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Wykaz skrótów

AAS - Acta Apostolicae Sedis

ABGB - Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

ABI -Amtsblatt

ABI ÖBK - Amtsblatt der österreichischen Bischofskonferenz

AKKR - Archiv für Katholisches Kirchenrecht

art. - artykuł

BG - Bundesgesetz

BGBl - Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 

(Dziennik Ustaw Republiki Austrii)

FPÖ - Freiheitliche Partei Österreich (Wolnościowa Partia Austrii)

HHStA - Haus- Hof und Staatsarchiv Wien

j. w. - jak wyżej

Kan. - Kanon, Kannonisches Recht (Kodeks Prawa Kanonicznego 

1983)

KAS - Konsistorialisches Archiv Salzburg

ISKK - Statistisches Institut der Katholischen Kirche (Instytut Statystyki 

Kościoła Katolickiego)

NPA - Neues Politisches Archiv

nr - numer

ÖAfKR - österreichisches Archiv für Kirchenrecht

ÖBK - österreichische Bischofskonferenz

ÖVP - österreichische Volkspartei (Austriacka Partia Ludowa)
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ÖRF - österreichischer Rundfunk und Fernsehen

par. - paragraf

przyp. 

PChS

- przypis

- Christlich-Soziale Partei (Partia Chrześcijańsko-Społeczna)

PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa

RGBl - Reichsgesetzblatt

RN - Rada Narodowa (Nationalrat)

SPÖ - od 1994 roku Sozialdemokratische Partei Österreich

(Socjaldemokratyczna Partia Austrii), wcześniej Sozialistische 

Partei Österreich (Socjalistyczna Partia Austrii)1.

s. - strona

t. - tom

ust. - ustęp

Autorzy publikacji naukowych dotyczących okresu powojennego, cytowanych w ni
niejszej pracy, używają wymiennie nazw Partia Socjalistyczna i Partia Socjaldemokratycz
na, socjaliści i socjaldemokraci. Zmiana nazwy partii nastąpiła w 1994 roku.



Wstęp

Celem niniejszej publikacji jest analiza procesu kształtowania relacji 
między Kościołem a państwem w Austrii, w świetle obowiązującego 
konkordatu zawartego w 1933 roku oraz umów dwustronnych zawartych 
po 1945 roku. W części poświęconej zagadnieniom okresu powojennego 
omówione zostały głównie konwencje podpisane przez Austrię i Stolicę 
Apostolską w latach: 1969, 1976, 1981, 1990, dotyczące spraw majątko
wych, oraz w latach: 1960, 1971, które regulują sprawy szkolnictwa, ich 
znaczenie dla funkcjonowania i roli Kościoła katolickiego w analizowa
nym kraju. Praca ta może stanowić inspirację do podjęcia analizy porów
nawczej relacji: państwo - Kościół w Polsce i w Austrii.

Umowy międzynarodowe mają długofalowe konsekwencje, których 
obiektywna analiza możliwa jest dopiero po upływie dziesiątków lat. 
Niniejsza książka ukazuje etapy rozwoju stosunków między państwem 
a Kościołem w Austrii od momentu rozpoczęcia pertraktacji konkordato
wych w 1920 roku do chwili obecnej. Skrótowo przedstawione zostały 
również losy wcześniejszego konkordatu z 1855 roku. Ponieważ w czasie 
drugiej wojny światowej przepisy konkordatowe nie były przestrzegane, 
okres ten ma dla analizowanego w pracy tematu znaczenie marginalne.

Z polskiej perspektywy, szczególnie interesujący jest powojenny pro
ces kształtowania stosunków państwo - Kościół w Austrii, dyskusja nad 
jego rolą w życiu politycznym kraju, negocjacje ze Stolicą Apostolską 
w sprawie zmian przepisów konkordatowych i wreszcie rozwiązania 
zawarte w podpisanych umowach uzupełniających, dotyczących spornych 
kwestii: szkolnictwa i finansów.

Poszczególne partie książki oparte są na układzie chronologicznym, 
który wydaje się być optymalny dla ukazania ewolucji polityki wyzna
niowej w Austrii. Struktura wewnętrzna poszczególnych rozdziałów ma 
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charakter problemowy. Najistotniejsze kwestie zostały ujęte w odrębne 
podrozdziały. Szczególną uwagę poświęcono pertraktacjom i regulacjom 
dotyczącym spraw mieszanych: szkolnictwa, zawierania związków mał
żeńskich oraz majątku i finansów Kościoła, które również w trakcie ne
gocjowania konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską wywołały 
najwięcej kontrowersji.

Można zauważyć, że pozycja i wpływ Kościoła katolickiego w okresie 
międzywojennym w Polsce i w Austrii były porównywalnie silne. Świad
czą o tym podpisane przez rządy obu krajów podobnie brzmiące, proko- 
ścielne konkordaty: polski z 1925 roku i austriacki z 1933 roku. Okres ten 
jest punktem wyjścia analizy. Wybuch drugiej wojny światowej przekre
ślił prawne funkcjonowanie obu dokumentów. Po wojnie w Polsce kon
kordat został uznany przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej za 
nieobowiązujący2. W czasach PRL, walcząc o zachowanie tożsamości 
i niezależności, Kościół katolicki spełniał jednocześnie nietypowe dla 
instytucji kościelnej funkcje społeczne i polityczne.

2 Uchwała Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z dnia 12 września 1945 roku 
[w:] T. Włodarczyk, Konkordaty, Warszawa 1986, t. 2, s. 536.

W Austrii po długotrwałej dyskusji w parlamencie i mediach, naj
pierw na mocy Traktatu państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej 
i demokratycznej Austrii z 1955 roku, a następnie w deklaracji rządu 
z 1957 roku konkordat z 1933 roku uznano za obowiązujący. Zastrzeżono 
jednak konieczność zmian niektórych jego punktów oraz zapowiedziano 
negocjacje umów uzupełniających ze Stolicą Apostolską. Rozwój gospo
darczy, dobrobyt, wzrastający poziom konsumpcji, rosnący poziom wy
kształcenia, rozwój demokratycznego myślenia i ewolucja demokratycz
nych struktur, a także rozwój mediów, łatwy dostęp do informacji przy
czyniły się do zmiany wzorców postępowania, zasad, a także sposobu 
postrzegania roli Kościoła we współczesnych społeczeństwach. Rozwój 
demokracji i nauki doprowadziły do konfrontacji wartości związanych 
z modernistycznym stylem życia i katolickim tradycjonalizmem. Zasadne 
było rozstrzygnięcie, jaka jest rola zhierarchizowanego Kościoła katolic
kiego w strukturach demokratycznych współczesnego państwa.

Daje się zauważyć podobieństwa poszczególnych etapów rozwoju 
stosunków państwo - Kościół w Austrii po drugiej wojnie światowej oraz 
w Polsce po 1989 roku. Upadek systemu komunistycznego zapoczątko
wał okres transformacji systemu na wzór demokracji zachodnioeuropej
skich. Jednym z istotnych elementów tego procesu stało się uregulowanie 
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sytuacji prawnej Kościoła katolickiego w Polsce. Podpisanie konkordatu 
ze Stolicą Apostolską w 1993 roku przez rząd Hanny Suchockiej, a na
stępnie jego ratyfikacja w 1997 roku wywołały długotrwałą, burzliwą 
dyskusję publiczną między zwolennikami i przeciwnikami umowy 
z Watykanem na temat idei konkordatu, wzajemnych relacji między pań
stwem a Kościołem oraz roli Kościoła katolickiego w życiu politycznym 
demokratycznej Polski.

Prawne regulacje dotyczące zasad funkcjonowania Kościoła katolic
kiego są obecnie w Polsce i w Austrii gwarantowane podobnymi aktami 
prawnymi: poszczególnymi punktami konkordatu i przepisami konstytu
cyjnymi. W obu krajach uchwalono i mimo sprzeciwu władz Kościoła 
zliberalizowano ustawę antyaborcyjną. Podstawy relacji państwo - Ko
ściół, Kościół - demokracja, Kościół - polityka w różnych stadiach po
wojennej historii Austrii dają się porównać z czynnikami kształtującymi 
podobne relacje w III Rzeczypospolitej. Także wpływ Kościoła na życie 
społeczne i polityczne w Polsce i w Austrii przebiega według podobnych 
zasad. Ponadto w obu krajach Kościół katolicki cieszy się dużym zaufa
niem społecznym.

Podstawowymi materiałami źródłowymi wykorzystanymi w pracy są: 
tekst konkordatu austriackiego z 1933 roku oraz dotyczące go dokumenty 
archiwalne, ustawy regulujące sprawy Kościoła katolickiego i układy 
zawarte przez Austrię ze Stolicą Apostolską po drugiej wojnie światowej. 
W pracy wykorzystano także monografie naukowe powstałe na gruncie 
nauk społecznych i historii. Pomocna okazała się również bieżąca publi
cystyka, dokumenty, oświadczenia partii i grup politycznych działających 
w Austrii. Przy studiowaniu tych ostatnich źródeł brano pod uwagę fakt, 
że są one zależne od bieżącego kontekstu politycznego i często zawierają 
emocjonalną, a także stronniczą retorykę.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w zbieraniu mate
riałów oraz przyczynili się do nadania tej książce ostatecznego kształtu, 
szczególnie Prof. dr hab. Teresie Sasińskiej-Klas i Prof. dr. hab. Hansowi 
Georgowi Heinrichowi za wnikliwe uwagi i pomoc przy rozwiązywaniu 
problemów prawniczych, Dziekanowi Wydziału Zarządzania i Komuni
kacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr. hab. Emilowi 
Orzechowskiemu oraz Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej UJ Prof. dr hab. Teresie Sasińskiej-Klas za sfinansowanie 
publikacji.

Szczególne podziękowania należą się mojemu mężowi i córce, bez 
których cierpliwości i wyrozumiałości książka ta nie powstałaby wcale.





Pojęcie

Fakt, że członkami zarówno Kościoła, jak i państwa są ci sami ludzie, 
zamieszkujący określone terytorium, zmusza obie strony do regulowania 
spraw interesujących zarówno jedną, jak i druga stronę, tzw. spraw mie
szanych. Dotyczą one przede wszystkim majątków kościelnych, zobo
wiązań finansowych, obsadzania stanowisk kościelnych, struktur diece
zjalnych Kościoła, szkolnictwa, prawodawstwa małżeńskiego, dni świą
tecznych. Konkordat jest rzadko stosowaną formą regulacji stosunków 
państwo - Kościół.

Konkordat określa każdą umowę dwustronną, zawartą między orga
nami najwyższej władzy państwowej i kościelnej. Jest umową międzyna
rodową, ale umową specyficzną ze względu na przedmiot regulowanych 
spraw oraz z uwagi na fakt, że dotyczy tylko Kościoła katolickiego i wy
znawców religii katolickiej. Umowa taka nie może być powtórzona przy 
normowaniu sytuacji prawnej innych Kościołów3.

3 M. Pietrzak: Zmiany w ustawodawstwie jako konsekwencja ratyfikacji konkordatu, 
[w:] Państwo i Prawo, nr 7-8/1994.

Każda umowa międzynarodowa może być zawarta tylko przez strony 
posiadające podmiotowość publicznoprawną w stosunkach międzynaro
dowych, czyli państwa z suwerennością terytorialną. Stolica Apostolska 
może uczestniczyć w nich jako zwierzchni organ państwa-miasta waty
kańskiego. Zawiera w takich przypadkach umowy międzypaństwowe. 
Ponieważ w konkordacie jedną z zawierających go stron jest państwo, 
a drugą Stolica Apostolska ma on charakter międzynarodowy, a nie mię
dzypaństwowy. Specyfiką konkordatu jako umowy międzynarodowej jest 
to, że jej przedmiotem są gwarancje wolności religijnej.

Pod względem formalnym konkordat jest konwencją o najwyższej 
randze, przypisywanej mu przez zwyczaj międzynarodowy, jest zawiera
ny w sposób najbardziej uroczysty. Zgodnie z obowiązującym prawem 
kanonicznym i zwyczajem dyplomatycznym, negocjacje w imieniu Stoli
cy Apostolskiej w sprawie zawarcia konkordatu prowadzi legat papieski. 
Jest on zobowiązany zasięgać opinii i rady biskupów danego kraju. Po 
zakończeniu negocjacji tekst musi być zaakceptowany przez obie strony, 
tzn. Sekretariat Stanu (w imieniu Kościoła) i rząd (w imieniu państwa). 
Kolejnym krokiem jest jego uroczyste podpisanie przez przedstawicieli
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obu stron. Ostatnim etapem, w przypadku Polski i Austrii, była ratyfika
cja umowy przez parlament i prezydenta. Parlament nie może zmieniać 
tekstu konkordatu, może go przyjąć lub odrzucić. Ze strony Kościoła 
ratyfikacji dokonuje papież. Po ratyfikacji następuje wymiana not ratyfi
kacyjnych przez upoważnione do tego osoby. Zazwyczaj dokonują tego 
kardynał sekretarz stanu oraz minister spraw zagranicznych. Po wymianie 
not konkordat zostaje ogłoszony w oficjalnych organach prasowych.



Część I

KOŚCIÓŁ W AUSTRII

W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM





Rozdział I

KWESTIE SPORNE WOKÓŁ RELACJI PAŃSTWO - 
KOŚCIÓŁ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Wprowadzenie

Republika Niemieckiej Austrii, która powstała po upadku Monarchii 
Habsburskiej na terenach zamieszkanych przez ludność niemieckoję
zyczną, dążyła do połączenia z Rzeszą Niemiecką, dopóki traktat poko
jowy z St. Germain nie sformułował wyraźnego zakazu Anschlussu*. 
Mimo że przed wojną w Austrii obowiązywał ustrój typowej monarchii 
konstytucyjnej, młoda republika cechowała się słabymi strukturami wła
dzy4 5. Brakowało silnego autorytetu państwa, który zastąpiłby mit monar
chy, oraz społecznego myślenia w kategoriach demokratycznych. Społe
czeństwo przyzwyczajone do autorytarnie podejmowanych decyzji nie 
wykazywało aktywności politycznej. Wybuch pierwszej wojny światowej 
pogłębił kryzys związany z brakiem identyfikacji społecznej i legitymiza
cji władzy. W tym przełomowym okresie zasadniczo zmieniła się sytu
acja Kościoła katolickiego w państwie. Wraz z upadkiem Austro- 
-Węgier, w których katolicyzm był religią silnie kultywowaną na dworze

4 Traktat pokojowy z Saint-Germain podpisany został 10 września 1919 roku w podpa- 
ryskiej miejscowości Saint-Germain-en-Laye przez państwa zwycięskiej w pierwszej 
wojnie światowej koalicji i powstałą po rozpadzie Austro-Węgier republikańską Austrią. 
Usankcjonował on utratę większości terytoriów przedwojennego cesarstwa: z 300 tys. km2 
austriackiej części monarchii pozostało 83 tys. km2. Traktat przyznał Austrii należący 
wcześniej do Węgier Burgenland, z wyjątkiem komitatu Odenburg (Sopron), który Węgrzy 
zachowali po przeprowadzonym w 1921 roku plebiscycie. Celem traktatu było m.in. unie
możliwienie realizacji silnych wówczas w Austrii tendencji do zjednoczenia z Niemcami. 
Art. 88 traktatu stwierdzał, że Niepodległość Austrii jest niezmienna.... Postanowienia 
traktatu przekreślił Anschluss Austrii w marcu 1938 roku.

5 Na podstawie ustaw zasadniczych ustanowionych 21 grudnia 1867 roku w Austrii 
funkcjonował: dwuizbowy parlament (Rada Państwa). Chociaż funkcję ustawodawczą 
wykonywały obie izby parlamentu, Izba Deputowanych i Izba Panów, to konieczna była 
również sankcja cesarska. Władza wykonawcza należała do cesarza, który wykonywał ją 
przez odpowiedzialnych ministrów. Istniało, niezależne od władzy wykonawczej, sądow
nictwo. Więcej [w:] P. Sarnecki: System konstytucyjny Austrii, Warszawa 1999, s. 5-39.
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cesarskim, a Kościół katolicki stanowił niepodważalny autorytet, stracił 
on swój dotychczasowy wpływ na podejmowane w państwie decyzje.

W okresie międzywojennym wykształciły się w Austrii dwa silne 
obozy polityczne: społeczno-chrześcijański i socjalistyczny, które różny
mi sposobami walczyły o objęcie niepodzielnej władzy. Nie było miejsca 
na liberalizm czy dyskusję polityczną, co prowadziło do wzajemnych 
podejrzeń i oskarżeń. Sytuacja polityczna w kraju pogarszała słabą kon
dycję gospodarczą państwa. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych spraw, 
poza uchwaleniem konstytucji, które musiały zostać uregulowane w tym 
okresie, były stosunki państwo - Kościół. Biskupi, obawiając się coraz 
większej popularności socjalistów, zdecydowali się na czynną obronę 
swoich interesów poprzez włączenie się w działalność polityczną. Ofi
cjalnie udzielili poparcia Partii Chrześcijańsko-Społecznej silnie identyfi
kującej się z Kościołem i katolicyzmem. Długotrwała współpraca poli
tyczna Kościoła katolickiego z PChS przeszła do historii Austrii pod 
nazwą „politycznego katolicyzmu”6. W pierwszej części opracowania 
podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania: jakie były konsekwencje 
politycznej działalności Kościoła w Austrii w okresie międzywojennym 
oraz jaki wpływ wywarła ona na treść tworzonych aktów prawnych doty
czących Kościoła katolickiego?

6 Określenia tego używają autorzy opracowań, dotyczących okresu międzywojennego, 
m.in. E. Weinzierl, P.M. Zulehner, F. Horner. Jak podaje H. Schneider: Katholische Kirche 
und österreichische Politik, Wiedeń 1994, s. 153, pierwszy raz pojęcia tego użył 
A. Wandruszka: Österreichs politische Struktur [w:] H. Benedikt (red.): Geschichte Repu
blik Österreich, Wiedeń 1954, s. 291.

7 J. Kremsmair: Der Weg zum österreichischen Konkordat von 1933/34, Wiedeń 1980, 
s. 16.

Konstytucja federalna przyjęta 1 października 1920 roku zawierała je
dynie prowizoryczne przepisy dotyczące kwestii szkolnictwa, zawierania 
związków małżeńskich i finansów Kościoła, dlatego nie przyniosła żad
nych jednoznacznych rozwiązań7. Rozbieżność interesów partii rządzą
cych w Austrii oraz często zmieniające się gabinety uniemożliwiły sku
teczne uregulowanie spraw dotyczących Kościoła katolickiego w drodze 
ustaw zwykłych. W ówczesnej sytuacji politycznej jedyną formą korzyst
nego dla Kościoła uregulowania kontrowersyjnych spraw mieszanych, 
a przede wszystkim pozycji prawnej Kościoła w państwie, był konkordat. 
Jednak starania władz Kościoła o zawarcie umowy ze Stolicą Apostolską 
przez długi czas nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, a negocjacje 
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prowadzone w tej sprawie niejednokrotnie pogłębiały konflikty politycz
ne w państwie. Jaki wpływ miały ówczesne relacje między państwem 
a Kościołem i między Kościołem a partiami na prowadzone negocjacje 
konkordatowe? Na ile polityczne i społeczne przeobrażenia tego okresu 
zmieniły pozycję Kościoła katolickiego w społeczeństwie? - to kolejne 
pytania stawiane w tym opracowaniu.

W celu ukazania zmian przyjętych stanowisk oraz metod prowadzenia 
rozmów przez Kościół i państwo w trakcie negocjacji konkordatowych 
przedstawione zostaną poniżej informacje dotyczące działalności bisku
pów austriackich, delegatów papieskich, a także polityków i partii poli
tycznych zaangażowanych w pracę nad umową oraz okoliczności jej 
podpisania i ratyfikacji. Rozdział drugi pracy zawiera wnikliwą analizę 
tekstu konkordatu z 1933 roku. Nadmienić należy, że chociaż starania 
i negocjacje obu stron doprowadziły do podpisania i ratyfikacji tego kon
trowersyjnego dokumentu, jego przepisy nie doczekały się realizacji ze 
względu na Anschluss Austrii w 1938 roku.

Zgromadzone wiadomości, stanowiące podstawę do analizy podjętej 
w pierwszej części pracy, pochodzą ze źródeł archiwalnych: oficjalnych 
not, korespondencji prywatnych oraz dokumentów prawnych.

1.1. Losy konkordatu z 1855 roku

Konkordat z 18 sierpnia 1855 roku został zawarty przez papieża Piusa 
IX oraz austriackiego cesarza Franciszka Józefa I, wychowanego przez 
matkę Zofię ks. bawarską w duchu arcykatolickim. Jednym z nauczycieli 
cesarza był późniejszy kardynał J. Othmar de Rauscher, mający na niego 
ogromny wpływ w pierwszych latach panowania. Prokościelna postawa 
cesarza przyczyniła się do korzystnych dla Kościoła rozwiązań zawartych 
w przepisach konkordatowych. W art. 1 dokumentu stwierdzono, że

(...) religia katolicka, apostolska, rzymska w całym cesarstwie austriackim 
i w każdej jego części korzystać będzie z tych wszystkich praw i przywilejów, które 
ma z prawa bożego i postanowień kanonicznych^.

Konkordat z 1855 roku dawał Kościołowi decydujący wpływ na 
szkolnictwo, a w kwestiach małżeństw katolickich ustawodawstwo cy- * 

J. Kremsmair: Der Weg..., s. 21-29.
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wilne podporządkowano zasadom prawa kanonicznego9. Przede wszyst
kim wprowadzono obowiązek zawierania ślubu kościelnego dla katoli
ków. We wszystkich sprawach mających związek z religią również doty
czących małżeństw, rozstrzygać miały trybunały kościelne (art. 10). Są
dom cywilnym pozostawiono jedynie rozpatrywanie skarg mających 
związek z cywilnymi skutkami małżeństwa10. Zgodnie z tradycją prawo 
mianowania biskupów pozostawiono cesarzowi, pod warunkiem zasięga
nia opinii biskupów z prowincji kościelnej, w której zaistniał wakat (art. 
19).

