kulturę Stanów Zjednoczonych w rze
czywistości się zwiększył. W 1830 roku Alexis de Toqueville zauważył: „Nie wiem, czy 
Amerykanie szczerze wierzą w swoją religię - bo jak można poznać ludzkie serce? - 
ale jestem pewien, że trzymają się jej jako niezbędnej do zachowania republikańskich 
instytucji”84. Religia nadal odgrywa ważną rolę w życiu publicznym kraju, a spory 
o rolę religii na scenie publicznej nie toczą się między ludźmi religijnymi a niereli- 
gijnymi, ale raczej między konserwatystami religijnymi, należącymi do różnych wy
znań, a grupami utożsamiającymi się z bardziej liberalnymi nurtami religijnymi.
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