9 Nauczyciele religii w każdym zakładzie publicznym i prywatnym zobowiązani byli 
do uzyskania misji kanonicznej od biskupa. W art. 7 konkordatu zapisano, że w gimna
zjach i szkołach średnich przeznaczonych dla młodzieży katolickiej uczyć mogą tylko 
katolicy. Wszyscy nauczyciele szkół podstawowych przeznaczonych dla młodzieży kato
lickiej podlegali inspekcji biskupów. Biskupi mieli też czuwać nad tym, aby w szkołach 
nie używano podręczników niezgodnych z zasadami religii (art. 9) [w:] T. Włodarczyk: 
Konkordaty, t. 1, s. 149.

10 T. Włodarczyk: Konkordaty, t. 1, s. 150.
11 Początek konstytucjonalizmu austriackiego przypada na okres Wiosny Ludów i po

wstania w Wiedniu, marzec 1848 rok. W dniu 25 kwietnia 1848 roku ogłoszono dokument, 
tzw. Konstytucję Pillersdorffa (od nazwiska ówczesnego ministra spraw wewnętrznych), 
który przewidywał dwuizbowy parlament i przyznawał prawa obywatelskie, m.in. wolność 
wyznania. Druga fala rewolucji, w maju 1848 roku, uniemożliwiła wejście tych postano
wień w życie. W latach 50. państwo funkcjonowało bez konstytucji. Po klęsce w wojnie 
z Francją, zakończonej pokojem w Zurychu 10 listopada 1859 roku, cesarz Franciszek 
Józef zgodził się na rozszerzenie kompetencji Rady Stanu, a w konsekwencji na opraco
wanie konstytucji. Kolejno 20 października 1860 roku i 26 lutego 1861 roku ukazały się 
patenty cesarskie stanowiące podstawę przyszłych uregulowań konstytucyjnych.

12 Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im Reichs
rate vertretenen Königreiche und Länder, z dnia 21 grudnia 1867 roku, RGBl, nr 142.

Do zniesienia przez Austrię umowy ze Stolicą Apostolską przyczyniły 
się zmiany ustrojowe i konstytucyjne w tym kraju w latach 60., które 
wyraźnie osłabiły pozycję cesarza na rzecz parlamentu11, a także dążenia 
poszczególnych narodów wchodzących w skład monarchii do samosta
nowienia oraz uznania praw obywatelskich. Dnia 21 grudnia 1867 roku 
cesarz Franciszek Józef zatwierdził ustawę zasadniczą (Staatsgrundge- 
setz) gwarantującą m.in. prawa do wolności wyznanią wolności osobi
stej, wolności słowa i prasy12. W maju 1867 roku uchwalono ustawy 
regulujące stosunki między Kościołem katolickim a państwem, których 
przepisy, przede wszystkim dotyczące szkolnictwa i katolickich związ
ków małżeńskich, o których będzie mowa w kolejnych podrozdziałach 



21

pracy, były niezgodne z konkordatem. Ostatecznie Konkordat z 1855 
roku został wypowiedziany przez stronę austriacką 30 lipca 1870 roku13 14.

13 M. Hussarek: Die Kirche und die Lösung des Konkordats vopi 18. August 1855, 
Wieden 1932, s. 287.

14 Gesetz über das Verhältnis der Schule zur Kirche, z dnia 25 maja 1868 roku, RGBl, 
nr 48. Reichsvolksschulgesetz, z dnia 14 maja 1869 roku, RGBl, nr 62.

15 J. Kremsmair: Der Weg..., s. 23, przyp. 3.
16 J. Kremsmair: Der Weg..., s. 27.

1.2. Szkolnictwo

Artykuł 5 konkordatu z 1855 roku, przyznający Kościołowi rozległy 
wpływ na nauczanie i edukację oraz uznający prawo Kościoła do zakła
dania i prowadzenia katolickich szkół publicznych, w rzeczywistości 
pozostał martwą literą prawa. Zapisy te nie były respektowane przez 
państwo austriackie. Pomimo sprzeciwu hierarchii Kościoła katolickiego, 
w 1867 roku przyjęto ustawy państwowe regulujące stosunek państwa 
i Kościoła katolickiego w Austrii, w 1868 roku ustawę o stosunku szkół 
i Kościoła oraz w 1869 roku ustawę o szkolnictwie A. Stanowiły one 
wbrew przepisom konkordatu, że szkoły mają być wolne od wpływu 
Kościołów i religii. Wyraźnie rozdzielono w nich szkoły publiczne i ka
tolickie, co wykluczało finansowanie przez państwo placówek prowadzo
nych przez Kościół. Utworzono szkoły wielowyznaniowe. Kościół po
zbawiono wpływu na nauczanie w szkołach publicznych, a szkoły kato
lickie mogły funkcjonować jedynie jako szkoły prywatne15.

Przyjęte ustawy były sprzeczne z konkordatem, który jako umowa 
międzynarodowa powinien mieć charakter nadrzędny. Regulacjom tym 
sprzeciwiły się partie katolickie, władze Kościoła w Austrii oraz Stolica 
Apostolska. Kardynał J.O. Rauscher w liście pasterskim z 19 czerwca 
1868 roku wypowiedział się przeciwko wprowadzeniu w życie ustaw, 
a papież Pius IX w alokucji z 22 czerwca 1868 roku określił ustawy au
striackie jako leges abominabiles16. Dnia 30 lipca 1870 roku władze Au
strii zerwały umowę.

Przeciwko silnej pozycji Kościoła w państwie występowały partie li
beralna i socjalistyczna. Ta ostatnia, słaba politycznie w końcowym okre
sie rządów cesarza Franciszka Józefa, po ostatecznym upadku monarchii 
przejęła hasła liberałów, zyskując tym zwolenników. Po pierwszej wojnie 
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światowej Partia Socjalistyczna urosła do rangi najpoważniejszego ugru
powania w kraju, co było przyczyną dalszej utraty wpływów Kościoła 
w państwie, a przede wszystkim w szkolnictwie.

W 1920 roku toczyła się w parlamencie austriackim tzw. walka o re
formę szkolnictwa, w której ścierały się dwa przeciwstawne obozy. Partia 
Chrześcijańsko-Społeczna próbowała przeforsować w Radzie Narodowej 
(pierwsza izba parlamentu austriackiego) ustawę przywracającą Kościo
łowi prawo do zakładania i prowadzenia katolickich szkół publicznych, 
a tym samym zwiększenia jego wpływu na wychowanie dzieci i młodzie
ży według zasad chrześcijańskich. Partia Socjalistyczna dążyła natomiast 
do całkowitego pozbawienia Kościoła wpływu na nauczanie w myśl gło
szonego przez nią hasła, że religia jest sprawą prywatną każdego czło
wieka. Głównym propagatorem odseparowania Kościoła od szkół był 
Otto Göckel, który, pełniąc obowiązki prezydenta Wiedeńskiej Rady ds. 
Szkolnictwa, walczył m.in. o zniesienie obowiązku modlitwy przed lek
cjami.

W spór o reformę szkolnictwa czynnie włączyli się biskupi austriaccy, 
przyjmując różne formy działania: oficjalne wystąpienia, pisma, politycz
ne kazania wygłaszane w kościołach, a także wywieranie bezpośredniego 
wpływu na dyskusję toczącą się w parlamencie za pośrednictwem Partii 
Chrześcijańsko-Społecznej, która miała w Zgromadzeniu prawie taką 
samą liczbę mandatów jak socjaliści17. W 1919 roku kardynał Friedrich 
Gustav Piffl kierował pisma do Urzędu Nauczania oraz protesty do 
kanclerza Karla Rennera przeciwko ograniczaniu roli Kościoła w wy
chowaniu dzieci i młodzieży oraz jego wpływu na kulturę18. W Liście 
Pasterskim z 1922 roku biskupi sprzeciwiali się polityce socjalistów. 
Zarzucili im dążenie do całkowitego rozdzielenia szkół od Kościoła, se
paracji Kościoła od społeczeństwa oraz rozpowszechnianie i narzucanie 
ateistycznych poglądów. Biskupi walczyli o przywrócenie szkół wyzna
niowych i wprowadzenie modelu holenderskiego w Austrii. Polegał on na 
funkcjonowaniu zarówno świeckich, jak i wyznaniowych szkół publicz
nych, a rodzice decydowali, do której z nich miały uczęszczać ich dzieci.

17 72 mandaty - socjalistyczna, 69 chrześcijańsko-społeczna, na ogólną liczbę 170 
mandatów.

18 J. Kremsmair: Der Weg..., s. 35-40.

O silnej współpracy Kościoła i PChS w tym okresie świadczy m.in. 
wystąpienie kanclerza Ignaza Seipela (PChS) w 1924 roku, który pu
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blicznie opowiedział się za wprowadzeniem w Austrii rozwiązań holen
derskich dotyczących szkół wyznaniowych. Wypowiedź kanclerza wy
wołała burzliwą dyskusję, w której socjaliści, tworzący z PChS koalicję 
rządową, domagali się wyjaśnień w sprawie stanowiska kanclerza. Pod 
wpływem nacisków, chcąc utrzymać swoją funkcję, Ignaz Seipel wycofał 
się ze swoich wcześniejszych wypowiedzi19.

19 C. Klempere: Ignaz Seipel, Staatsmanneiner Kriesenzeit, Graz-Wiedeń-Kolonia 
1976.

20 Cyt. za J. Kremsmair: Der Weg..., s. 39, z protokołu posiedzenia Rady Narodowej 
z 22 grudnia 1926 roku, tłumaczenie własne.

21 Patrz przypis nr 3.

Nie powiodła się również, podjęta w 1924 roku, próba przeforsowania 
w parlamencie ustawy o konsultowaniu przez Kościół programu naucza
nia w szkołach podstawowych (Volksschule). Idea PChS okrzyknięta 
została przez socjalistów klerykalnym planem nauczania20, mającym na 
celu przywrócenie szkół wyznaniowych. Kolejne spory nie przynosiły 
żadnych rezultatów, rozbieżne interesy uniemożliwiały porozumienie 
stron i rozwiązanie problemów dotyczących Kościoła na forum parla
mentu. W kręgach politycznych związanych z Kościołem zaczęto się 
zastanawiać nad rozstrzygnięciem spornych kwestii przez podpisanie 
nowego konkordatu ze Stolicą Apostolską.

Odmienne rozwiązania dotyczące szkolnictwa istniały w Burgenlan- 
dzie, terytorium należącym w czasach monarchii do Węgier, a przyłączo
nym do Austrii w wyniku układu pokojowego z St. Germain21. W Bur- 
genlandzie obowiązywały dawne ustawy węgierskie, a nie ustawa 
o szkolnictwie z 1868 roku. Istniały tam zarówno szkoły wielowyznanio- 
we, jak i katolickie, protestanckie i żydowskie, finansowane przez pań
stwo. Władzą zwierzchnią placówek katolickich była Administratura 
Apostolska, ale jako szkoły publiczne podlegały one administracji pań
stwowej.

Próby zunifikowania przepisów dotyczących szkolnictwa przez koali
cję rządzącą nie powiodły się. Szkoły wyznaniowe przetrwały w Bur- 
genlandzie aż do 1938 roku, kiedy to zostały zlikwidowane przez władze 
Trzeciej Rzeszy.
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1.3. Zawieranie związków małżeńskich

Kolejną nieuregulowaną kwestią w relacjach państwo - Kościół 
w okresie międzywojennym były przepisy dotyczące zawierania związ
ków małżeńskich. Podobnie jak w sprawach szkolnictwa, na mocy kon
kordatu z 1855 roku Kościołowi przyznano decydujący głos w sprawach 
małżeństw katolickich. W myśl wprowadzonej ustawy z 25 maja 1868 
roku katolicki związek małżeński, na wzór prawa kanonicznego uznany 
został przez państwo za nierozerwalny. O rozwód nie mogły się także 
ubiegać osoby innej niż katolicka religii lub ateiści, których małżonek był 
wyznania rzymskokatolickiego22 23. Ślub kościelny uznany został za akt 
zawarcia związku małżeńskiego i pociągał za sobą skutki prawne. Para
doks ustawy tkwił w tym, że nawet małżeństwa, które w myśl prawa 
kanonicznego zostały unieważnione, nie mogły uzyskać rozwodu w imie- 

23 mu prawa .

22 Ustawa z 25 maja 1868 roku, RGBl, nr 47, art. 2, ABGB, par. 62, 111, 115.
23 B. Primetshofer: Ehe und Konkordat, Wieden 1960, s. 17.
24 A. Kostelecky: Kirche und Staat [w:] F. Klostermann, H. Kriegl, O. Mauer, 

E. Weinzierl (red.): Kirche in Österreich 1918-1965, Wieden 1966, s. 202.
23 J. Kremsmair: Der Weg..., s. 52.

Tym restrykcyjnym uregulowaniom sprzeciwiały się Partia Liberalna 
i Partia Wielkoniemiecka, które w wyniku wyborów z 1911 roku utwo
rzyły najmocniejszą grupę w tymczasowym parlamencie (Provisorische 
Nationalversammlung)24. Partie te postulowały złagodzenie przepisów 
prawa małżeńskiego. Proponowały wprowadzenie zakazu zawierania 
związków małżeńskich przez osoby, które złożyły śluby kapłańskie, znie
sienie ograniczeń dotyczących rozwodów dla katolików oraz artykułu 
115 ABGB mówiącego o nierozerwalności katolickich związków mał
żeńskich. Postulowano wprowadzenie obligatoryjnego ślubu cywilnego 
i zniesienie obowiązku zawierania ślubu kościelnego przez katolików. Po 
licznych debatach na forum parlamentu i zmianach w projekcie, 14 stycz
nia 1919 roku specjalnie w tym celu powołana komisja pod przewod
nictwem Waltera Neumanna przedstawiła sześciopunktowy program 
reformy prawa małżeńskiego. Nie przewidywał on wprowadzenia obli
gatoryjnego obowiązku ślubu cywilnego, dawał jednak katolikom możli
wość ubiegania się o rozwód25. Chociaż w posiedzeniach komisji brał 
udział biskup K. Pfluger reprezentujący stronę kościelną, biskupi sku
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tecznie skrytykowali jej działalność oraz sprzeciwili się wprowadzeniu 
w życie reformy prawa małżeńskiego. W oficjalnym proteście biskupów 
z 23 stycznia 1919 roku czytamy:

Żaden człowiek ani żadna władza nie ma prawa wypowiadać się na temat ro- 
zerwalności małżeństw. Do kompetencji ziemskich ustawodawców należy stano
wienie o prawach i obowiązkach obywatelskich małżonków, o majątkach i pra
wach spadkowych itd., ale według nauki Chrystusa nie mają oni prawa decydo
wać o małżeństwach Chrystusowych26.

26 Wiener Diözesenblatt, nr 1/2, 1919 (tłumaczenie własne).
27 M. Liebmann: Die Rolle Kardinal Piffls in der österreichischen Kirchenpolitik sei

ner Zeit, Graz 1960, s. 76.
28 Protokół z posiedzenia Konstytucyjnego Zgromadzenia Narodowego z 30 lipca 1919 

roku, załącznik 370 [w:] J. Kremsmair: Der Weg..., aneks (tłumaczenie własne).

Biskupi przekonywali dalej, że wprowadzenie obowiązkowych ślu
bów cywilnych i wynikających z tego możliwości rozwodów jest nieko
rzystne również dla państwa, któremu powinno zależeć na dobrym wy
chowaniu dzieci w pełnych, a nie rozbitych rodzinach. W imieniu Ko
ścioła oraz w imieniu wszystkich wierzących katolików interweniował 
również kardynał Friedrich Gustav Piffl w liście do kanclerza Karla Ren- 
nera27. Na forum Tymczasowego Zgromadzenia Narodowego biskupów 
poparła Partia Chrześcijańsko-Społeczna. W związku ze zbliżającymi się 
wyborami, projekt reformy prawa małżeńskiego odrzucono, pozostawia
jąc tę kwestię nowowybranemu Konstytucyjnemu Zgromadzeniu Naro
dowemu.

W wyniku pierwszych w dziejach Austrii powszechnych wyborów 
z 16 lutego 1919 roku, Partia Socjalistyczna, zdobywając 72 mandaty, 
stała się najsilniejszą frakcją w parlamencie, a drugi co do wielkości klub 
utworzyła Partia Chrześcijańsko-Społeczna. Pomimo rozbieżności intere
sów, a przede wszystkim odmiennych poglądów dotyczących relacji pań
stwo - Kościół, partie te, utworzyły koalicję i powołały wspólnie rząd. 
Jednak już w maju 1919 roku przyszłość koalicji stanęła pod znakiem 
zapytania. Poseł Adelheid Popp reprezentujący Partię Socjalistyczną 
przedstawił projekt reformy prawa małżeńskiego, którego nie chciała 
zaakceptować prokościelna PChS. Zakładał on wprowadzenie dyspensy, 
dzięki której małżeństwo katolickie mogłoby ubiegać się o rozwód po 
roku separacji28. W grudniu 1920 roku socjaliści zgłosili także propozycję 
wprowadzenia obowiązkowych ślubów cywilnych i jednoczesnego znie
sienia obligatoryjnych ślubów kościelnych dla katolików. Przeciwko tym 
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propozycjom oficjalnie wystąpił Kościół popierany przez PChS. W 1921 
roku wybuchł otwarty konflikt wokół kwestii legalności dyspensy29. 
W przeciwieństwie do socjalistów popierających stosowaną w kraju 
praktykę ich udzielania, biskupi i reprezentująca interesy Kościoła PChS 
postulowali uznanie ich za nielegalne.

29 Patrz następny podrozdział.
30 Protokół z posiedzenia Rady Narodowej Dolnej Austrii z 10 grudnia 1921 roku [w:] 

J. Kremsmair: Der Weg..., aneks.
31 E. Weinzierl: Die Österreichischen Konkordate von 1855 und 1933, Monachium- 

Oldenbourg 1960, s. 168.
32 Postanowienie Sądu Najwyższego z 7 lutego 1922 [w:] J. Kremsmair: Der Weg..., 

aneks.

Już w czasach monarchii habsburgskiej znane były odstępstwa od 
przepisów ABGB, które stanowiły o nierozerwalności małżeństw katolic
kich. W myśl art. 83 cywilne sądy rejonowe w szczególnych przypadkach 
mogły zdecydować o udzieleniu rozwodu. W czasach pierwszej republiki 
i sporów dotyczących reformy prawa małżeńskiego praktyka ta stała się 
powszechna. Najbardziej zaciekłym politykiem walczącym o uznanie 
dyspens za legalne był Albert Sever z Dolnej Austrii. W 1921 roku 
udzielono tam 15 tysięcy dyspens30. W 1928 roku Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych udzieliło 99 dyspens i oddaliło 460 wniosków o rozwo
dy31. Ze względu na niejednoznaczne, chaotyczne przepisy nie było wia
domo, do kompetencji których władz należą decyzje w zakresie udziela
nia dyspens: do władz administracyjnych czy sądów. Sprawę dodatkowo 
komplikowały wykluczające się wzajemnie rozstrzygnięcia sądów. Sąd 
Najwyższy orzekł w 1922 roku, że udzielanie dyspens jest nielegalne, 
a Sąd Konstytucyjny uznał, że jest to działanie legalne32. Kościół katolic
ki nie uznawał natomiast świeckiej jurysdykcji w tej kwestii.

Konflikty wokół reformy prawa małżeńskiego doprowadziły ostatecz
nie do rozpadu koalicji i kolejny raz pokazały, że parlament nie jest 
w stanie stworzyć przepisów normujących relacje między Kościołem 
a państwem.

Spory wokół pozycji Kościoła w państwie, nieudolność polityków 
w kwestiach związanych z prawem małżeńskim oraz polityczna działal
ność Kościoła wywołały dyskusję poza parlamentem. Zaczęły powstawać 
stowarzyszenia i społeczne grupy nacisku domagające się zmian restryk
cyjnych przepisów. Największe z nich w Innsbrucku, Grazu i w Bruck an 
der Mur oskarżały PChS o klerykalizm i hamowanie reform. W podsu



27

mowaniu z posiedzenia Stowarzyszenia na rzecz Reformy Prawa Małżeń
skiego (Eherechtsreformverein)w Innsbrucku, które odbyło się 14 grudnia 
1919 roku, czytamy:

Nie chcemy konkordatu w żadnej formie ale ustawy państwowej, która wskaże 
na powrót Kościołowi jego duchową rolę....33.

33 Cyt za: J. Kremsmair: Der Weg..., s. 59, tłumaczenie własne.
34 W. Goldinger: Der Geschichtliche Ablauf der Ereignisse in Österreich von 1918 bis 

1945, Wiedeń 1954, s. 150.
35 Kardynał Eugenio Pacelli - sekretarz stanu w latach 1930-1933. W 1939 roku wy

brany na papieża. Szczegółowo postać kardynała Eugenio Pacelli opisuje E. Weinzierl: 
Kirche und Politik Österreich 1918-1939. Geschichte den Ersten Republik, t. 1, Wiedeń 
1983.

36 Podczas rozmowy na temat reformy prawa małżeńskiego w Austrii prałat Alois Hu- 
dal zwrócił uwagę kanclerzowi J. Schoberowi na art. 34 konkordatu włoskiego, który przy 
odpowiedniej interpretacji dawał możliwość wyboru między ślubem kościelnym a cywil
nym. A. Hudal: Römische Tagebücher, Graz-Stuttgart 1976, s. 75.

Jest to pierwsza pisemna wzmianka świadcząca o tym, że już w tym 
czasie zastanawiano się nad uregulowaniem spraw związanych z pozycją 
Kościoła w Austrii na mocy umowy międzynarodowej ze Stolicą Apo
stolską.

Po rozpadzie koalicji i ustąpieniu gabinetu Ignaza Seipela w 1929 ro
ku kanclerzem został Johannes Schobers, którego zasadniczym celem 
stało się rozwiązanie spornych kwestii dotyczących Kościoła katolickie
go. Zdawał on sobie sprawę, że nieuregulowane stosunki państwo - Ko
ściół destabilizują słaborozwinięty system parlamentarny w Austrii, po
głębiają konflikty między najbardziej wpływowymi partiami polityczny
mi i hamują pracę nad nową ustawą zasadniczą. Zamiarem Schobersa 
było podpisanie z Watykanem umowy dwustronnej regulującej przepisy 
dotyczące prawa małżeńskiego w Austrii. W tym celu, w lutym 1930 
roku kanclerz udał się z oficjalną wizytą do Rzymu, a 7 lutego spotkał się 
z papieżem34. Stolica Apostolska nie była jednak zainteresowana poło
wicznymi rozwiązaniami. Sekretarz stanu, kardynał Eugenio Pacelli35 dał 
kanclerzowi jasno do zrozumienia, że rozwiązanie problemu reformy 
prawa małżeńskiego w Austrii może nastąpić jedynie poprzez uregulo
wanie wszystkich kwestii dotyczących Kościoła, a więc przez zawarcie 
konkordatu ze Stolicą Apostolską36. Konkordat był dla socjalistów nie do 
przyjęcia, gdyż oznaczałby m.in. kompromisy państwa na rzecz Kościoła 
w kwestiach szkolnictwa. Przy ówczesnym układzie sił w Zgromadzeniu 
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Narodowym nie mogło być mowy o rozpoczęciu negocjacji. Sprawa ure
gulowania stosunków państwo - Kościół po raz kolejny utknęła w miej
scu.

1.4. Finanse

Zależność finansowo-prawna Kościoła katolickiego od państwa au
striackiego sięga czasów cesarza Józefa II. W 1782 roku zlikwidowano 
w Austrii ponad tysiąc klasztorów, a z ich mienia utworzono fundusz 
religijny pozostający pod nadzorem i zarządem państwa. Duszpasterze 
i dostojnicy Kościoła mieli otrzymywać stałe dochody z utworzonego 
funduszu - kongrua1.

Kongrua (congrua portio) to finansowe świadczenia państwa na rzecz 
duchowieństwa katolickiego oraz innych dostojników Kościoła. W języ
ku kanonistów kongrua oznacza dochód konieczny dla odpowiedniego 
utrzymania posiadacza beneficjum lub urzędu kościelnego. Dochód ten 
czerpią osoby duchowne z majątków złączonych z beneficjum, z dobro
wolnych ofiar osób wiernych lub, jeśli gwarantują to ustawy albo przepi
sy konkordatowe, z dotacji państwowych, zagwarantowanych funduszami 
kościelnymi opartymi zwykle na dochodach z dawnych majątków ko
ścielnych przejętych przez poszczególne państwa w różnych okresach 
historycznych.

Sprawa rozliczeń finansowych stała się kolejną kwestią sporną w rela
cjach państwo - Kościół w Austrii. Od początku istnienia kongrua, tj. od 
1782 roku, subsydia wypłacane duchowieństwu były niezadowalające, 
a kryteria ich przyznawania niejasne. Wysokość dochodów uzależniono 
od pozycji duchownego w hierarchii Kościoła, nie precyzując, do kogo 
należy ustalanie stawek. Każdy ksiądz był zobowiązany do złożenia 
w urzędzie państwowym dokumentów stwierdzających jego stanowisko 
w probostwie lub parafii37 38.

37 M. Hussarek: Artikel Religionsfonds [w:] U. Mischler (red.): Österreichisches 
Staatswörterbuch, Wiedeń 1909, t. 4, s. 92-103.

38 J. Bombiero-Kremenac: Geschichte und Recht der „portio congrua" mit besonderer 
Berücksichtigung Österreich, Wiedeń 1974, zob. też: J. Kremsmair: Der Weg..., s. 82.

W okresie monarchii habsburskiej kilkakrotnie zmieniono zasady roz
liczeń finansowych między Kościołem a państwem, ale żadna z nich nie 
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była dla duchownych satysfakcjonująca. Próba zreformowania wydatków 
państwa świadczonych na rzecz Kościoła podjęta przez Franciszka I 
w 1816 roku nie powiodła się. Dopiero w 1874 roku na mocy tzw. ustawy 
katolickiej rząd podniósł zarobki wszystkim osobom otrzymującym pie
niądze z funduszu religijnego. W 1894 roku utworzono obligatoryjny dla 
całego kraju podział duchownych i dostojników Kościelnych na grupy 
według pozycji w hierarchii kościelnej i określono minimalną pensję 
w każdej z tych grup. W 1898 przyjęto poprawkę, według której ustalanie 
wysokości dochodów dla poszczególnych grup duchownych od tej pory 
miało należeć do władz landów i dużych miast. W praktyce wysokość 
wypłacanych pensji uzależniona została od sytuacji finansowej landów 
i miast. Wywołało to sprzeciw Kościoła39.

M M. Burckhard: Gesetze und Verordnungen in Cultussachen, t. 2, Wiedeń 1898, 
s. 172-202, teksty ustaw: RGBl, nr 51/1874 i RGBl, nr 176/1898.

40 R. Schere: Artikel Kongrua, Handbuch des Kirchenrechts, Graz 1898, teksty ustaw: 
RGBl, nr 48/1902, i BGBl, nr 56/1907.

41 J. Kremsmair: Der Weg..., s. 84.

Kolejne poprawki do ustawy kongrua przyjęto w 1902 i 1907 roku. 
W 1902 powiększono grupę osób otrzymujących pieniądze z funduszu 
religijnego o kleryków uczących się w seminariach duchownych i ustalo
no minimalną wysokość renty dla księży, a w 1907 roku ujednolicono 
świadczenia dla urzędników państwowych i duchownych, dzięki czemu 
wzrosły dochody księży i dostojników Kościoła40.

W okresie międzywojennym uregulowanie kwestii związanych z gwa
rancjami finansowymi państwa wobec Kościoła stało się dla biskupów 
sprawą priorytetową. Kościół domagał się nowelizacji ustawy kongrua, 
wprowadzenia jednoznacznych norm przyznawania świadczeń dla du
chownych, podwyższenia minimalnych zarobków dla księży, a także 
zobowiązania państwa do jednorazowych rocznych subsydiów' wypłaca
nych na rzecz Kościoła. Stanowisko Kościoła było reprezentowane przez 
PChS. Przeciwko nowelizacji ustawy występowali przede wszystkim 
posłowie należący do Partii Socjalistycznej, opowiadający się za roz
działem Kościoła od państwa i neutralnością religijną państwa. Socjaliści 
sprzeciwiali się także dofinansowywaniu fakultetów teologicznych na 
uniwersytetach41.

Po wielu debatach, 13 lipca 1921 roku w parlamencie przyjęto Kon- 
gruanovelle, w myśl której utworzono sześć grup zarobkowych wśród 
duchownych i określono stawki minimalne dla każdej z nich. W odróż
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nieniu od przepisów z czasów monarchii, Kongruanovelle dzieliła docho
dy na podstawowe - takie same w całym kraju, i dodatkowe, których 
wysokość zależała od władz poszczególnych landów i miast. Wysokość 
pensji zarówno podstawowej, jak i dodatkowej duchownych miała być 
porównywalna do pensji urzędników państwowych. W związku z postę
pującą w państwie inflacją ustalono również coroczną rewaloryzację 
dochodów duchownych42.

42 Kongruanovelle - Bundesgesetz, ustawa z 13 lipca 1921, BGB1, nr 403/1921.

Wprowadzone zmiany nie były zadowalające ani dla Kościoła, który 
spodziewał się większych korzyści, ani dla socjalistów, którzy postulo
wali całkowite oddzielenie finansów państwa i Kościoła. Kwestie świad
czeń na rzecz Kościoła stały się główną przyczyną sporów politycznych 
i społecznych w dyskusji na temat mocy obowiązującej międzywojenne
go konkordatu, jaka miała miejsce w Austrii w latach pięćdziesiątych XX 
w. Mimo to, rozwiązania przyjęte w 1921 roku zadecydowały o przy
szłym systemie finansowania Kościoła w Austrii.



Rozdział II

OKOLICZNOŚCI PODPISANIA I RATYFIKACJI 
KONKORDATU Z 1933 ROKU

2.1. Starania o rozpoczęcie negocjacji

Z opracowań dotyczących okresu międzywojennego oraz korespon
dencji biskupa Sigismundusa Waitza, która zachowała się w Archiwum 
w Salzburgu (Konsistorialisches Archiv Salzburg), jasno wynika, że to 
właśnie on był pierwszym i najbardziej zdeterminowanym propagatorem 
umowy ze Stolicą Apostolską43. Autorzy opracowań dotyczących tego 
okresu zgodni są co do faktu, że głównym motywem jego działania były 
osobiste ambicje. Biskup Waitz dążył do wcielenia austriackiej części 
diecezji Brixen do administratury apostolskiej Innsbruck-Feldkirchen, 
w której rezydował, a następnie podniesienia jej do rangi biskupstwa44.

43 Akta: 20/73 Konkordat 1931-1934, 19/66.
44 J. Kremsmair: Der Weg..., s. 102-112, zob. też: H. Jabłonka: Waitz, Bischof unter 

Kaiser und Hitler, Wien 1971, s. 73, A. Kostelecky: Anerkennung der Rechtgltigkeit des 
Österreichischen Konkordates vom 5. Juni 1933 durch die Zusatzverträge mit dem Hl. 
Stuhl in den Jahren 1960 bis 1981, Wiedeń 1984.

45 Łotwa w 1922, Litwa w 1927, Bawaria w 1925, Polska w 1925, Rumunia w 1929, 
Wiochy w 1929 i Prusy w 1929 roku.

Początek pontyfikatu papieża Piusa XI (1922-1939) zapowiadał 
sprzyjające warunki do wszczęcia rozmów konkordatowych. Konkordaty 
podpisały w tym czasie: Łotwa, Litwa, Bawaria, Polska, Rumunia, Wło
chy i Prusy45. Kraje takie, jak: Francja, Czechy, Portugalia, Szwajcaria 
zawarły z Watykanem umowy szczegółowe, dotyczące tylko niektórych 
spraw, m.in. szkolnictwa czy finansów Kościoła.

Oficjalna propozycja rozpoczęcia rozmów ze Stolicą Apostolską na 
temat konkordatu przedstawiona została na Konferencji Biskupów 
w Wiedniu w listopadzie 1929 roku. Jak podaje Josef Kremsmair, konfe
rencję poprzedziło prywatne spotkanie biskupa Waitza z nuncjuszem 
papieskim kardynałem Eugenio Pacelli. Obaj dostojnicy kościelni zda
wali sobie sprawę, że jedynie negocjacje międzynarodowe, prowadzone
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często w kuluarach, z dala od opinii publicznej, mogą przynieść przełom 
w rozmowach dotyczących Kościoła w Austrii46.

40 J. Kremsmair: Der Weg..., s. 101.
47 Tekst referatu [w:] J. Kremsmair: Der Weg..., s. 102-106.
48 Poprawki do ustawy zasadniczej z 1 października 1920 roku przyjęto 7 grudnia 1929 

roku.

Według propozycji Waitza, przedstawionych na Konferencji Bisku
pów w Wiedniu w 1946 roku, umowa ze Stolicą Apostolską miała ure
gulować całokształt stosunków państwo - Kościół, a przede wszystkim 
rozwiązać kwestie sporne wywołujące ciągłe napięcia między dwiema 
największymi partiami w kraju: PChS i SPÖ. W swoim referacie zwrócił 
on uwagę na następujące sprawy, które miały stanowić podstawę nego
cjacji konkordatowych:

- niejasne, pełne sprzeczności prawo małżeńskie, przede wszyst
kim kwestia udzielania dyspensy,

- szkolnictwo i przepisy regulujące możliwość zakładania i prowa
dzenia szkół przez Kościół,

- finanse Kościoła i regulacje dotyczące funduszu religijnego,
- podział duchowieństwa na grupy i wysokość zarobków w każdej 

z nich,
- przepisy dotyczące seminariów duchownych oraz ich dotowania 

przez państwo,
- fakultety teologiczne i seminaria duchowne przy diecezjach oraz
- granice poszczególnych diecezji47.
Owocem konferencji był list biskupów austriackich do papieża 

z prośbą o wszczęcie pertraktacji konkordatowych.
Po analizie raportu prałata Ignaza Seipela, któremu Stolica Apostolska 

powierzyła ocenę sytuacji wewnętrznej w Austrii, w Watykanie uznano 
jednak, że pozycja Kościoła w tym kraju nie sprzyja podjęciu rokowań. 
Do takiej opinii przyczyniły się m.in. słaby system parlamentarny zdomi
nowany przez wpływy największych partii politycznych mających sprze
czne stanowiska dotyczące regulacji stosunków państwo - Kościół 
w Austrii oraz silna pozycja SPÖ, która otwarcie sprzeciwiała się umowie 
ze Stolicą Apostolską. Ponieważ w drugiej połowie 1929 roku toczyły się 
w austriackim parlamencie dyskusje nad zmianą ustawy zasadniczej, 
w Watykanie uznano, że należy zaczekać aż do przegłosowania ewentu
alnych poprawek48. Obawiano się również zbliżających się wyborów, 
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które mogły zmienić układ sił w parlamencie49. Ponadto w Stolicy Apo
stolskiej zdawano sobie sprawę, że chociaż list biskupów do papieża 
z prośbą o wszczęcie przygotowań do pertraktacji konkordatowych pod
pisany został przez wszystkich biskupów, wielu z nich nie było przekona
nych do tej inicjatywy. Argumenty te zaważyły na decyzji papieża Piusa 
XI, który na audiencji dla biskupów austriackich, w grudniu 1929 roku 
stwierdził, że za wcześnie jest na podjęcie rozmów konkordatowych50.

49 Wybory z 9 listopada 1930 roku.
50 HHStA, NPA, Karton 83.
31 Dotyczył on wszystkich kwestii, które biskup Sigismundus Waitz przedstawił na 

Konferencji Biskupów w listopadzie 1929 roku (patrz wyżej), KAS, akta 20/73, Konkordat 
1931-1934.

32 Gabinet K. Vaougina funkcjonował nieco ponad dwa miesiące, od 30 września do 
4 grudnia 1930 roku, V. Reinmann: Zu gross jur Österreich. Seipel und Bauer im Kampf 
um die Erste Republik, Wiedeń-Frankfurt-Zurych 1968, s. 85.

53 Tuż przed wyborami parlamentarnymi do Rzymu udali się nuncjusz Wiednia Enrico 
Sibilia i kardynał Friedrich Gustav Piffl, którzy zostali przyjęci przez papieża. Wspólnie 
podjęli oni decyzję o nierozpoczynaniu negocjacji do czasu, kiedy znane będą wyniki 
wyborów. Sytuację tę szczegółowo opisuje J. Kremsmair: Der Weg..., s. 123.

Kolejną, nieudaną próbę doprowadzenia do rozpoczęcia negocjacji 
w sprawie konkordatu podjął biskup Sigismundus Waitz w kwietniu 1930 
roku. Podczas wizyty w Watykanie złożył on na ręce sekretarza stanu 
Eugenio Pacelli dokument przedstawiający ośmiopunktowy spis spraw, 
które powinien uregulować konkordat, oraz postulaty co do możliwości 
zainicjowania rozmów Stolicy Apostolskiej z rządem austriackim. 
W Watykanie nie podjęto jednak żadnych kroków zmierzających do roz
poczęcia negocjacji, czekając na poprawę sytuacji politycznej w Austrii51.

Wydawało się, że dogodne warunki zaistniały po upadku rządu Jo
hannesa Schobera 30 września 1930 roku i utworzeniu mniejszościowego 
gabinetu K. Vaugoina, w którym ministrem spraw zagranicznych został 
prałat Ignaz Seipel52. Program nowego rządu zakładał zwrócenie się do 
Stolicy Apostolskiej z wnioskiem o wszczęcie rozmów na temat podpisa
nia umowy regulującej stosunki państwo - Kościół w Austrii. Zamiar ten 
nie został jednak zrealizowany ze względu na rozwiązanie w listopadzie 
1930 roku parlamentu przez prezydenta Wilhelma Miklasa, rozpisanie 
nowych wyborów, a co za tym idzie zmiany rządu. W zaistniałej sytuacji 
również biskupi nie czynili starań o rozpoczęcie negocjacji, czekając na 
wyniki wyborów, które zaplanowano na 9 listopada 1930 roku53.
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Pomimo wyraźnej porażki PChS, która utraciła w wyborach pozycję 
najsilniejszej partii w parlamencie, misję tworzenia rządu powierzono 
Otto Enderowi, katolikowi z PChS. Tekę ministra spraw zagranicznych 
otrzymał Johannes Schober, zwolennik uregulowania pozycji Kościoła 
katolickiego w Austrii przez zawarcie konkordatu ze Stolicą Apostol
ską54. Obie strony podjęły równocześnie przygotowania do negocjacji, ale 
żadna nie chciała wykonać pierwszego ruchu w celu rozpoczęcia oficjal
nych pertraktacji. Ze względu na okoliczności zerwania konkordatu 
z 1855 roku, w Stolicy Apostolskiej oczekiwano na propozycje ze strony 
rządu austriackiego.

54 L. Kunschak: Österreich 1918-1934, Wiedeń 1935, s. 126.
35 Bitte in Angelegenheit des Österreichischen Konkordates: KAS, akta 12/14, Kon

kordat 1931-1934.
56 Nota nr 712/31 z 17 marca 1931: KAS, akta 20/73, Konkordat 1931-1934.

W styczniu 1931 roku toczyły się nieoficjalne rozmowy w Wiedniu, 
w których uczestniczyli m.in. nuncjusz apostolski Enrico Sibilia, kanclerz 
Otto Ender i biskup Sigismundus Waitz, który zaproponował pomoc bi
skupów w pertraktacjach zarówno z socjalistami, jak i ze Stolicą Apostol
ską. Dnia 19 lutego 1931 roku odbyło się spotkanie kanclerza z kardyna
łem Austrii Friedrichem Gustavem Pifflem, w następstwie czego 23 lute
go Johannes Schober złożył na ręce nuncjusza papieskiego w Wiedniu 
propozycję wszczęcia rozmów konkordatowych ze Stolicą Apostolską. 
Już 25 lutego Enrico Sibilia przekazał rządowi austriackiemu wolę Waty
kanu do podjęcia negocjacji55. Na oficjalną prośbę rządu z 28 lutego 
o rozpoczęcie pertraktacji konkordatowych Watykan odpowiedział notą 
z 17 marca 1931 roku, w której potwierdził wcześniejsze stanowisko 
i wolę przystąpienia do rokowań.

2.2. Oficjalne rokowania

Hasłem rokowań dla strony kościelnej stały się słowa, od których roz
poczynała się nota z 17 marca 1931 roku do rządu Austrii, wyrażająca 
chęć Stolicy Apostolskiej do wszczęcia pertraktacji konkordatowych: nic 
przeciwko Kościołowi i nic bez Kościoła - w sprawach go dotyczących56. 
W dokumencie tym wyszczególniono sprawy, które miał regulować kon
kordat, i przedstawiono propozycje rozwiązań kwestii spornych dotyczą
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cych Kościoła katolickiego w Austrii. Najbardziej kontrowersyjną i jed
nocześnie najpilniejszą sprawą, którą musiały się zająć strony, było pra
wo małżeńskie oraz procedura zawierania związków i udzielania dyspens. 
Władze Kościoła nie godziły się na wprowadzenie obowiązkowych ślu
bów cywilnych, ale za konieczne uznały uregulowanie przepisów doty
czących dyspens.

W nocie Stolicy Apostolskiej do rządu austriackiego z 17 marca 1931 
roku zwrócono także uwagę na sprawy związane ze szkolnictwem, lekcje 
religii w szkołach, dotacje dla katolickich szkół prywatnych, fakultetów 
teologicznych oraz zaproponowano przywrócenie szkół wyznaniowych. 
W kolejności pisano o konieczności rewizji granic diecezji, o usystema
tyzowaniu i podniesieniu dotacji dla biskupów, kleru i seminarzystów 
przygotowujących się do stanu duchownego. Domagano się także zmian 
w zasadach funkcjonowania funduszu religijnego, ustalenia dni świątecz
nych oraz zwrócono uwagę na konieczność dostosowania ustawodawstwa 
państwowego do przepisów konkordatowych po podpisaniu umowy.

Propozycje strony kościelnej stały się podstawą rozważań komisji 
rządowej ds. konkordatu, w której uczestniczył łgnaz Seipel. Prałat pełnił 
jednocześnie rolę pośrednika między władzami Kościoła a rządem. 
W przedstawionym memorandum z 4 kwietnia 1931 roku, złożonym na 
ręce nuncjusza apostolskiego, informował on o trudnościach leżących po 
stronie austriackiej57. Nie kwestionował podstawowych spraw, które 
miała uregulować umowa, tj. prawo małżeńskie, szkolnictwo i ogólne 
zasady obowiązujące w stosunkach państwo - Kościół w Austrii. Strona 
rządowa, pod naciskiem socjalistów, opowiadała się jednak za wprowa
dzeniem obligatoryjnych ślubów cywilnych. Konkordat, według strony 
rządowej, miał uwzględnić wolę katolików, którzy chcieliby zawrzeć ślub 
cywilny pociągający za sobą skutki prawno-obywatelskie, a także dający 
możliwość rozwodu. Małżeństwo takie, według prawa kanonicznego, 
pozostawałoby nierozerwalne, w prawie państwowym związek taki prze
stawałby formalnie istnieć i możliwe stałoby się ponowne wstąpienie 
w związek małżeński58.

37 F. Weissensteiner, E. Weinzierl: Die Österreichischen Bundeskanzler, Wiedeń 1983, 
s. 160.

38 Jw., s. 160, przyp. 80.

Propozycja zmian prawa małżeńskiego, przedstawiona przez stronę 
rządową, była dyskutowana na Konferencji Biskupów w Salzburgu 
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w kwietniu 1931 roku. Biskupi nieoficjalnie zgodzili się z możliwością 
wprowadzenia fakultatywnych ślubów cywilnych dla małżeństw katolic
kich, przede wszystkim mieszanych. Powodem tej decyzji była po
wszechna praktyka występowania katolików z Kościoła w celu uzyskania 
rozwodu i możliwości powtórnego zawarcia związku małżeńskiego. Na 
konferencji określono również stanowisko Kościoła dotyczące rewizji 
granic diecezji, konieczności reformy dotacji dla duchowieństwa i dostoj
ników Kościoła oraz przywrócenia szkół wyznaniowych59.

59 Protokoll über die Bischofskonferenz am 14. und 15. April 1931: KAS, akia 20/73, 
Konkordat 1931-1934.

60 Przebieg tych spotkań dokładnie opisuje J. Kremsmair: Der Weg..., s. 300-330.
61 E. Weinzierl: Die Österreichischen Konkordate von 1855 und 1933, Monachium- 

Oldenburg 1960, s. 178.

Dnia 23 maja 1931 roku, po dwóch miesiącach zaciętych dyskusji 
w komisjach parlamentarnych i konsultacjach z nuncjuszem apostolskim, 
rząd Austrii odpowiedział na notę Watykanu z 17 marca 1931 roku, 
przedstawiając w niej swoje propozycje regulacji spraw dotyczących 
Kościoła katolickiego60. Nota rządowa z 23 maja nie zawierała zapisu 
o konieczności wprowadzenia obligatoryjnych ślubów cywilnych. Mini
ster spraw zagranicznych Johannes Schobers, zdając sobie sprawę, że 
przyjęcie takiego stanowiska doprowadziłoby do zawieszenia negocjacji, 
przeforsował na forum rządu rozwiązanie kompromisowe. Ostatecznie 
rząd zaproponował fakultatywne śluby cywilne dla małżeństw katolic
kich. Sakramentalne śluby katolickie miały pociągać za sobą skutki oby- 
watelsko-prawne, ale małżeństwa katolickie podlegałyby również jurys
dykcji kościelnej.

Stronom nie udało się jednak dojść do porozumienia w kwestii szkol
nictwa. Rząd Austrii odrzucił projekt przywrócenia szkół wyznaniowych 
finansowanych przez państwo, nie planując żadnych zmian w ustawo
dawstwie państwowym regulującym sprawy szkolnictwa. W nocie z 23 
maja 1931 roku zwrócono uwagę, że obowiązujące przepisy są dla Ko
ścioła korzystne, a próba rozszerzenia jego kompetencji wobec szkół 
doprowadziłaby do konfliktów w relacjach między partiami polityczny
mi. Kontrowersje wzbudziły również roszczenia finansowe Kościoła. 
Pozostałe punkty wyszczególnione w nocie Stolicy Apostolskiej z 17 
marca przyjęto bez poprawek61.

Po wymianie oficjalnych not, na podstawie zgłoszonych w nich pro
pozycji rozwiązań, Stolica Apostolska opracowała wstępny projekt kon
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kordatu, który 10 sierpnia 1932 roku wraz z notą towarzyszącą i memo
randum sekretarza stanu kardynała Eugenio Pacelli został przesłany do 
Wiednia62. W nocie Eugenio Pacelli podkreślił konieczność zmian au
striackich przepisów państwowych dotyczących klasztorów i niektórych 
parafii oraz rewizji granic diecezji, przede wszystkim tyrolskich. Memo
randum stanowiło natomiast odpowiedź na rządowy projekt zmian prawa 
małżeńskiego i wprowadzenia fakultatywnych ślubów cywilnych dla 
katolików. Kardynał zwracał uwagę na konsekwencje takiego rozwiąza
nia wynikające ze sprzecznych przepisów prawa państwowego i kano
nicznego, któremu miałyby podlegać związki katolickie. W imieniu stro
ny Kościelnej domagał się przyjęcia obostrzeń, według których katolicy 
mieliby deklarować wolę zawarcia ślubu cywilnego przed zawarciem 
związku w Kościele, a wstąpienie w związek małżeński przed ołtarzem 
wykluczałoby możliwość zawarcia ślubu cywilnego. Projekt umowy 
między Stolicą Apostolską i Austrią, opierał się w kwestiach dotyczących 
małżeństw na konkordacie włoskim z 11 lutego 1929 roku. W myśl art. 
34 tego dokumentu obowiązywały we Włoszech fakultatywne śluby cy
wilne dla wszystkich obywateli bez względu na wyznanie. Nie dopusz
czano jednak możliwości rozwodów, jeśli sprzeczne to było z prawem 
kanonicznym.

62 Jw.,s. 192.
63 W czerwcu 1931 roku upad! rząd O. Endera, od 1929 roku (nowelizacja konstytucji) 

do 1933 roku funkcjonowało w Austrii 6 gabinetów.

Zmiana sytuacji politycznej w Austrii spowodowana m.in. kolejnym 
upadkiem rządu spowolniła rokowania konkordatowe63. Bezpośredni 
wpływ na osłabienie tempa negocjacji miała także nieoczekiwana śmierć 
kardynała Austrii Friedricha Gustava Piffla. Po porażce w wyborach re
gionalnych, w kwietniu 1932 roku PChS straciła swoje wpływy m.in. 
w Wiedniu i Dolnej Austrii. Kolejne zmiany gabinetów rządowych, 
a także kryzys finansowy w Austrii spowodowały półtoraroczne zawie
szenie rozmów ze Stolicą Apostolską.

W maju 1932 roku na czele nowego gabinetu stanął Engelbert Doll
fuss. Nowy kanclerz, zakładając, że dobre stosunki z władzami Kościoła 
w Austrii wzmocnią pozycję jego rządu, zlecił przyspieszenie negocjacji 
konkordatowych. Za szybkim podpisaniem umowy ze Stolicą Apostolską 
opowiedział się także ówczesny minister spraw zagranicznych Kurt von 
Schuschnigg, odpowiedzialny z ramienia rządu za negocjacje. W dniu 30 
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maja 1932 roku złożył on kanclerzowi sprawozdanie dotyczące stanu 
i postępów w rozmowach z Watykanem, z którego wynikało, że strony 
nadal nie mogą znaleźć kompromisu w sprawach małżeństw i szkolnic
twa64. Dyskusje wewnątrzpartyjne przeciągnęły się do jesieni 1932 roku. 
Kolejna nota rządu austriackiego do sekretarza stanu kardynała Eugenio 
Pacelli w sprawie konkordatu nosi datę 9 grudnia. Odrzucono w niej pro
pozycje Stolicy Apostolskiej dotyczące prawa małżeńskiego oraz szkół 
katolickich i podtrzymano projekty zmian przedstawione przez stronę 
austriacką w 1931 roku65. Nie uzyskano zatem kompromisu w sprawach 
kluczowych, co groziło ponownym zawieszeniem negocjacji.

64 J. Kremsmair: Der Weg..., s. 230-253.
65 Przede wszystkim w kwestii ustanowienia możliwości rozwodów dla wszystkich 

obywateli bez względu na przynależność religijną.
66 Nuncjusz Apostolski spotkał się 10 grudnia 1932 roku z kanclerzem Engelbertem 

Dolffusem.
67 Najważniejsze z nich odbyło się 8 lutego w Ministerstwie Nauki, w posiedzeniu 

brali udział m.in. minister nauki Rintelen, MSZ Schuschnigg, biskup Wiednia Kamprath 
oraz profesorowie prawa kościelnego: prof. Hohenlohe z Wiednia, prof. Haring z Gratzu, 
prof. Schönegger z Innsbrucka i prof. Fiala z Salzburga, jako konsultanci, AVA, IBI/3, 
Karton 60, Protokół z posiedzenia z 8 lutego 1933 roku.

68 Nota sekretarza stanu nr 564/33 z 10 marca 1933, HHStA, NPA, Karton 318.

Dnia 10 grudnia 1932 roku nuncjusz apostolski Enrico Sibilia zapro
ponował zmianę formy przeciągających się pertraktacji pisemnych na 
dyskusje ustne, których celem miało być wyjście z impasu66. Spotkania 
delegatów obu stron odbywały się od stycznia do końca marca 1933 roku. 
Rozmowy toczyły się głównie wokół art. VII przyszłego konkordatu, 
regulującego kwestie małżeństw kościelnych, oraz V i VI, dotyczących 
szkolnictwa67. Strona kościelna domagała się, by państwo austriackie 
przyznało skutki prawne małżeństwom zawartym zgodnie z przepisami 
prawa kanonicznego. Jednocześnie katolicy, którzy nie otrzymali dyspen
sy kościelnej, pozostawaliby nadal w katolickim związku małżeńskim 
i nie mieliby prawa do zawierania związku cywilnego68. Oznaczałoby to 
uniemożliwienie katolikom otrzymania rozwodu i ponownego wstąpienia 
w związek małżeński. Strona austriacka obstawała przy konieczności 
wprowadzenia możliwości rozwodu, w świetle prawa państwowego, bez 
względu na religię.

W lutym 1933 roku posłowie Partii Wielkoniemieckiej (GroBdeutsch- 
en) zaproponowali dyskusję na temat zawarcia konkordatu w parlamencie 
i jednocześnie wezwali rząd do złożenia sprawozdania ze stopnia za
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awansowania rozmów prowadzonych ze Stolicą Apostolską. Wniosek 
przyjęto, ale do dyskusji nie doszło ze względu na „samorozwiązanie” 
Rady Narodowej 4 marca 1933 roku69. Trzej przewodniczący równocze
śnie podali się do dymisji, sprzeciwiając się w ten sposób nadużywaniu 
władzy przez rząd kanclerza Engelberta Dollfussa, który wydawał rozpo
rządzenia z pominięciem parlamentu, co było niezgodne z prawem70.

69 Wniosek Partii Wielkoniemieckiej przyjęto 78 glosami za i 75 przeciw [w:] 
A. Kostelecky: Anerkennung der Rechtsgiiltigkeit..., s. 8.

70 Rząd wykorzystał ustawę z 24 lipca 1917 roku o gospodarce wojennej, aby móc wy
dawać rozporządzenia i wejść tym samym w kompetencje Rady Narodowej - parlamentu. 
Do dymisji podał się przewodniczący Karl Renner, a także dwaj wiceprzewodniczący: 
Rudolf Ramek (PChS) i Sepp Straffner (Partia Wielkoniemiecka), H. Schambeck: Parla
ment Republiki Austrii, Warszawa 1997, s. 9-39.

71 A. Kostelecky: Anerkennung der Rechtsgiiltigkeit..., s. 9.

Fakt jednoczesnego złożenia funkcji przez przewodniczącego Rady 
Narodowej i wszystkich jego zastępców wykorzystał kanclerz. Nie do
puszczając do ponownego zebrania się parlamentu, uznał go za nieistnie
jący i rozpoczął samodzielne rządy w kraju.

2.3. Podpisanie konkordatu

Objęcie, 30 stycznia 1933 roku, funkcji kanclerza Niemiec przez 
Adolfa Hitlera dało początek dyktaturze nazistowskiej i budowie totali
tarnej III Rzeszy. Wzmożone starania Niemiec, w pierwszym kwartale 
1933 roku, o zawarcie umowy ze Stolicą Apostolską zaniepokoiły rząd 
Austrii i wpłynęły na przyspieszenie austriackich negocjacji konkordato
wych. Kanclerzowi E. Dollfussowi zależało na zawarciu umowy pomię
dzy Austrią a Watykanem przed sfinalizowaniem rozmów Stolicy Apo
stolskiej z III Rzeszą. W jego zamyśle, konkordat miał być pewnego 
rodzaju wyrażeniem poparcia Kościoła dla niezależności i suwerenności 
Austrii71.

Dnia 11 kwietnia 1933 roku kanclerz E. Dollfuss został przyjęty na 
prywatnej audiencji przez papieża Piusa XI, z którym rozmawiał o sytu
acji w Austrii, stosunkach państwo - Kościół i konieczności szybkiego 
podpisania konkordatu. Po spotkaniu kanclerza z papieżem obie strony 
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zaktywizowały swoje działania na rzecz szybkiego zakończenia negocja-
■ •72 

CJ1 .

Autorytarne rządy gabinetu E. Dollfussa stworzyły dogodną sytuację 
do prowadzenia rozmów i sfinalizowania pertraktacji konkordatowych. 
Zawieszenie działalności Rady Narodowej wykluczyło dyskusję poli
tyczną w parlamencie i prowadziło do podejmowania jednoosobowych 
decyzji w trakcie toczących się negocjacji, co w konsekwencji przyśpie
szyło pertraktacje. Zrezygnowano z pisemnej formy i rozpoczęto, po raz 
kolejny, bezpośrednie rozmowy negocjatorów.

Prace obustronnej komisji, której celem było opracowanie ostatecznej 
wersji tekstu konkordatu, odbywały się w Rzymie. Oficjalnej delegacji 
Austrii przewodniczył minister spraw zagranicznych Kurt von Schu
schnigg, który 19 kwietnia spotkał się z sekretarzem stanu kardynałem 
Eugenio Pacellim w celu omówienia daty sfinalizowania negocjacji. 
W dniu 26 kwietnia komisja zakończyła prace72 73.

72 E. Weinzierl: Die Österreichischen..., s. 215.
73 J. Kremsmair: Der Weg..., s. 293-296.
74 I. Seipel: Der Kampf um die österreichische Verfassung, Wien 1930, s. 183. Myśl 

Dollfussa nie była nowa, już w konstytucji z 1929 roku zamieszczone zostały elementy 
stanowe. W 1931 roku rząd powołał specjalną komisję weryfikacyjną, która miała ustalić, 
jakie elementy idei stanowej miałyby być wdrożone w Austrii, a które nie.

Dnia 1 maja 1933 roku konkordat został parafowany, a 5 czerwca 
1933 roku podpisany przez sekretarza stanu kardynała Eugenio Pacelli 
w imieniu Stolicy Apostolskiej oraz kanclerza Engelberta Dollfussa 
i ministra spraw zagranicznych Karla von Schuschnigga w imieniu Repu
bliki Austrii.

2.4. Od podpisania do ratyfikacji

W myśl austriackiego prawa konstytucyjnego Rada Narodowa mu
síala wyrazić zgodę na każdą umowę międzynarodową podpisywaną 
przez rząd, a więc także konkordat. Kanclerz Austrii Engelbert Dollfuss 
dążył do stworzenia republiki opartej na pryncypiach encykliki papieskiej 
„Quadragesimo anno”, państwa stanowego, zorganizowanego według 
wskazań papieskich i z mocnym autorytetem przywódcy, a więc o reak
tywowaniu parlamentu w jego poprzednim składzie nie mogło być mo
wy74. Nie mogąc samodzielnie decydować o ratyfikacji konkordatu, rząd 
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znalazł się w niezręcznej sytuacji międzynarodowej. Stolica Apostolska 
interpretowała istniejący stan jako kolejne, celowe opóźnianie ratyfikacji 
umowy przez stronę austriacką.

Dnia 20 Iipca 1933 roku, po krótkich negocjacjach, Stolica Apostolska 
podpisała konkordat z III Rzeszą, a już 10 września dokument ten został 
ratyfikowany przez obie strony. Skłoniło to rząd austriacki do podjęcia 
kroków w celu usunięcia przeszkód polityczno-prawnych do ratyfikacji 
umowy ze Stolicą Apostolską. Kanclerz E. Dollfuss chciał wprowadzić 
zmiany konstytucyjne, tak aby rząd mógł decydować o ratyfikacji umowy 
z pominięciem Rady Narodowej. Ani konstytucja, ani regulamin parla
mentu w żadnym przypadku nie przewidywały takiego trybu postępowa
nia. Przepisy prawne w okresie od 5 marca 1933 roku aż do uchwalenia 
nowej konstytucji 1 maja 1934 roku były tworzone na podstawie ustawy 
z 24 lipca 1917 roku o gospodarce wojennej, która obowiązywała 
wprawdzie w austriackim republikańskim porządku prawnym, ale nie 
była nigdy stosowana, gdyż nie zaistniały warunki w niej opisane. Daleko 
idąca, swobodna interpretacja tej ustawy pozwoliła wydawać rządowi 
Dollfussa rozporządzenia i wejść tym samym w kompetencje Rady Naro
dowej. Próby Trybunału Konstytucyjnego w zakresie podjęcia kontroli 
działalności rządu skończyły się, podobnie jak działania parlamentu, 
doprowadzeniem do jego usunięcia.

Poza przeszkodami prawnymi istniały nadal kontrowersje dotyczące 
niektórych postanowień przyjętych w konkordacie. Przede wszystkim 
biskupi austriaccy, pod przewodnictwem biskupa Waitza, sprzeciwiali się 
wynegocjowanym rozwiązaniom w kwestiach szkolnictwa i domagali się 
umożliwienia Kościołowi zakładania publicznych szkół wyznaniowych75. 
Decyzje w tych sprawach podjęto odgórnie, w końcowej fazie rokowań 
bezpośrednich w Rzymie, nie podając ich wyników opinii publicznej.

75 J. Kremsmair: Der Weg..., s. 295-312.

W konsekwencji tzw. walk lutowych, które rozpoczęły się strajkiem 
robotników w Wiedniu, występujących przeciwko prześladowaniu człon
ków partii socjalistycznej, a przybrały charakter niemal wojny domowej 
z licznymi ofiarami śmiertelnymi, 12 lutego 1934 roku została rozwiąza
na w Austrii Partia Socjalistyczna. Większość deputowanych należących 
do SPÖ zostało aresztowanych (m.in. burmistrz miasta Wiednia Karl 
Seitz), a nieliczni uciekli zagranicę (m.in. przewodniczący partii Otto 
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Bauer)76. Praktycznie przestała istnieć opozycja w kraju. Dyktatorski rząd 
Dollfussa przystąpił do planowanych od marca 1933 roku zmian konsty
tucyjnych. Rozporządzeniem wprowadził do regulaminu parlamentu 
zapis, według którego przewodniczących Rady Narodowej powoływać 
miała partia najliczniej w niej reprezentowana. W związku z wyelimino
waniem socjalistów, prezydium RN wybierali, podporządkowani gabi
netowi Dollfussa, deputowani z Partii Chrześcijańsko-Społecznej. 
W zwołanej kadłubowej Radzie Narodowej zasiadło 76 spośród 165 de
putowanych. Głównym zadaniem RN było zatwierdzenie wszystkich 471 
wydanych przez rząd rozporządzeń oraz uchwalenie przygotowanej przez 
niego nowej, autorytarnej w charakterze konstytucji. Kadłubowy, co do 
składu osobowego, parlament przyjął m.in. 24 kwietnia 1934 roku ustawę 
konstytucyjną o nadzwyczajnych środkach, która zezwalała, w szczegól
nych przypadkach, na samodzielne zatwierdzanie przez rząd umów mię
dzynarodowych. Tym samym zgoda Rady Narodowej na ratyfikację kon
kordatu nie była potrzebna. Dnia 28 kwietnia 1934 roku ratyfikacja zo
stała podpisana przez papieża Piusa XI.

76 S. Vajda: Felix Austria. Eine Geschichte Österreich, Wiedeń 1980, s. 583.
77 J. Haring: Kommentar zum neuen österreichischen Konkordat, Innsbruck-Wiedeń- 

Monachium 1934, s. 14.

Całkowicie bezprawnie zadeklarowana przez rząd konstytucja, zwana 
stanową, została zatwierdzona przez RN 1 maja 1934 roku. W wielkim 
pośpiechu, tego samego dnia o godzinie 0.05, a więc przed wprowadze
niem konstytucji, ratyfikację konkordatu podpisał prezydent Wilhelm 
Miklas77.

Konkordat został wynegocjowany i zawarty na podstawie konstytucji 
federalnej z 1920 roku w brzmieniu z 1929 roku oraz ratyfikowany 
w myśl ustawy konstytucyjnej z 24 kwietnia 1934, a więc zgodnie z nor
mami prawnymi. Jednak kontrowersyjne okoliczności podpisania, 
a przede wszystkim ratyfikowania konkordatu stały się - nie bez powodu 
- głównym argumentem przeciwników uznania tego dokumentu za obo
wiązujący w systemie prawnym II Republiki.



Rozdział III

KONKORDAT AUSTRIACKI Z 1933 ROKU 
(analiza tekstu)78

78 Tekst konkordatu: I. Gampl, R. Potz, B. Schinkele, Österreichisches Staatskirchen
recht, Gesetze, Materialien, Rechtssprechung, t. 1, Wiederi 1990.

79 J. Haring : Kommentar..., s. 15.

Konkordat austriacki z 1933/1934 roku regulował całokształt stosun
ków między państwem a Kościołem w 23 artykułach. W dokumencie 
określono: prawną pozycję Kościoła w państwie, zasady powoływania 
biskupów i obsadzania stanowisk kościelnych, prawo Kościoła do zakła
dania i prowadzenia szkół, uregulowano kwestie: religii w szkołach, 
kształcenia kleru, małżeństw kanonicznych, duszpasterstwa w wojsku, 
spraw finansowych Kościoła oraz ustalono dni świąteczne.

3.1. Zasady główne

Artykuł pierwszy konkordatu gwarantował Kościołowi katolickiemu 
wolność religii. Republika Austriacka zobowiązywała się do zapewnienia 
Kościołowi rzymskokatolickiemu nieskrępowanego wykonywania wła
dzy duchownej oraz swobodnego i publicznego wykonywania kultu. 
Przepisy te odnosiły się również do dwóch pozostałych obrządków Ko
ścioła katolickiego funkcjonujących na terenach Austrii: grekokatolickie- 
go i ormiańskokatolickiego79.

Kościół otrzymał autonomię w zakresie wydawania ustaw, dekretów 
i rozporządzeń kościelnych regulujących wewnętrzne sprawy Kościoła. 
Zapewniono również nieskrępowaną komunikację i korespondencję pa
pieża z biskupami i klerem austriackim. To samo odnosiło się do komu
nikacji biskupów z klerem i wiernymi.

W tym samym artykule duchownym zagwarantowano ochronę pań
stwa przy wykonywaniu pracy duszpasterskiej. Nie sprecyzowano jednak 
na czym ochrona ta miałaby polegać, przez co zapis ten stał się martwą 
literą prawa.
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Gwarancje wolności religii Kościół otrzymał już wcześniej na mocy 
ustawy z 21 grudnia 1867 roku80 oraz układu z St. Germain81, a po ratyfi
kacji konkordatu potwierdzono te gwarancje w nowej konstytucji z 1934 
roku82.

eoRGBl, nr 142/1867, art. 15.
81 Art. 63, patrz przypis nr 3.
82 Art. 27, ust. 1.
83 J. Haring: Kommentar..., s. 17.
84 T. Włodarczyk: Konkordaty, t. 2, s. 270.
85 O to zabiegał przede wszystkim biskup Waitz, patrz rozdział I. Diecezja Innsbruck- 

Feldkirch powstała dopiero 6 sierpnia 1964 roku, 8 grudnia 1968 roku podzielona została 
na dwie diecezje, Innsbruck i Feldkirch.

W artykule drugim określono pozycję Kościoła jako instytucji w pań
stwie oraz uregulowano kwestię osobowości prawnej poszczególnych 
jego organów. Kościoły, beneficja, seminaria, a także prowincje kościel
ne, które, według prawa kanonicznego, posiadały osobowość prawną 
w dniu wejścia w życie konkordatu, otrzymały ją również w wymiarze 
państwowym83. Uznano pozycję publiczno-prawną Kościoła katolickiego, 
a także osobowość prawną jego poszczególnych organów administracyj
nych84.

Zachowano ówcześnie istniejący stan prowincji kościelnych i diecezji, 
z zastrzeżeniem, że w razie konieczności przeprowadzenia w przyszłości 
zmian strony muszą się porozumieć. Nie dotyczyło to drobnych korekt 
leżących w interesie duszpasterskim (art. III).

Wyjątkiem była administracja apostolska Innsbruck-Feldkirch, która 
miała zostać odłączona od Brixen i podniesiona do rangi samodzielnej 
diecezji z siedzibą w Innsbrucku oraz odrębnym wikariatem generalnym 
dla vorarlbergskiej części nowej diecezji z siedzibą w Feldkirch85. Dla 
Burgenlandu, który dotychczas podlegał administraturze apostolskiej 
arcybiskupa wiedeńskiego, postanowiono utworzyć prałaturę niezależną 
z siedzibą w Eisenstadt.

W kwestii obsadzania stanowisk kościelnych przyjęto zasadę, według 
której najwyższych dostojników Kościoła, tj. arcybiskupów, biskupów 
i prałatów, mianuje Stolica Apostolska samodzielnie, bez obowiązku 
przedstawiania kandydatur stronie rządzącej. Procedura kościelna zobo
wiązywała poszczególnych biskupów diecezji do składania list kandyda
tów. Wyjątek dotyczył arcybiskupa Salzburga, który wybierany był przez 
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metropolitę Salzburga spośród trzech kandydatów przedstawionych mu 
przez Stolicę Apostolską (art. IV).

Przy mianowaniu arcybiskupa rezydencjalnego, biskupa rezydencjal- 
nego czy prałata niezależnego Stolica Apostolska była zobowiązana do 
konsultacji kandydatur z rządem austriackim, który mógł w ciągu piętna
stu dni od otrzymania przedstawionych nazwisk kandydatów sprzeciwić 
się nominacji ze względu na zastrzeżenia natury politycznej. Po upływie 
tego czasu Stolica Apostolska mogła ogłosić nominację. Brak odpowiedzi 
oznaczał przyjęcie kandydatury przez rząd austriacki. Aż do chwili mia
nowania całe postępowanie miało być ściśle poufne.

3.2. Szkolnictwo

3.2.1. Fakultety teologiczne

Ustalenia konkordatu dotyczące pozycji prawnej oraz organizacji fa
kultetów teologicznych pochodzą w znacznej części z XIX wieku. 
W konkordacie austriackim z 1855 roku przyznano biskupom pełną swo
bodę w zakresie tworzenia, prowadzenia i organizacji fakultetów teologi
cznych, a profesorowie wykładający teologię na uniwersytetach publicz
nych musieli uzyskać ich referencje86. Biskupom zapewniono także pełną 
swobodę nauczania w seminariach duchownych.

86 Konkordat austriacki z 1855 roku, art. VI i XVII. Historię dotyczącą fakultetów 
teologicznych na uniwersytetach obszernie opisuje J. Kremsmair: Der Weg..., s. 175-185.

87 Kan. 1365, wcześniej studia teologiczne wraz z kursem filozofii trwały cztery lata.

Po zniesieniu konkordatu kwestie dotyczące zasad funkcjonowania 
kierunków teologicznych uregulowano na mocy zarządzenia ministra do 
spraw wyznania i nauki z 29 marca 1858 roku, które zgodnie z wnioska
mi zgromadzenia biskupów stanowiło kontynuację postanowień konkor
datowych. Katolickie szkoły wyższe dążyły jednakże do rozszerzenia 
programu nauczania. W latach 70. XIX wieku wprowadzono Codex Juris 
Canonici, według którego studia teologiczne miały być poprzedzone 
dwuletnimi studiami filozoficznymi. Oznaczało to wydłużenie studiów 
teologicznych z czterech do sześciu lat87. Adekwatne zmiany w uniwer
sytetach publicznych zawarto w ustawie z 7 maja 1874 roku, która jednak 
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nigdy nie weszła w życie, z powodu czego dla państwowego szkolnictwa 
wyższego nadal obowiązywało zarządzenie ministra z 1858 roku88.

88 Ustawa z 7 maja 1874 roku, RGBl, nr 50, ust. 30.
89 Nota z 17 marca 1931 roku, KAS, akta 20/73.
90 J. Kremsmair: Der Weg..., s. 176.
91 Tekst konkordatu [w:] 1. Gampl, R. Potz, B. Schinkele: Österreichisches Staatskir

chenrecht..., zob. też: J. Haring: Kommentar..., s. 19.
92 J. Haring: Kommentar..., s. 21.

Rozbieżności organizacyjne i programowe fakultetów teologicznych 
w uniwersytetach publicznych stały się jednym z punktów spornych ro
kowań konkordatowych. W nocie z 7 marca 1931 roku sekretarz stanu 
kardynał Eugenio Pacelli pisał o konieczności zunifikowania ich progra
mów nauczania89. Dnia 24 maja 1931 roku ukazała się Konstytucja apo
stolska Deus Scientarium Dominus, w której potwierdzono obowiązywa
nie Codexu Juris Canonici dla studiów teologicznych. W artykule 11 
konstytucji stwierdzono, że ma on być obowiązujący również dla kierun
ków teologicznych w uniwersytetach publicznych w państwach, z który
mi Stolica Apostolska zawarła konkordaty90. To tłumaczy postanowienia 
zawarte w artykule V konkordatu z 1933/1934 roku, według którego 
organizacja, program i tok nauki na wydziałach teologicznych w uniwer
sytetach państwowych miały być zgodne ze wskazaniami konstytucji apo
stolskiej z 24 maja 1931 roku »Deus scientarium Dominus« i przepisów 
kościelnych^1. Państwowe zarządzenia wykonawcze dotyczące studiów 
teologicznych miały być wydawane w porozumieniu i po konsultacjach 
z władzą kościelną ze względu na specjalny charakter wydziałów teolo
gicznych. W protokole dodatkowym wyrażono wolę ujednolicenia pod
stawowych punktów programu na wydziałach teologicznych w Watyka
nie i Austrii.

Osiągnięto porozumienie w sprawie organizacji wydziału teologicz
nego na Uniwersytecie w Innsbrucku. Na mocy cesarskiego rozporządze
nia z 4 listopada 1857 roku wydział ten został przekazany jezuitom, co 
spowodowało wiele sporów w austriackim parlamencie ery liberalizmu. 
Dopiero rozporządzeniem z 10 sierpnia 1873 roku wprowadzono nowy 
regulamin, który zezwalał, aby wykładali tam czasowo również profeso
rowie niejezuiccy92. Konkordat zachował wyjątkowy charakter tego wy
działu (art. V).

Postanowiono, że w Austrii uznawane będą stopnie naukowe w zakre
sie teologii nadawane przez papieskie szkoły wyższe w Rzymie.
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Mianowanie albo dopuszczanie do nauczania profesorów lub docen
tów na utrzymywanych przez państwo wydziałach teologii katolickiej 
miało następować wyłącznie po uzyskaniu zgody właściwej władzy ko
ścielnej i otrzymaniu przez nich missio canonica. W razie uznania przez 
właściwą władzę kościelną osoby nauczającej za niezdolną do dalszego 
prowadzenia zajęć w zakresie teologii miała ona zostać zwolniona decy
zją naczelnego państwowego organu administracji szkolnej93.

93 Odebranie missio canonica musiało być przez władze kościelne udokumentowane - 
były one zobowiązane do przedstawienia naczelnemu organowi administracji szkolnej 
argumentacji dla pozbawienia konkretnych osób możliwości nauczania.

94 Okoliczności przyjęcia antykościelnych ustaw i sytuację w szkolnictwie w tym okre
sie opisano w rozdziale pierwszym niniejszej pracy.

95 Nota Stolicy Apostolskiej z 17 marca 1931 roku, zawierająca projekt konkordatu, 
oraz nota rządu austriackiego z 23 maja 1931 roku odrzucająca te propozycje. Rząd wyra

3.2.2. Religia w szkołach

Przepisy dotyczące nauczania religii w szkołach zajęły negocjatorom 
konkordatu austriackiego najwięcej czasu i wywołały najwięcej emocji. 
Uregulowania konkordatu z 1855 roku, który miał zapewnić Kościołowi 
katolickiemu w Austrii rozległy wpływ na nauczanie i katolickie wycho
wanie młodzieży, nigdy w praktyce nie weszły w życie. Relacje między 
państwem a Kościołem w tym zakresie regulowały w okresie międzywo
jennym nieakceptowane przez biskupów austriackich ustawy: o stosunku 
szkół i Kościołów z 1867 roku oraz o szkolnictwie z 1868 roku, które 
wykluczały jakikolwiek wpływ Kościołów i religii na szkolnictwo94. 
Walka o reformę oświaty, która miała swój początek w 1920 roku, 
w austriackim parlamencie nie doprowadziła do kompromisu i nie przy
niosła żadnych rozstrzygających uregulowań prawnych. W 1931 roku 
wydawało się, że brak porozumienia między największymi ugrupowa
niami politycznym w kwestiach nauczania religii w szkołach uniemożliwi 
zawarcie konkordatu ze Stolicą Apostolską. Brak kompromisu w spra
wach oświaty był przyczyną odrzucenia przez rząd austriacki pierwszego 
projektu konkordatu przedstawionego przez Stolicę Apostolską, w któ
rym artykuł szósty, składający się z jedenastu paragrafów, szczegółowo 
regulował stosunek Kościoła do szkół, przyznając mu szerokie uprawnie
nia dotyczące edukacji dzieci i młodzieży95. Dopiero zmiana sytuacji 
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wewnątrzpolitycznej w kraju, a także sytuacja międzynarodowa związana 
z wydarzeniami w 111 Rzeszy, o których była mowa w poprzednim roz
dziale, doprowadziły do przyjęcia propozycji strony kościelnej w kwestii 
nauczania religii w szkołach i do przyspieszenia negocjacji konkordato
wych.

Umowa zawarta ze Stolicą Apostolską w 1933 roku przyznała Ko
ściołowi prawo do nauczania religii i organizowania praktyk religijnych 
dla uczniów katolickich we wszystkich szkołach państwowych, podsta
wowych i średnich. Szkoły zawodowe (Fachschulen)', rzemieślnicze, 
rolnicze, leśne, handlowe itp., oraz szkoły dokształcające zaliczono do 
szkół średnich. Do tej pory w Fachschule obowiązkiem nauki religii ob
jęci byli uczniowie, którzy nie ukończyli czternastego roku życia. Odtąd 
Kościół miał sprawować bezpośredni nadzór nad wprowadzaniem, orga
nizacją i programem nauki religii w szkołach. W szczególnych przypad
kach nauczyciel religii mógł udzielić dyspensy od udziału w praktykach 
religijnych.

Księża uczący religii mieli otrzymywać uposażenie adekwatne do wy
nagrodzenia innych nauczycieli96 97. Kościół mógł organizować naukę reli
gii w szkołach nieobjętych obowiązkiem wprowadzenia jej jako przed
miotu, za zgodą władz ds. szkolnictwa. W takim przypadku religia sta
wała się obowiązkowa dla uczniów katolickich do niej uczęszczającej. 
W konkordacie zapisano, że do czasu polepszenia się sytuacji gospodar
czej kraju wydatki z tym związane miał ponosić Kościół. Sformułowanie 
to było interpretowane jako obietnica finansowa państwa.

ził w niej swoje poparcie dla przedstawionego projektu, tłumacząc jego odrzucenie ciężką 
sytuacją wewnątrzpolityczną w kraju.

96 Protokół uzupełniający do art. 6.1 akapit 3, zdanie 2.
97 Procedura dopuszczenia przez odpowiednie władze Kościoła osób świeckich do na

uczania religii w szkołach była adekwatna do zezwolenia na nauczanie teologii na fakulte
tach teologicznych i wiązała się z uzyskaniem missio canonica. Odebranie missio canonica 
oznaczało pozbawienie możliwości nauczania religii. Artykuł 5.3 i 5.4 konkordatu.

Kościołowi przyznano decydujący wpływ na obsadę nauczycieli reli
gii, którymi mieli być duchowni. Tylko w szczególnych przypadkach, 
w wyniku porozumienia władz kościelnych i państwowych ds. szkolnic
twa, religii mogły nauczać osoby świeckie, które uzyskały wcześniej 
missio canonica . Utrata zaufania władz kościelnych wiązała się z utratą 
uprawnień do nauczania tego przedmiotu.

W wyłącznej kompetencji władz kościelnych pozostawiono programy 
nauczania i dobór podręczników do religii. Pomimo że dotyczyło to szkół 
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państwowych, władze świeckie nie zostały uprawnione do zatwierdzania, 
ani do wydawania opinii w tych sprawach (art. VI).

W sprawach dotyczących szkolnictwa, których nie regulowały przepi
sy konkordatu, miały obowiązywać istniejące ustawy państwowe. Przy 
ewentualnych zmianach w systemie szkolnym miały być uwzględnione 
przepisy konkordatu.

O daleko idących ustępstwach rządu austriackiego na rzecz strony ko
ścielnej w sprawach szkolnictwa świadczą postanowienia zawarte 
w protokole uzupełniającym. Ordynariuszom diecezji oraz ich pełnomoc
nikom przyznano prawo do

(...) interwencji u państwowych władz szkolnych, ... w wypadku niedociągnięć 
w religijno-obyczajowym życiu katolickim uczniów oraz nieodpowiednich lub 
niewłaściwych wpływów w szkole, w szczególności w razie ewentualnych naruszeń 
ich uczuć i przekonań religijnych podczas wykładów^.

Na mocy konkordatu zachowano wyjątkowy charakter szkół katolic
kich w Burgenlandzie".

Kościół mógł na terenie całego kraju zakładać i prowadzić szkoły pod 
warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów państwowych dotyczą
cych szkolnictwa. Szkoły zakładane przez Kościół mogły uzyskać prawa 
szkół publicznych, jeśli wykazywałyby wysoką frekwencję, a tym samym 
odciążałyby finansowo państwo. Szkoły te miały otrzymywać subwencje 
z sum zaoszczędzonych, podwyższane w miarę poprawy sytuacji gospo
darczej.

Pomimo bardzo korzystnych dla Kościoła rozwiązań przyjętych 
w konkordacie, nie zaakceptowano możliwości tworzenia publicznych 
szkół katolickich, o co austriaccy biskupi zabiegali przez cały czas trwa
nia negocjacji. W ostatnim, czwartym ustępie art. szóstego stwierdzono 
jedynie, że przepisy konkordatowe dotyczące szkół mają służyć rozwo
jowi katolickiego szkolnictwa w Austrii, a tym samym stworzyć warunki 
do przyszłego rozwoju publicznych szkół wyznaniowych. * *

” Protokół uzupełniający do art. 6.2, tłumaczenie własne.
” Patrz rozdz. I, w Burgenlandzie obowiązywały ustawy węgierskie dotyczące szkol

nictwa, które przyznawały szkołom wyznaniowym charakter publiczny. Podczas walki 
o reformę szkolnictwa bezskutecznie próbowano w Burgenlandzie wprowadzić ustawę 
z 1868 roku. Konkordat z 1933 roku zatwierdził dotychczasowy charakter szkół wyzna
niowych w Burgenlandzie. Protokół uzupełniający do art. 6.2.
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3.3. Małżeństwo kanoniczne

Przyznanie skutków prawnych kanonicznym związkom małżeńskim 
było jednym z głównych celów, jaki strona kościelna zamierzała osiągnąć 
poprzez zawarcie konkordatu z Austrią. Równocześnie kwestia ta, obok 
spraw dotyczących szkolnictwa, była najczęstszym źródłem sporów 
i dyskusji na forum parlamentu i w społeczeństwie.

Prawo małżeńskie, którym zajmował się art. VII konkordatu austriac
kiego z 1933/1934 roku, było wcześniej wielokrotnie zmieniane. Kon
kordat z 1855 roku, w artykule X podporządkowywał ustawodawstwo 
cywilne jurysdykcji kościelnej przy zawieraniu małżeństw katolickich. 
W dokumencie tym uznano śluby kościelne dla katolików za obowiązko
we. We wszystkich sprawach dotyczących małżeństw katolickich miały 
rozstrzygać trybunały kościelne, a sądy cywilne miały zajmować się je
dynie cywilnymi skutkami małżeństw kanonicznych. Przepisy te nie były 
jednak przestrzegane.

Podobnie jak w sprawach szkolnictwa, wraz z wprowadzeniem w ży
cie jednostronnych ustaw państwowych z 1868 roku przywrócone zostało 
wcześniejsze prawo małżeńskie (ABGB)100. Katolicki związek małżeński 
na wzór prawa kanonicznego został uznany przez państwo za nieroze
rwalny, nawet jeśli w związku jedna osoba była niewierząca. Małżeństwa 
mieszane, w myśl ustawy z 31 grudnia 1868 roku, mogły być zawierane 
w duszpasterstwie jednego z małżonków101. Ślub kościelny uznano za akt 
zawarcia związku małżeńskiego, przez co pociągał on za sobą skutki 
prawne. Jedynie w Burgenladzie obowiązywały obligatoryjne małżeństwa 
cywilne. W sprawach małżeństw katolickich decydowały sądy państwo
we, a nie trybunały kościelne.

100 Ustawa z 25 maja 1868, RGB 1, nr 47, art. 2.
101 RGBl, nr 4/1869.
102 Kan. 1094, 1098.

W Artykule VII konkordatu z 1933 roku Republika Austrii przyznała 
państwowe skutki prawne małżeństwom, zawartym zgodnie z przepisami 
prawa kanonicznego. Według norm prawa kanonicznego związek mał
żeński był ważny, jeśli został zawarty w obecności proboszcza, ordyna
riusza lub kapłana katolickiego wybranego przez małżonków. Brak zgody 
lub wystąpienie przeszkód do zawarcia małżeństwa unieważniały zwią
zek102.
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Przepisy konkordatu dotyczące zawierania związków małżeńskich 
uzupełniono ustawą z 4 maja 1934 roku103. Zapisano w niej, że państwo
we skutki prawne przyznaje się tylko małżeństwom, które zostały zawarte 
w obecności kapłana, w rozumieniu prawa kanonicznego, a wykluczono 
możliwość ich uznania w sytuacjach szczególnych wyróżnionych w pra
wie kanonicznym104 105. Na mocy ustawy nowożeńcy zostali zobowiązani do 
zarejestrowania swojego związku w państwowym rejestrze małżeństw. 
Był to niezbędny warunek uznania skutków prawnych małżeństwa kano
nicznego. Do rejestru nie mogły być wpisane związki, jeśli:

103 BGBl II, nr 8/1934.
104 M.in. bez obecności kapłana.
105 J. Haring: Kommentar..., s. 41.
106 J. Haring: Der kirchliche Eheprozess, Wiedeń 1932, s. 28.

a) istniały przeszkody wynikające z prawa państwowego do zawarcia 
małżeństwa,

b) gdy jeden z małżonków był małoletni lub cierpiał na chorobę umy
słową,

c) jeśli do podania nie zostały dołączone dokumenty wymagane przez 
przepisy prawa państwowego dotyczące osób niepełnoletnich, tzn. zgoda 
rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie małżeństwa.

Aby zapobiegać przypadkom wielorakich małżeństw do kodeksu kar
nego wpisano ust. 206, który brzmiał:

Jeśli osoba zamężna wstępuje w kościelny związek małżeński z inną osobą to 
popełnia przestępstwo bigamii'05.

Poważne rozbieżności między przepisami kościelnymi i państwowymi 
dotyczyły wieku, który uprawniał do wstąpienia w związek małżeński. 
Według przepisów państwowych prawny okres dzieciństwa trwał do 14. 
roku życia (dziećmi nazywano osoby, które nie ukończyły 7. roku życia, 
małoletnimi, które nie ukończyły 14. roku życia). Niepełnoletnimi okre
ślano osoby do 21. roku życia. Według prawa kanonicznego, minimalną 
granicą wieku do zamążpójścia był 16. rok życia dla kobiety i 14. rok 
życia dla mężczyzny106.

W Burgenlandzie, gdzie dotąd istniał obowiązek zawierania ślubów 
cywilnych, wprowadzono na mocy konkordatu możliwość wyboru mię
dzy małżeństwem w kościele, a zawarciem ślubu cywilnego. Również 
w tym landzie uznano prawne skutki małżeństw kanonicznych. Obowią
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zek zgłoszenia do rejestru zawarcia ślubu w kościele spoczywał na pro
boszczu parafii, w której zawarty został związek.

Według dotychczas obowiązujących przepisów państwowych, wzo
rowanych ściśle na prawie kanonicznym, w celu wstąpienia w związek 
małżeński narzeczeni musieli dać zapowiedzi w parafii pana lub panny 
młodej. Ogłoszenie o zamiarze wstąpienia w związek małżeński miało się 
ukazać przynajmniej jeden raz. W ust. 2 art. 7 konkordatu zapisano chęć 
wprowadzenia w przyszłości zapowiedzi państwowych. Nie określono 
jednak, na czym one miałyby polegać, gdzie i ile razy winne się ukazy
wać.

Najtrudniejsze kwestie zawarte w konkordacie dotyczyły rozstrzyga
nia o nieważności małżeństwa kanonicznego, będącego równocześnie 
związkiem w obliczu prawa państwowego. Konkordat uznawał kompe
tencje sądów i urzędów kościelnych do orzekania w sprawach nieważno
ści małżeństwa i udzielania dyspens małżeństwom zawartym, ale niedo
pełnionym. Przepisy te sprecyzowała ustawa okołokonkordatowa 
z 4 maja 1934 roku. Na jej mocy sądy kościelne mogły orzekać w spra
wach małżeństw kanonicznych, których związek był legalny również 
w obliczu prawa państwowego. Jurysdykcji Kościoła nie przyznano wy
łączności do rozstrzygania w sprawach dotyczących małżeństw katolic
kich. Zainteresowanym stronom pozostawiono wybór, do którego sądu 
się zwrócić, kościelnego czy państwowego107. Orzeczenia sądów kościel
nych w sprawach małżeństw mieszanych, które nie zostały zawarte 
w Kościele katolickim, oraz małżeństw osób, które wystąpiły z Kościoła 
katolickiego i zawarły ślub cywilny, nie miały mocy prawnej. Przykła
dowo związek małżeński osób ochrzczonych, ale nienależących do Ko
ścioła katolickiego, które zawarły ślub cywilny, byłby - według prawa 
kanonicznego - nieważny108. Wyrok ten nie miałby mocy prawnej, gdyż 
sądy kościelne nie mogły orzekać w sprawach małżeństw niekatolickich, 
do których ustawa z maja 1934 roku zaliczała takie małżeństwo.

107 Ustawa z 4 maja 1934 roku, BGB1II, nr 8.
108 Kan. 1099. Konsekwencje lego przepisu uwidoczniły się w Austrii po II wojnie 

światowej i mają duże znaczenie w dzisiejszej sytuacji Kościoła katolickiego w tym kraju. 
Patrz ostatni rozdział niniejszej pracy dotyczący finansów i roli Kościoła w Austrii.

Przy orzeczeniach dotyczących unieważnienia związku małżeńskiego 
sądy państwowe zobowiązane były do uwzględniania przepisów prawa 
kanonicznego. Przyczyny unieważnienia małżeństwa kościelnego przez 
państwo zostały dokładnie określone w ustawie z maja 1934 roku. Po 
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przeprowadzonym procesie w sądzie państwowym, strony mogły w ciągu 
czterech tygodni zwrócić się do sądu kościelnego o ponowne rozpatrzenie 
sprawy109. Orzeczenie sądu państwowego nie miało skutku kanonicznego. 
Nie istniały też przepisy, które regulowałyby te kwestie. Natomiast roz
strzygnięcia sądów kościelnych dotyczące małżeństw kanonicznych po
siadały moc prawną.

109 Ustawa z 4 maja 1934 roku, BGBl II, nr 8.

Ustalono, że akta spraw z wyrokiem sądów kościelnych przekazywa
ne będą do Sygnatury Apostolskiej w Rzymie, gdzie zostaną ponownie 
sprawdzone z punktu widzenia prawa kanonicznego, a następnie przesła
ne do Austriackiego Sądu Najwyższego, który na tajnym posiedzeniu 
zadecyduje o uznaniu mocy prawnej danego rozporządzenia lub wyroku 
(art. VII). Procedurę tą potwierdzono ustawą z 4 maja 1934 roku.

Sądy kościelne i państwowe zobowiązane zostały do udzielania sobie 
wzajemnej pomocy prawnej w zakresie swych kompetencji. W protokole 
uzupełniającym ustalono, że sprawy dotyczące separacji będą prowadzo
ne wyłącznie przez sądy państwowe.

Stolica Apostolska zobowiązała się do wydania instrukcji dotyczącej 
zawierania związków małżeńskich w kościołach, pociągających za sobą 
państwowe skutki prawne, oraz rozprowadzenia jej poprzez Episkopat 
austriacki we wszystkich diecezjach.

Konkordat wszedł w życie 1 maja 1934 roku. Postanowienia zawarte 
w ustawie okołokonkordatowej dotyczącej zawierania związków małżeń
skich z 4 maja 1934 roku miały być obowiązujące dla małżeństw zawar
tych w kościele przed 1 maja 1934 roku, chyba że uznane zostały prawo
mocnym wyrokiem za nieważne.

3.4. Zakładanie zakonów, obsada stanowisk kościelnych

W konkordacie zagwarantowano Kościołowi katolickiemu swobodne 
tworzenie oraz organizowanie zakonów i kongregacji zakonnych na tere
nie Republiki Austriackiej. Państwo nie miało żadnego wpływu na ich 
liczebność, miejsce usytuowania, zarządzanie nimi przez Kościół, sposób 
życia mnichów i na reguły w nich obowiązujące.

Strona kościelna zobowiązana została jedynie do przedłożenia odpo
wiedniemu organowi państwowemu ds. wiary dokumentu stwierdzające
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go fakt osiedlenia się danego zakonu na terenie Austrii. Na tej podstawie 
zakon otrzymywał zaświadczenie o nabyciu osobowości prawnej. W od
niesieniu do innych spraw miały zastosowanie postanowienia art. 2 kon
kordatu stanowiącego o publiczno-prawnej pozycji Kościoła w Austrii.

Pewne obostrzenia dotyczyły dożywotnich przełożonych zakonów 
zamkniętych110 111 oraz przełożonych prowincji kościelnych, których prawna 
siedziba znajdowała się w Austrii. Mianowani na te stanowiska duchowni 
winni posiadać obywatelstwo austriackie (art. X). Natomiast przełożonym 
prowincji, których siedziby znajdowały się poza austriackim terytorium 
państwowym zagwarantowano nieskrępowane prawo do wizytowania 
podlegających im domów zakonnych na terenie Austrii, bez względu na 
ich przynależność narodową.

110 Ich członków obowiązywało Stabilitas loci - instytucja zawarta w konstytucjach 
niektórych zakonów mniszych, stanowiąca, że członkom tego zakonu w zasadzie nie 
wolno opuszczać klasztoru, z którym związali się przez fakt złożenia ślubów zakonnych 
[w:] T. Włodarczyk: Konkordaty, t. 2, s. 274, przyp. 33.

111 Patrz poprzedni rozdział.

Warunek posiadania obywatelstwa austriackiego dotyczył również za
konników oraz duchownych powoływanych na stanowiska, z którymi 
związane było uposażenie otrzymywane od państwa. Dodatkowo osoby te 
musiały mieć ukończone studia teologiczne w Austrii lub w wyższej 
szkole papieskiej albo w innym kraju na wydziale, w którym językiem 
wykładowym był język niemiecki (art. XI). Członkowie zakonów mieli 
prawo odbywania studiów filozoficzno-teologicznych w szkołach swych 
instytutów lub w papieskich szkołach wyższych w Rzymie (art. X).

Stolica Apostolska zobowiązała się do, w miarę możliwości, prze
strzegania terytorialnych granic państwowych Austrii przy formowaniu 
i tworzeniu nowych prowincji oraz do zweryfikowania terytoriów już 
istniejących prowincji, wykraczających poza granice Austrii. Zobowiąza
nie to dotyczyło przede wszystkim granic diecezji BrixenH1.

W protokole uzupełniającym, do artykułu dziesiątego, podjęto rów
nież kwestię sekularyzowanych zakonów. Chodziło tutaj o stare zakony 
benedyktynów i cystersów, które w większości utraciły charakter klaszto
rów i przekształciły się w parafie świeckie. Rząd zobowiązał się, w miarę 
możliwości finansowych, do uczestniczenia w kosztach tych reform.

Obsadzie stanowisk kościelnych poświęcono XI artykuł konkordatu, 
w którym rozróżniono dwa rodzaje beneficjów: beneficia liberae colla- 
tionis, obsadzane dowolnie przez władze Kościoła, oraz beneficia patro- 
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nata, podlegające prawu przedstawiania kandydatów. W przypadku be
neficia patronato odpowiednia instytucja państwowa ds. wiary wybierała 
jednego spośród trzech kandydatów przedstawionych jej przez stronę 
kościelną.

Decyzję, które stanowiska kościelne mają podlegać prawu patronatu, 
a które mają być obsadzane samodzielnie przez Kościół, powierzono 
jurysdykcji kościelnej. Została ona jednak zobowiązana do pisemnego 
przedstawiania swoich postanowień stronie rządowej, która na ich pod
stawie tworzyła państwowe normy wiążące. Strona kościelna decydowała 
również o tym, kiedy powołany na funkcję duchowny rozpocznie swoją 
działalność. Data objęcia stanowiska miała być wcześniej zgłoszona od
powiedniej władzy państwowej (art. XII). Rząd miał być również nie
zwłocznie informowany o zmianach na stanowiskach kościelnych i no
minacjach.

W razie długotrwałego wakatu, o administracji i zarządzaniu daną 
jednostką oraz o przeznaczeniu niewykorzystanych środków miały decy
dować władze Kościoła w Austrii. Połowa środków finansowych pozo
stawała w danej jednostce, a druga połowa miała być przekazywana do 
ogólnej kasy Kościoła lub do funduszu kościelnego w przypadku, gdy 
dana jednostka była z niego dofinansowywana. Ponieważ prawie wszyst
kie jednostki Kościoła katolickiego w Austrii były dofinansowywane 
z funduszu religijnego, drugie rozwiązanie stało się normą.

3.5. Finanse i dobra Kościoła

Artykuł XIII konkordatu stanowił, że państwo gwarantuje nienaru
szalność ruchomych i nieruchomych dóbr Kościoła w ramach obowiązu
jących ustaw państwowych. Kościołowi przyznano prawo do nabywania 
i posiadania nowych dóbr.

Zarządzanie kościelnymi podmiotami prawnymi, ich majątkiem oraz 
określanie zasad funkcjonowania i zarządzanie fundacjami Kościoła po
zostawiono wyłącznej kompetencji odpowiednich władz kościelnych. 
Poszczególne jednostki w sprawach prawnych mieli reprezentować ich 
przełożeni. Ewentualne zmiany nie mogły być wprowadzane bez zgody 
władz Kościoła lub przełożonego zakonu. Dodatkowo, jeśli dotyczyłyby 
one w jakikolwiek sposób interesu państwa, zmieniałyby zasady dotyczą
ce subwencji lub podwyższałyby dotacje państwowe ze środków publicz
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nych, podlegały również kompetencji odpowiednich władz państwowych, 
które musiały je zaakceptować.

Według przepisów konkordatu, instytucje kościelne mogły być obcią
żone tylko podatkami obowiązującymi dla innych podmiotów prawnych. 
Nie wolno było nakładać na nie żadnych dodatkowych świadczeń. Odno
siło się to również do szkół.

Sprawy administracyjne poszczególnych jego jednostek należały rów
nież do wyłącznej kompetencji władz Kościoła. Ponadto konkordat 
w artykule XIV przyznawał mu prawo do pobierania podatku na cele 
kościelne. Jego wysokość miała być rokrocznie ustalana w porozumieniu 
z władzami państwowymi. Wszystkie inne kwestie z tym związane, które 
w jakikolwiek sposób dotyczyłyby interesów państwa, musiały być zaak
ceptowane przez rząd. Pobieranie podatku kościelnego od osób zapisa
nych do Kościoła katolickiego miało następować we współpracy z wła
dzami administracyjnymi, a sposób wprowadzenia w życie powyższych 
przepisów miał być ustalany przez władze poszczególnych diecezji 
z władzami państwowymi.

Prawo kanoniczne stanowiło, że Kościół samodzielnie, i niezależnie 
od władzy państwowej, ma prawo pobierania od wiernych podatku na 
cele kościelne112. Przepisy konkordatu gwarantujące pomoc państwa przy 
ściąganiu należności na rzecz Kościoła dawały władzom kościelnym 
możliwość zwrócenia się do państwa o udostępnienie list podatkowych 
i zapewnienie egzekucji podatku kościelnego od osób zalegających 
z wpłatami. Taki system był wprowadzony wcześniej w Niemczech.

112 Kan. 1496, Fr. Triebs: Gutachten über Kirchensteuer, Theol. Prakt., 1931, s. 29-42.
113 J. Kremsmair: Der Weg..., s. 28.

Artykuł XIV konkordatu zezwalał także na utworzenie niezależnej 
administracji kościelnej, która miała się zajmować pobieraniem podat
ków. Zgoda odpowiednich władz państwowych wymagana była jedynie 
przy ustalaniu wysokości podatku i sposobu jego ściągania. Jednostki 
w poszczególnych parafiach i diecezjach miały podlegać biskupom die
cezjalnym. Do czasu utworzenia odpowiednich instytucji kościelnych 
egzekucją podatku kościelnego miały się zająć urzędy państwowe.

W artykule XV konkordatu potwierdzono dotychczasowe zobowiąza
nia finansowe Republiki Austriackiej wobec Kościoła katolickiego.

Fundusz religijny, utworzony w 1782 roku113, miał służyć wyłącznie 
celom kościelnym, ale w praktyce wykorzystywany był również na po
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trzeby państwa. Z czasem źle inwestowane środki funduszu przestały 
wystarczać na utrzymanie dóbr Kościoła i uposażenie dla duchowieństwa. 
Państwo zmuszone było rokrocznie dofinansowywać fundusz. W artykule 
XV przepisy konkordatu zobowiązały państwo do dalszych świadczeń na 
rzecz Kościoła:

Republika Austriacka ma wypełniać wobec Kościoła katolickiego swoje zo
bowiązania finansowe opierające się na prawie, umowie lub specjalnych tytułach 
prawnych.

Chodziło tutaj przede wszystkim o ustawę z 13 lipca 1921 roku, 
w której szczegółowo opisano, kto miał prawo korzystać z zasobów fi
nansowych funduszu religijnego (Kongruagesetz?™  ■

Zmiany uposażenia kleru miały następować adekwatnie do regulacji 
płac czynnych zawodowo i emerytowanych urzędników państwowych114 115. 
W razie niewystarczających środków z dochodów funduszu na uposaże
nia dla duchownych zajmujących wysokie pozycje w hierarchii Kościoła 
(m.in. dla arcybiskupów, biskupów diecezjalnych czy prałatów niezależ
nych) państwo zobowiązało się do wypłacania brakujących kwot ze środ
ków publicznych, w formie subwencji. Obietnica ta obwarowana została 
warunkiem poprawy sytuacji gospodarczej kraju i polepszeniem się stanu 
finansów publicznych państwa. Podobnie rzecz się miała z dofinansowy
waniem kościołów metropolitarnych i katedralnych. W miarę możliwości 
finansowych państwo miało przydzielać środki na utrzymanie budynków 
kościelnych, koszty posług duszpasterskich i, w razie potrzeby, na wyna
grodzenie dla personelu świeckiego. W diecezji Innsbruck-Feldkirchen, 
której ustanowienie przewidywał art. III konkordatu, zapowiedziano 
utworzenie kapituły. Miało to nastąpić tak szybko, jak na to pozwoliłyby 
finansowe możliwości państwa. O liczbie dygnitarzy kościelnych i kano
ników miało zadecydować przyszłe porozumienie między Stolicą Apo
stolska a rządem austriackim. Subwencje pieniężne ze środków państwo
wych przewidziano również dla seminariów duchownych. W okresie 
pertraktacji konkordatowych sytuacja gospodarcza i finansowa Austrii 
pogarszała się w szybkim tempie, dlatego dodatkowe obietnice finansowe 
zawarte w artykule XV konkordatu nie były w ówczesnym czasie możli
we do realizacji.

114 Kongruagesetz, BGB1, nr 403/1921.
115 Te same ustalenia wprowadzała ustawa z 28 czerwca 1922 roku, BGB1, nr 367.
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Tworzenie nowych placówek kościelnych, które zgodnie z obowiązu
jącymi przepisami miały być dofinansowywane ze środków publicznych, 
wymagało zgody władz państwowych. Pozostałe jednostki, wobec któ
rych państwo nie miało zobowiązań płatniczych, mogły być swobodnie 
zakładane lub zmieniane przez odpowiednie władze kościelne.

W konkordacie potwierdzono dotychczasową organizację i zarządza
nie funduszem religijnym. Środki w nim zgromadzone miały być wyko
rzystywane wyłącznie na cele kościelne. Fundusz miał być nadal zarzą
dzany przez państwo w imieniu Kościoła. Kwestię tę w ten sam sposób 
regulował art. 31 konkordatu z 1855 roku.

3.6. Pozostałe sprawy

Pozostałe sprawy, które uregulowano w konkordacie austriackim 
z 1933 roku, dotyczyły: duszpasterstwa wojskowego - art. VIII, kościel
nych dni świątecznych - art. XI, duszpasterstwa w szpitalach, domach 
starości, zakładach wychowawczych i więzieniach - art. XIV, poszano
wania tajemnicy służbowej duchownych - art. XVIII, postępowania or
ganów państwowych w razie zatrzymania, aresztowania i oskarżenia 
osoby duchownej - art. XX , strojów kościelnych - art. XXI.

Wikariusz wojskowy piastował godność biskupa. Zgodnie z przepi
sami konkordatu, miał on być powoływany przez Stolicę Apostolską po 
zasięgnięciu opinii rządu, który mógł zgłosić do kandydatury zastrzeżenia 
natury ogólnopolitycznej. Zgodnie z tymi postanowieniami instytucja 
wikariusza polowego bardziej nabrała charakteru kościelnego. W czasach 
cesarskich powoływał go cesarz po zasięgnięciu opinii Stolicy Apostol
skiej. Rząd mógł przedstawić swojego kandydata na wikariusza wojsko
wego wyłącznie w razie wakatu lub jego zmiany. To samo prawo mieli 
poszczególni biskupi diecezji, którzy mogli przedłożyć nazwiska kandy
datów Stolicy Apostolskiej. Z kolei kapelanów wojskowych mianował 
wikariusz, po uprzednim uzgodnieniu kandydatów z ministrem do spraw 
wojskowych. Kapelani, a także duszpasterze, księża i siostry zakonne, 
pracujący w szpitalach wojskowych, byli odpowiedzialni przed wikariu
szem. W konkordacie nie sprecyzowano jednak tego postanowienia.

Republika Austriacka uznała ustalone przez Kościół dni świąteczne: 
niedziele, Nowy Rok, Trzech Króli (6 stycznia), Wniebowstąpienie, Boże 
Ciało, św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), Wniebowzięcie NMP 
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(15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Niepokalane Poczęcie 
(8 grudnia), Boże Narodzenie (25 grudnia).

Duszpasterze i kapelani w szpitalach, domach starości, a także w wię
zieniach, domach poprawczych itp. mieli podlegać bezpośrednio ordyna
riuszowi diecezji, chyba że przy danej placówce utworzono oddzielną 
parafię.

Artykuł osiemnasty konkordatu dotyczył poszanowania tajemnicy in
nych osób przez duchownych. Stanowił on, że księża nie mogą być zmu
szani przez żadne instytucje lub osoby do udzielania informacji na temat 
osób lub rzeczy, w szczególności gdy informacje te uzyskali poprzez 
sakrament spowiedzi.

W razie zaskarżenia do sądu osoby duchownej lub zakonnej, sąd pań
stwowy zobowiązany był do natychmiastowego powiadomienia ordyna
riusza diecezjalnego, któremu podlegał oskarżony, o zarzutach wobec 
niego, a także wynikach postępowania wstępnego i wyroku. Zatrzymani 
lub aresztowani duchowni mieli być traktowani zgodnie ze swoim stanem 
i tytułem. W przypadku prawomocnego skazania osoby duchownej za 
przestępstwo strona kościelna była zobowiązana pozbawić ją funkcji, 
a państwo przestawało wypłacać jej pensję z funduszu religijnego. Arty
kuł XX konkordatu, o którym mowa, podtrzymywał postanowienia usta
wy z 7 maja 1874 roku116. Szczegółowiej opisano w nim jedynie zasady 
postępowania w razie aresztowania osoby duchownej. Należy tutaj zwró
cić uwagę, że pozbawienie urzędu i świadczeń następowało jedynie 
w razie skazania za przestępstwo.

1,6 RGBl, nr 50/1874.

Konkordat po raz pierwszy oficjalnie zastrzegał stroje kościelne wy
łącznie dla osób duchownych, a używanie ich przez inne osoby miało 
podlegać karze takiej samej, jak noszenie mundurów wojskowych czy 
policyjnych. Wcześniej nie wydano w Austrii żadnych przepisów regu
lujących te kwestie.

W przedostatnim artykule konkordatu ustalono, że wszystkie inne 
kwestie dotyczące spraw Kościoła, które nie zostały omówione w kon
kordacie, miały być regulowane zgodnie z obowiązującym prawem kano
nicznym. Artykuł XXII był nieprecyzyjny, nie określał procedury postę
powania w takich przypadkach ani kto miał rozstrzygać w tych sprawach, 
a jeśli byłaby to strona kościelna, to jakie znaczenie miały mieć jej decy
zje w sferze państwowej. Jedyną przewidzianą przez konkordat drogą 
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postępowania, w razie wystąpienia różnic w interpretacji niejasności lub 
luk prawnych w przepisach dokumentu, miały być rokowania obu stron 
w celu znalezienia zadowalającego rozwiązania problemu.

Konkordat został podpisany 5 czerwca 1933 roku, a ratyfikowany - 
1 maja 1934 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego. Z chwilą wejścia 
w życie konkordatu, straciły moc obowiązującą wszystkie przepisy praw
ne sprzeczne z ustaleniami konkordatu. Po drugiej wojnie światowej, 
w zmienionej sytuacji politycznej i społecznej obowiązywanie konkor
datu stanęło pod znakiem zapytania. Po długoletnich dyskusjach i nego
cjacjach uznano umowę ze Stolicą Apostolska za obowiązującą z zastrze
żeniem renegocjacji dokumentu. Ostatecznie strony podpisały trzynaście 
umów uzupełniających konkordat, regulujących najbardziej kontrower
syjne sprawy dotyczące relacji państwo - Kościół w Austrii. Najważniej
sze z nich omówione zostaną w kolejnym rozdziale książki.



Podsumowanie części I

KOŚCIÓŁ W AUSTRII 
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Kościół - partie polityczne

Jeszcze we wrześniu 1918 roku Rada Episkopatu w Austrii określała 
monarchię jako: katolicką siłę w sercu Europy'11, a już 12 listopada 1918 
roku kardynał Friedrich Gustav Piffl wezwał wszystkich wierzących do 
uznania lojalności wobec nowych władz republiki. Niezwykle szybka 
i zdecydowana zmiana stanowiska Kościoła wobec władz państwowych 
stanowiła próbę dostosowania się do zaistniałej sytuacji oraz określenia 
miejsca Kościoła w nowej rzeczywistości politycznej.

Analiza działalności Kościoła w Austrii w okresie międzywojennym 
pokazuje, że dążył on za wszelką cenę, nawet wbrew przyjętym wcze
śniej zasadom i argumentacji wypływającej z prawa naturalnego, do 
utrzymania wpływu na władzę w kraju. Działalność tę tłumaczy fakt, że 
nowo powstałą republiką rządzili niedoświadczeni politycy, a pluralizm 
polityczny w znaczeniu nowoczesnej wielopartyjności, konkurencyjności 
idei i programów dopiero się rozwijał. Kościół katolicki, który w okresie 
istnienia monarchii grał „pierwsze skrzypce” w państwie, w nowo po
wstałej republice nie miał szans zaistnienia samotnie na scenie politycz
nej. Oficjalne poparcie i współpraca polityczna z Partią Chrześcijańsko- 
-Społeczną zapewniły Kościołowi pośredni wpływ na podejmowane 
w kraju decyzje. Identyfikacja Kościoła i państwa z czasów monarchii 
przeobraziła się we wzajemną współzależność Kościoła i partii politycz
nej.

Działania Kościoła na rzecz zachowania swoich dotychczasowych 
wpływów w państwie w pierwszym okresie istnienia republiki przeszły 
do historii pod hasłem Haltens aller Bastionen - „Utrzymać wszystkie 
bastiony”. Jednak, pomimo silnej pozycji PChS, uznanej przez Kościół za 
przedstawiciela wszystkich wierzących, socjaliści zdobywali coraz więk-

117 (...) katholische Vormacht im Herzen Europas, cyt. za: O. Schulmeister: Kirche, 
Ideologien und Parteien [w:] F. Klostermann, H. Krieg!, O. Mauer, E. Weinzierl (red.): 
Kirche in Österreich 1918-1965, Wiedeń 1966, s. 222, tłumaczenie własne.
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szą popularność, również wśród katolickich wyborców. Dążyli oni do 
pozbawienia Kościoła wpływu na politykę oraz szkolnictwo, proponowali 
niekorzystne dla Kościoła reformy szkół, prawa małżeńskiego i socjalne
go. Ich propaganda w znacznym stopniu przyczyniła się do masowego 
występowania ludności z Kościoła katolickiego.

Całkowicie odmienne stanowiska dwóch najbardziej wpływowych 
ugrupowań w kraju, dotyczące roli Kościoła w życiu społecznym i poli
tycznym, doprowadziły do ostrych konfliktów w parlamencie oraz po
dzieliły społeczeństwo na dwa obozy, co unaoczniły wyniki pierwszych 
powszechnych wyborów w Austrii z 16 lutego 1919 roku. Głosy rozło
żyły się równomiernie, parlament zdominowały dwie partie: socjalistycz
na i chrześcijańsko-społeczna, mające całkowicie odmienne koncepcje 
dotyczące relacji państwo - Kościół. Żadna z nich nie była w stanie sa
modzielnie powołać rządu. Konsekwencją takiego układu sił było zamro
żenie prac ustawodawczych. Pomimo dogodnej sytuacji politycznej 
w okresie koalicyjnych rządów gabinetu Ignaza Seipela (PChS), Partia 
Chrześcijańsko-Społeczna broniąca konsekwentnie stanowiska Kościoła 
nie dała rady przeforsować zaproponowanych przez siebie rozwiązań. 
Wewnątrzpolityczna sytuacja w kraju skłoniła władze kościelne do szu
kania innej drogi dla zagwarantowania praw Kościoła i regulacji stosun
ków państwo - Kościół w Austrii. Jedyną możliwością korzystnego wyj
ścia z tej sytuacji miało być doprowadzenie do podpisania umowy mię
dzynarodowej ze Stolicą Apostolską. Dla osiągnięcia tego celu również 
pomocna wydawała się bliska współpraca z partią polityczną silnie repre
zentowaną w parlamencie.

Długoletnia współpraca polityczna Kościoła katolickiego z Partią 
Chrześcijańsko-Społeczną w Austrii miała wiele źródeł. Biskupi austriac
cy widzieli w niej swoje „prawe ramię”. Kościół, wytyczając kierunek jej 
działalności oraz podstawy programu, stworzył tożsamość polityczną tej 
partii, zyskując swojego przedstawiciela w świecie polityki. Związek 
między zasadami duchowymi głoszonymi przez Kościół i polityką PChS 
stawał się coraz silniejszy, co doprowadziło w ostateczności do wielo
stronnej zależności partnerów politycznych, widocznej, przede wszyst
kim, w czasie kampanii wyborczych. Kościół katolicki uznawał oficjalnie 
PChS za przedstawiciela wszystkich katolików. Kampania toczyła się 
w kościołach, podczas mszy świętych oraz na spotkaniach wyborczych 
organizowanych w parafiach. Biskupi wydawali oficjalne oświadczenia 
popierające PChS. Na mszach czytano listy pasterskie wzywające wier-
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nych do głosowania na tę partię oraz modlono się za jej pomyślny wynik 
. 118wyborczy
Polityczny katolicyzm, czyli bliska współpraca Kościoła i partii poli

tycznej w okresie międzywojennym w Austrii, nie sprzyjał tradycyjnej 
religijności wierzących ani budowaniu autorytetu Kościoła w społeczeń
stwie. Osoby, które nie zgadzały się z nową rolą Kościoła lub z pogląda
mi politycznymi głoszonymi na mszach świętych, często porzucały wiarę 
lub zmieniały wyznanie. Konsekwencją tego był wyraźny spadek autory
tetu Kościoła w społeczeństwie, zmniejszająca się z roku na rok liczba 
katolików, a także utrata zwolenników przez PChS i coraz gorsze wyniki 
tej partii w wyborach. Patrząc z dzisiejszej perspektywy na konsekwencje 
politycznej działalności Kościoła katolickiego w Austrii w okresie mię
dzywojennym, można stwierdzić, że nie była ona dla niego korzystna. 
W oczach wiernych odszedł on od podstawowych wartości głoszonych 
w ewangelii, a walka o władzę zepchnęła na dalszy plan główną misję 
Kościoła, jaką powinno być głoszenie wiary i nauczanie. Polityczny kato
licyzm przyczynił się do wzrostu popularności idei odseparowania Ko
ścioła od polityki głoszonej już nie tylko przez socjalistów, ale również 
przez samych katolików. Kościół nie od razu dostrzegł zagrożenia płyną
ce z takiej postawy wiernych. Zmiana kierunku działania przyszła zbyt 
późno, aby odbudować utracony autorytet.

Kościół - demokracja

Upadek monarchii habsburgskiej oznaczał dla Kościoła działalność 
w zmienionych warunkach społecznych i politycznych. Wprowadzony 
i zaakceptowany przez biskupów ustrój republikański, oparty na zasadach 
tolerancji i konkurencyjności, stawiał Kościół katolicki na równi z innymi 
instytucjami działającymi w kraju. Rozumienie idei demokracji w pierw
szych latach republiki było jednak w społeczeństwie bardzo słabe. 
Umożliwiło to utrzymanie przez Kościół wielu tradycji, rytuałów i sym
boli z czasów monarchii, stojącymi w sprzeczności z zasadami, na któ
rych opierał się nowy system państwa. Przedstawiciele Kościoła uczest
niczyli w różnych uroczystościach państwowych, zachowano również 
liczne ceremonie towarzyszące im w czasach monarchii, m.in. procesje 
z udziałem władz świeckich.

118 H. Schneider: Katholische Kirche und österreichische Politik, Wieden 1977, s. 175.
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Kościół nie opowiedział się przeciwko przejęciu w 1933 roku władzy 
przez Engelberta Dollfussa oraz przeciwko rozwiązaniu przez niego Partii 
Socjalistycznej. Co więcej, jego dyktatorskie rządy były pośrednio wspie
rane przez biskupów austriackich. Jako przedstawiciel Partii Chrześcijań- 
sko-Społecznej, oficjalnie popieranej przez Kościół, dążył do stworzenia 
systemu państwowego opartego na pryncypiach encykliki papieskiej 
Quadragesimo anno, zorganizowanego według wskazań papieskich 
i z mocną pozycją przywódcy119. Jego celem było jak najszybsze zakoń
czenie negocjacji ze Stolicą Apostolską i podpisanie konkordatu. To 
przesądziło o akceptacji rządu przez Kościół.

I. Seipel: Der Kampf lim..., s. 183.

Kościół - społeczeństwo

Działalność polityczna Kościoła negatywnie oddziaływała na życie 
religijne Austriaków, a wielu z nich skłoniła do zmiany wyznania lub 
wystąpienia z Kościoła. Jak dalece w czasach międzywojennych słowo 
„katolik” identyfikowane było w Austrii z przynależnością polityczną? 
Rytm życia słabo rozwiniętego gospodarczo społeczeństwa w pierwszych 
latach młodej republiki oparty był w znacznej mierze na autorytecie, 
rytuałach i tradycji związanej z wiarą katolicką. Ludność przyzwyczajona 
do obyczajów z czasów monarchii tłumnie brała udział w procesjach, 
wspólnych modlitwach i święceniach. Praktycznie z dnia na dzień za
miast cesarza na procesji pod gołym niebem pojawili się przedstawiciele 
rządu i politycy popierani przez Kościół. Ideologizacja religii jako konse
kwencja upadku monarchii, w której Kościół miał decydujące znaczenie, 
oraz ukierunkowanie działań Kościoła na współpracę z partią polityczną 
doprowadziły w krótkim czasie do osłabienia wiary w społeczeństwie, 
stopniowej sekularyzacji obywateli oraz przyczyniły się do rozwoju ra
dykalnych ruchów społecznych, zarówno po prawej, jak i lewej stronie 
sceny politycznej.

Obok zmian ustrojowych nastąpiła w tym okresie także zasadnicza 
transformacja gospodarcza, co prowadziło do pogłębiania się i powsta
wania kolejnych kryzysów. W obliczu wzrastającej industrializacji doszło 
do zamian w nastawieniu Austriaków do Kościoła katolickiego. W świa
domości społecznej przestano identyfikować Kościół z państwem, a ka
tolicyzm z religią narodową. W latach 1918-1928 blisko 125 tys. wier
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nych wystąpiło z Kościoła120. Był to, po części, wynik politycznej dzia
łalności Kościoła na scenie politycznej.

120 J. Schaschnig: Kirche und soziale Frage, Wiedeń 1966, s. 242.

Kościół - państwo

Kwestie dotyczące funkcjonowania szkolnictwa, zawierania katolic
kich związków małżeńskich oraz finanse Kościoła stały się głównymi 
punktami spornymi, które uniemożliwiały przez długie lata podpisanie 
konkordatu przez Republikę Austriacką i Stolicę Apostolską. Ciągłe kry
zysy rządowe pogłębiały dodatkowo trudną sytuację polityczną i gospo
darczą kraju oraz przyczyniły się do zawieszenia negocjacji na przełomie 
1931/32 roku. Wznowienie i przyśpieszenie prac konkordatowych nastą
piło dopiero po przejęciu władzy przez Engelberta Dollfussa. Interpretu
jąc na swoją korzyść przepisy konstytucji, jednoosobowo podejmował 
decyzje podczas toczących się rozmów ze Stolicą Apostolską. W kwiet
niu 1933 roku kanclerz E. Dollfuss został przyjęty na audiencji przez 
papieża Piusa XI, a 5 czerwca 1933 roku nastąpiło oficjalne podpisanie 
dokumentu.

W najważniejszych kwestiach, w konkordacie przyjęto rozwiązania 
zaproponowane przez stronę kościelną. Utrzymano dotychczasowe prawa 
Kościoła w sprawach szkolnictwa oraz przewidziano dodatkowe świad
czenia na ten cel z budżetu państwa. Kościół otrzymał prawo do zakłada
nia placówek publicznych oraz nauczania religii w szkołach państwo
wych.

Małżeństwo zawarte przed ołtarzem zostało uznane przez państwo 
i pociągało za sobą cywilne skutki prawe. Wprowadzono jednak fakulta
tywne śluby cywilne dla katolików, na co do końca pertraktacji nie 
chcieli się zgodzić biskupi austriaccy, a ostateczną decyzję w tej sprawie 
podjęto odgórnie, w Stolicy Apostolskiej.

Jednoznacznie prokościelne przepisy konkordatu były nie do przyjęcia 
dla władz państwowych po drugiej wojnie światowej. Pytania dotyczące 
kwestii szkolnictwa, małżeństw kanonicznych i finansów Kościoła pozo
stały otwarte, mimo zawarcia umowy ze Stolicą Apostolską. W rzeczywi
stości tak długo negocjowane uregulowania nigdy nie weszły w życie. 
Złożyło się na to kilka powodów, z których najważniejszym była sytuacja 
polityczna w Europie już w chwili podpisywania umowy. Jednocześnie 
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można się pokusić o spekulacje, że gdyby nie wystąpiły te okoliczności 
polityczne, konkordat nie zostałby wcale podpisany, a przynajmniej nie 
w takiej formie.

Wynegocjowane przepisy konkordatu dotyczące spraw mieszanych 
tak naprawdę nie satysfakcjonowały żadnej ze stron. Biskupi austriaccy 
nie byli zadowoleni z zawartego kompromisu dotyczącego małżeństw, 
dla państwa austriackiego zobowiązania finansowe na rzecz Kościoła 
były zbyt daleko idące, a faktycznie nie do spełnienia. To sprawiło, że po 
drugiej wojnie światowej nie przestrzegano umowy zawartej ze Stolicą 
Apostolską, a decyzja na temat mocy obowiązującej konkordatu została 
podjęta dopiero dziesięć lat po wojnie.



Część II

KOŚCIÓŁ W AUSTRII
W CZASACH II REPUBLIKI





Rozdział IV

SPÓR O MOC OBOWIĄZUJĄCĄ KONKORDATU 
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Wprowadzenie

Anschluss Austrii w marcu 1938 roku przerwał pozytywny rozwój 
stosunków między Stolicą Apostolską a Republiką Austriacką. Kościół 
katolicki na terenach Austrii nie mógł liczyć na modus vivendi. Władze 
111 Rzeszy nie uznawały praw Kościoła zapisanych w konkordacie za
wartym przez rząd Dollfussa. W sierpniu 1938 roku rozpoczęto likwida
cję szkół i organizacji katolickich, zamykano i grabiono klasztory.

W 1939 roku władze hitlerowskie skonfiskowały majątek funduszu 
religijnego, wprowadzając w zastępstwie podatek kościelny121. Składki 
miały obowiązywać wszystkich pełnoletnich członków Kościoła katolic
kiego, ewangelickiego i starokatolickiego. Poprzez ustawę o składkach 
kościelnych wprowadzono nowy system finansowania Kościoła w Au
strii. Zwolniono państwo z jakichkolwiek świadczeń ze środków publicz
nych na rzecz Kościoła, który miał być utrzymywany przez wiernych. 
Poszczególne parafie zostały zobowiązane do przedstawiania z począt
kiem każdego roku planu potrzeb i wydatków, a z końcem roku do rozli
czania się z niego. Wprowadzenie opłat spowodowało masowe występo
wanie ludności z Kościoła. W okresie od 1939 do 1945 roku z Kościoła 
katolickiego na terenie Austrii wystąpiło formalnie 300 tys. wiernych.

121 Gesetz über die Erhebung von Kirchenbeiträgen im Lande Österreich, Gesetzblatt 
für Land Österreich, nr 543/1939.

4.1. Powrót do działalności duszpasterskiej

W okresie powojennym, miejsce Partii Chrześcijańsko-Społecznej na 
scenie politycznej, zajęła Austriacka Patia Ludowa (Österreichische 
Volkspartei). Kontynuowała ona wprawdzie linię PChS, wpisując chrze-
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ścijańskie wartości w swój program, ale równocześnie dystansowała się 
od bezpośredniej współpracy i utożsamiania się z Kościołem katolickim.

Demokratyzacji krajobrazu partyjnego Austrii towarzyszyła zmiana 
działalności Kościoła katolickiego i jego powolne wycofywanie się 
z polityki. Wyraźna deklaracja apolityczności Kościoła została złożona 
przez biskupów austriackich podczas pierwszych, powojennych dni kato
lickich, zorganizowanych na początku maja 1952 roku, w Mariazell. Ich 
uwieńczeniem stał się tzw. Manifest katolicki, w którym biskupi przyjęli 
główne zasady wytyczające kierunek rozwoju i działalności Kościoła 
w Austrii. Przede wszystkim wykluczono oficjalną współpracę Kościoła 
z jakąkolwiek partią polityczną. Jego dewizą miało się stać hasło: Wolny 
Kościół w wolnym społeczeństwie122.

122 Manifest katolicki (Katholisches Manifest) zwany również Manifestem z Mariazell 
(Mariazeller Manifest) [w:] E. Weinzierl: Katholische Kirche [w:] F. Klostermann, 
H. Kriegl, O. Mauer, E. Weinzierl (red.): Kirche in Österreich 1918-1965, s. 287.

Kierunek zmian polityki Kościoła katolickiego w Austrii w latach 
sześćdziesiątych XX w. wyznaczyły postanowienia II Soboru Watykań
skiego (1962-1965), na którym za nadrzędne zadanie Kościoła w społe
czeństwie uznano działalność duszpasterską. Podczas obrad określono 
również podstawy współdziałania dwóch wspólnot: religijnej i politycz
nej. Podstawowymi zasadami we wzajemnych relacjach państwa i Ko
ścioła miały się stać: poszanowanie wolności religijnej, niezależność 
i autonomia. Oznaczało to równocześnie dążenie do apolityczności Ko
ścioła i duchowieństwa.

W okresie międzywojennym partnerem Kościoła w Austrii była partia 
polityczna jako organizacja unaoczniająca jego interesy na forum poli
tycznym, a także rząd jako instytucja nadrzędna, reprezentująca dane 
państwo. Rozwój idei demokratycznych w czasach powojennych, idea 
narodu jako jedynego podmiotu władzy, a także utrwalająca się nie tylko 
w teorii, ale i w praktyce świadomość, że naród wywiera istotny i decy
dujący wpływ na formę rządów, ich personalną obsadę oraz na treść praw 
państwowych, doprowadziły do zmiany polityki Kościoła w Austrii. Jego 
działania zostały skierowane na pozyskanie i odbudowanie autorytetu 
w społeczeństwie m.in. poprzez tworzenie świeckich, niezależnych poli
tycznie organizacji związanych z Kościołem.
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Niebagatelną rolę w pozyskiwaniu przez Kościół wiernych odgrywała 
również prężnie się rozwijająca prasa katolicka rozdawana lub sprzeda
wana w parafiach.

4.2. Konkordat austriacki - tak czy nie?

W ciągu siedmioletnich rządów nazistowskich (1938-1945) wprowa
dzono w Austrii szereg zmian ustawodawczych wzorowanych na przepi
sach niemieckich, regulujących m.in. sprawy Kościoła. Rząd Tymczaso
wy Austrii z kanclerzem Karlem Rennerem na czele, powołany 27 kwiet
nia 1945 roku, uznał Anschluss za akt bezprawia dokonany przez siły 
nazistowskie, który pozbawił naród austriacki instytucji rządzących, a co 
za tym idzie wolności i samostanowienia. W proklamacji wydanej w pier
wszym dniu swojego urzędowania ogłosił odrodzenie demokratycznej II 
Republiki Austrii, która miała być kontynuacją państwa sprzed aneksji123. 
W wydanej 1 maja 1945 roku przejściowej ustawie konstytucyjnej Rząd 
Tymczasowy, przypisujący sobie władzę ustawodawczą, przywrócił moc 
prawną konstytucji federalnej z 1920 roku oraz pozostałych aktów kon
stytucyjnych w kształcie, w którym obowiązywały one 5 marca 1933 
roku124. W ten sposób przywrócono przedwojenny, demokratyczny po
rządek prawny. Równocześnie zniesiono ustawy i rozporządzenia wpro
wadzone po 13 marca 1938 roku (Anschluss Austrii), które w jakikolwiek 
sposób ograniczały niezależność państwa austriackiego, były sprzeczne 
z zasadami demokracji, ograniczały samostanowienie narodu lub zawie
rały elementy ideologii nacjonalizmu125. Uznano, że unieważnienie 

123 Podobnie jak I Republika Austrii zawdzięczała swoje powstanie woli Prowizorycz
nego Zgromadzenia Narodowego, utworzonego przez przedstawicieli partii politycznych, 
tak i II Republika ukonstytuowała się w sensie prawnym i politycznym dzięki decyzjom 
i działaniom czołowych polityków stojących na czele partii: socjalistycznej, chrześcijań- 
sko-społecznej i komunistycznej, którzy utworzyli Rząd Tymczasowy i wydali Deklarację 
Niepodległości 27 kwietnia 1945 roku, stanowiącą akt założycielski II Republiki. Czytaj 
w H. Schambeck, Parlament Republiki Austrii, Warszawa 1997, s. 9-38.

124 W okresie międzywojennym dwa razy znacząco znowelizowano konstytucję: 
w 1925 i 1929 roku. Reforma konstytucji 7 grudnia 1929 roku miała wyraźnie antyparla- 
mentamy charakter. Dzień 5 marca 1933 roku to data tzw. „samowyłączenia się” Rady 
Narodowej. Patrz poprzedni rozdział.

125 Staatsgesetzblatt nr 1, 1945 rok. Stenographisches Protokoll über die Sitzungen des 
Nationalrates 1945/46, t. 1, s. 166. Oświadczenie rządu z 12 kwietnia 1946 roku. W dniu 
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wszystkich przepisów wprowadzonych w okresie aneksji doprowadziłoby 
do chaosu prawnego, dlatego moc prawną zachowały m.in. uregulowania 
dotyczące Kościoła, spraw finansowych, małżeństw i szkolnictwa. Decy
zje Rządu Tymczasowego Austrii potwierdziła Rada Narodowa wybrana 
w pierwszych powojennych wyborach parlamentarnych, w dniu 25 listo
pada 1945 roku.

Jednym z największych dylematów austriackiej powojennej polityki 
w dziedzinie stosunków państwo - Kościół była kwestia mocy obowią
zującej konkordatu z 1933 roku. Utrzymanie przepisów dokumentu 
w niezmienionej wersji okazało się nierealne. Socjaliści stali na stanowi
sku, że konkordat należy do przeszłości ze względu na okoliczności jego 
podpisania, a także na zawarte w nim zobowiązania państwa, które nie 
były możliwe do realizacji. Prokościelna ÖVP postulowała wprawdzie 
uznanie konkordatu za obowiązujący, ale z zastrzeżeniem konieczności 
jego renegocjacji.

4.2.1. Traktat państwowy z 15 maja 1955 roku i Biała Księga

Pomimo funkcjonowania Rządu Tymczasowego, realną władzę w Au
strii bezpośrednio po wojnie pełniły mocarstwa okupacyjne, które powo
łały w tym celu Radę Sojuszniczą, podejmującą najważniejsze decyzje 
dotyczące spraw politycznych w państwie126. Dopiero po podpisaniu 
przez Austrię z jednej strony, a przez cztery mocarstwa okupacyjne 
z drugiej Traktatu państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i de
mokratycznej Austrii, zawartego na konferencji ministrów spraw zagra
nicznych w Wiedniu 15 maja 1955 roku, Austria odzyskała pełną suwe
renność na swym terytorium127. Traktat Państwowy nie rozwiązywał 
kwestii stosunków państwo - Kościół, a tylko częściowo odnosił się do 

25 listopada 1945 roku odbyły się pierwsze wolne wybory w II Republice Austrii. Na czele 
nowego rządu stanął Leopold Figi.

126 Rada Sojusznicza składała się z przedstawicieli czterech mocarstw okupacyjnych 
i miała charakter „parlamentu zastępczego”. W latach 1946-1955 przedstawiano jej do 
zatwierdzenia wszystkie ustawy uchwalane przez Radę Narodową. Ustawy konstytucyjne 
wymagały pisemnego zatwierdzenia Rady Sojuszniczej, a inne ustawy i układy międzyna
rodowe uważano za zatwierdzone, jeśli Rada nie zgłosiła wobec nich sprzeciwu w ciągu 31 
dni [w:] H. Schambeck: Parlament Republiki Austrii, s. 34.

127 Traktat Państwowy z 15 maja 1955 roku w sprawie odbudowy niezawisłej i demo
kratycznej Austrii [w:] I. Gampl, R. Potz, B. Schinkele: Österreichisches Staatskirchen
recht, Wiedeń 1990, s. 70.
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spraw Kościoła. Przepisy w nim zawarte zobowiązywały m.in. rząd Au
strii do przejęcia kontroli nad majątkiem organizacji, które podlegały 
prześladowaniom religijnym ze strony nazistów128. Na ich podstawie, w 
grudniu 1955 roku powołano Powiernictwo Funduszu Religijnego w celu 
zabezpieczenia majątku Kościoła katolickiego i innych związków wyzna
niowych, skonfiskowanego przez władze hitlerowskie, oraz zarządzania 
nim do czasu ostatecznego uregulowania problemu129.

128 Art. 26, ust. 2.
129 H. Paarhammer: Kirchliches Finanzwesen in Österreich, Wiedeń 1989, s. 198.
120 W wyniku wyborów 25 listopada 1945 roku ÖVP zdobyła 85 miejsc w Radzie Na

rodowej, a SPÖ - 76 mandatów, S. Vajda: Felix Austria..., s. 594.
131 Weißbuch, Kirche und Staat in Österreich, Wiedeń 1955.

Postanowienia Traktatu Państwowego nie rozstrzygnęły toczącego się 
w Austrii od zakończenia II wojny światowej sporu o moc obowiązującą 
konkordatu z 1933 roku. Dwie największe partie w parlamencie: ÖVP 
i SPÖ prezentowały odmienne poglądy w tej kwestii130. Prokościelna 
ÖVP opowiadała się za uznaniem mocy obowiązującej konkordatu. Na
tomiast dla socjalistów podpisanie i wynegocjowanie umowy w 1933 
roku przez dyktatorski rząd Engelberta Dollfussa stanowiło argument 
przeciwko uznaniu jej mocy obowiązującej.

Nie widząc szans na zawarcie kompromisu w parlamencie, chcąc ofi
cjalnie wyrazić sprzeciw wobec nieuregulowanej pozycji prawnej Ko
ścioła katolickiego w Austrii, 1 czerwca 1955 roku biskupi austriaccy 
wydali tzw. Białą Księgę zatytułowaną Kościół i państwo w Austrii. 
Omówiono w niej podstawowe kwestie dotyczące: sytuacji Kościoła 
w kraju, problemów związanych ze sprawami szkolnictwa, małżeństw 
kościelnych i finansów. Przypominano w niej o sytuacji Kościoła w okre
sie Anschlussu, grabieżach mienia kościelnego dokonanych przez Niemcy 
hitlerowskie, a także o stratach poniesionych przez Kościół w Austrii. 
Przedstawiono propozycje zmian oraz postulowano, aby przyszłe regula
cje państwowe oraz układy między Stolicą Apostolską a Republiką Au
striacką każdorazowo odnosiły się do przepisów konkordatu. Domagano 
się przede wszystkim uregulowania kwestii majątkowych i zadośćuczy
nienia dla Kościoła katolickiego za straty poniesione na rzecz państwa 
wiatach 1938-1945. Podkreślono również konieczność zmiany przepi
sów państwowych regulujących kwestię zawierania związków małżeń
skich131. Domagano się jak najszybszego uregulowania spraw Kościoła 
w Austrii.
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4.3. Nowy klimat w kontaktach państwo - Kościół

W Białej Księdze biskupi wyrazili ubolewanie, że austriackie władze 
państwowe w ciągu dziesięciu lat od zakończenia wojny nie zajęły się 
sprawą uregulowania stosunków państwo - Kościół. Była to, z jednej 
strony konsekwencja sytuacji politycznej Austrii, uzależnionej od państw 
alianckich, z drugiej strony, przyczyniły się do tego wewnątrzpolityczne 
naciski ze strony socjalistów, zmierzające do unieważnienia konkordatu. 
Jednocześnie najważniejszą kwestią, którą zajmowały się kolejne rządy 
w powojennej Austrii, było odzyskanie pełnej niezależności. Mając 
w pamięci międzywojenne spory polityczne związane z reformą szkol
nictwa i prawa małżeńskiego, nie podejmowano spraw dotyczących Ko
ścioła przed zawarciem traktatu z państwami alianckimi.

Uregulowanie sytuacji prawnej Kościoła katolickiego stało się zasad
niczym celem rządu austriackiego po odzyskaniu pełnej niezawisłości. 
Władze Austrii zdawały sobie sprawę, że przyjazne stosunki ze Stolicą 
Apostolską mogą poprawić wizerunek państwa i narodu w skali między
narodowej. Już w listopadzie 1955 roku zaczęto porządkować przepisy 
dotyczące spraw Kościoła. Dnia 18 listopada Rada Narodowa uchwaliła 
ustawę o dniach świątecznych, według której zgodnie z konkordatem 
(art.XI) m.in. dzień 8 grudnia (Niepokalanego Poczęcia) stał się wolny od 
pracy132. Decyzją Najwyższego Sądu Konstytucyjnego zniesiony został 
przepis, który zakazywał księżom udzielania nowożeńcom ślubu kościel
nego przed zawarciem związku cywilnego133. Sąd uznał, że taka procedu
ra ograniczała konstytucyjne wolności obywatelskie. W październiku 
1956 roku uchwalono ustawę o tworzeniu katolickich duszpasterstw woj
skowych, zgodnie z którą miały zostać wypełnione zobowiązania zawarte 
w VIII art. konkordatu. Traktat Państwowy z maja 1955 roku stwarzał 
podstawy do zrekompensowania Kościołowi strat finansowych poniesio
nych na rzecz państwa w okresie II wojny światowej. Dnia 20 grudnia 
1955 roku Rada Narodowa powołała Powiernictwo Funduszu Religijne
go, który miał zabezpieczyć majątek Kościoła katolickiego i innych 
związków wyznaniowych, skonfiskowany przez władze hitlerowskie.

132 A. Kostelecky: Anerkennung der Rechtgültigkeit..., s. 20.
133 Decyzja Najwyższego Sądu Konstytucyjnego z 19 grudnia 1955 roku w sprawie 

zniesienia par. 67 ustawy o stanie cywilnym z 3 listopada 1937 roku [w:] A. Kostelecky: 
Anerkennung der Rechtgültigkeit..., s. 22.
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Jednocześnie upoważniła władze państwowe do zarządzania tym mająt
kiem.

Przygotowania do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych 
w maju 1956 roku, a następnie wyborów prezydenckich w 1957 roku 
ponownie opóźniły prace ustawodawcze dotyczące spraw Kościoła. Ko
lejne lata przyniosły jednak korzystny dla Kościoła rozwój sytuacji. Za
równo kanclerz Julius Raab, jak i nowo zaprzysiężony prezydent Adolf 
Schärf opowiadali się za szybkim uregulowaniem stosunków między 
państwem a Kościołem.

Jestem zadowolony, że w sprawach kultury, w naszym kraju, panuje nowy 
klimat. Chcę dołożyć wszelkich starań, by w tym samym przyjaznym klimacie 
układały się stosunki między naszym państwem a Kościołem katolickim,

powiedział prezydent Schärf w dniu swojego zaprzysiężenia, 22 maja 
1957 roku134.

134 Cyt. za: A. Kostelecky: Anerkennung der Rechtgiiltigkeit..., s. 30, tłumaczenie 
własne. W imieniu rządu, za szybką regulacją spraw Kościoła opowiedział się kanclerz 
Julius Raab 4 lipca 1956.

Wyrazem dążeń władz państwowych były kolejne regulacje prawne 
dotyczące spraw Kościoła. W lipcu 1957 roku Rada Narodowa przyjęła 
uchwałę w sprawie uposażeń dla nauczycieli religii. Zniesione przez wła
dze III Rzeszy postanowienia art. XX konkordatu, regulujące zasady 
pozbawienia wolności duchownego, zostały przywrócone. W razie za
skarżenia do sądu osoby duchownej lub zakonnej, sąd państwowy zobo
wiązany był do powiadomienia o zarzutach wobec duchownego, wyni
kach postępowania wstępnego, a także o wyroku ordynariusza diecezjal
nego, któremu podlegał oskarżony. W razie zatrzymania, a także w przy
padku aresztowania osoby duchownej miała ona być traktowana zgodnie 
ze swoim stanem i tytułem.

Dnia 17 lipca 1957 roku rząd powołał specjalną komisję, która miała 
prowadzić negocjacje ze Stolicą Apostolską w sprawie zmiany, uzupeł
nienia i dostosowania niektórych artykułów konkordatu do ówczesnych 
warunków. Natomiast 19 grudnia 1957 roku rząd austriacki oficjalnie 
uznał moc obowiązującą konkordatu z 1933 roku i rozpoczął prace nad 
projektem zmian niektórych jego postanowień.
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4.4. Niemieckie prawo małżeńskie

Władze niemieckie wprowadziły w Austrii obligatoryjne śluby cywil
ne, a także powszechne prawo do rozwodu. Normy kościelne odnoszące 
się do przeszkód odnośnie do zawarcia związku małżeńskiego, a także 
decyzje trybunałów kościelnych o udzieleniu dyspens przestały mieć, 
wbrew regulacjom konkordatowym, jakiekolwiek znaczenie dla prawa 
państwowego. Sądom kościelnym odebrano prawo do orzekania w spra
wach małżeństw katolickich. Zniesiono także separacje małżeńskie.

Ustawa o stanie cywilnym z 3 listopada 1937 roku zakazywała księ
żom udzielania ślubu kościelnego, jeśli nowożeńcy nie zawarli wcześniej 
związku cywilnego. Za niezastosowanie się do tych przepisów duchowni 
mogli być ukarani grzywną, a nawet pozbawieni wolności. Ustawa ta 
została zmieniona w wyniku orzeczenia sądu konstytucyjnego z 19 grud
nia 1955 roku135. Uroczystości kościelne mogły wprawdzie poprzedzać 
zawarcie związku w odpowiednim Urzędzie Stanu Cywilnego, jednakże 
ślub przed ołtarzem nie był ważny w obliczu prawa. Utrzymano przepisy 
dotyczące przebiegu uroczystości. Wstąpienie w związek małżeński 
miało się odbywać w uroczystej atmosferze, w specjalnie na te okazje 
przygotowanej sali, przyozdobionej kwiatami. Urzędników państwo
wych, przed którymi zawierane były związki małżeńskie, miały obowią
zywać uroczyste stroje służbowe. Urzędnicy mieli prawo do wstrzymania 
uroczystości, jeśli nowożeńcy swoim strojem lub zachowaniem obrażali
by Urząd Stanu Cywilnego136.

135 Patrz poprzedni podrozdział.
136 A. Kostelecky: Anerkennung der Rechtgültigkeit..... s. 24. Komunikat z 29 lutego 

1956 roku, BGBl, nr 46.
137 B. Primetshofer: Ehe und Konkordat, Wiedeń 1960, s. 56.

Niemieckie prawo małżeńskie, wprowadzone w Austrii w 1938 roku 
a obowiązujące do dzisiaj, nie zawiera żadnych elementów kościelnego 
pojmowania instytucji małżeństwa. Państwo nie uznaje ślubów kościel
nych w sensie prawnym, związek zawarty w Kościele nie może zastąpić 
ślubu cywilnego. Ze świeckiego rozumienia instytucji małżeńskiej wyni
ka prawo do rozwodów137. Według przepisów ustawy dotyczącej mał
żeństw z 1938 roku jurysdykcja w sprawach małżeństw należy wyłącznie 
do sądów państwowych. One też na podstawie prawa państwowego orze-
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kają o ważności małżeństwa i udzielają rozwodów, bez względu na wy
znanie małżonków. Dyspensy udzielane przez Kościół nie mają w wy
miarze państwowym znaczenia. Prawo państwowe nie przewiduje insty
tucji separacji.



Rozdział V

UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE KOŚCIOŁA 
KATOLICKIEGO WII REPUBLICE

Wprowadzenie

Stabilizacja sytuacji międzynarodowej oraz odzyskanie pełnej nieza
wisłości przez Austrię, po podpisaniu Traktatu Państwowego w 1955 
roku, przyniosły zmianę polityki państwa wobec Kościoła. Nowy rząd, 
z kanclerzem Juliusem Raabem na czele, powołany w wyniku wyborów 
parlamentarnych z 1956 roku za jeden z najważniejszych punktów swoje
go programu przyjął uregulowanie stosunków dyplomatycznych ze Stoli
cą Apostolską.

Relacji Wiedeń - Watykan w pierwszych latach powojennych nie 
można zliczyć do poprawnych. Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej 
dwukrotnie, w 1950 i 1956 roku, zwracał się oficjalnie się do rządu Au
strii z propozycją podjęcia negocjacji w celu uregulowania przepisów 
dotyczących Kościoła. O ile nota z 1950 roku wyrażała jedynie gotowość 
do rozpoczęcia rozmów, kolejna z 22 września 1956 roku stawiała pod 
znakiem zapytania dalszy rozwój stosunków dyplomatycznych między 
Stolicą Apostolską a II Republiką Austrii. Sekretariat Stanu domagał się 
w niej odpowiedzi na dwa, kluczowe dla Kościoła, pytania: czy władze 
Austrii uznają moc obowiązującą konkordatu zawartego w 1933/34 roku 
i czy mają zamiar przestrzegać zawartych w tym dokumencie regulacji? 
Oba dokumenty pozostały bez odpowiedzi. Powodem niechęci władz 
Austrii do podejmowania oficjalnych rozmów z Watykanem był, opisy
wany w poprzednim rozdziale, wewnątrzpolityczny spór dotyczący mię
dzywojennej umowy ze Stolicą Apostolską, toczący się między ÖVP 
i SPÖ w parlamencie.

Dopiero 19 grudnia 1957 roku rząd austriacki oficjalnie uznał moc 
obowiązującą konkordatu z 1933 roku i rozpoczął prace nad projektem 
zmian niektórych jego postanowień138. Ze względu na straty finansowe

138 Dnia 17 lipca 1957 roku rząd powołał specjalną komisję, która zajęła się przygoto
waniem renegocjacji postanowień konkordatu dotyczących szkolnictwa, zawierania kano
nicznych związków małżeńskich i finansów Kościoła.
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poniesione po przejęciu przez państwo dóbr funduszu religijnego oraz 
w związku z nieuregulowaną sytuacją finansową Kościoła w Austrii, 
Stolica Apostolska dążyła przede wszystkim do renegocjacji spraw ma
jątkowych. W nocie z 30 stycznia 1958 roku władze Kościoła dały do 
zrozumienia, że zmiany dotyczące kwestii szkolnictwa i małżeństw kano
nicznych mogą być dyskutowane dopiero po uregulowaniu spraw majątko
wych.

Państwo austriackie, zawierając w 1933 roku konkordat ze Stolicą 
Apostolską, przyjęło na siebie obowiązek dostosowania przepisów pań
stwowych do postanowień zawartych w umowie. Anschluss Austrii unie
możliwił wprowadzenie tych postanowień w życie. Stolica Apostolska 
liczyła, że w nowej sytuacji politycznej i po uznaniu konkordatu za obo
wiązujący państwo austriackie wypełni zobowiązania względem Kościoła 
zawarte w tym dokumencie139.

139 Nota z 30 stycznia 1958 roku, a także poprzedzająca ją nota rządu austriackiego 
z 19 grudnia 1957 roku, w której oficjalnie uznano moc obowiązującą konkordatu, zostały 
wydrukowane w gazecie Wiener Zeitung 6 marca 1958 roku, nr 54.

140 Układ między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii z 23 czerwca 1960 roku, re
gulujący sprawy majątkowe, I. Gampl, R. Potz, B. Schinkele: Österreichisches Staatskir
chenrecht, s. 205. Ratyfikacja układu nastąpiła 13 sierpnia 1960 roku.

141 13. 7603 ATS = 1 euro.

5.1. Sprawy majątkowe Kościoła

5.1.1. Subwencje i podatki

Układ między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii uzupełniający 
konkordat z 1933 roku, podpisany przez nuncjusza apostolskiego arcybi
skupa Giovanniego Dellepiane oraz ministra spraw zagranicznych Austrii 
Bruno Kreisky’ego 23 czerwca 1960 roku, zakończył skomplikowane 
dzieje funduszu religijnego140. Na państwo nałożono obowiązek płacenia 
corocznych subwencji (odszkodowania) na rzecz Kościoła katolickiego, 
usankcjonowano także prawo Kościoła do pobierania składek na cele 
kościelne od jego pełnoletnich członków.

Począwszy od 1961 roku, władze Republiki Austrii zobowiązały się 
do wypłacania corocznych świadczeń na rzecz Kościoła w wysokości 50 
min szylingów141 oraz równowartości 1250 pensji pracowników admini
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stracji państwowej142. Przy określaniu tej kwoty wzięto pod uwagę przede 
wszystkim szacunkowe straty poniesione przez Kościół na rzecz państwa 
w okresie Anschlussu, średnie uposażenia duchownych oraz finansowe 
zobowiązania państwa na rzecz budownictwa sakralnego.

142 Licząc średnią pensję otrzymywaną przez urzędników grupy A, klasy IV, stopnia 
uposażenia 4, łącznie z dodatkami (art. 2 ust. 1).

143 Pierwszy układ uzupełniający między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii z 29 
września 1969 roku do układu między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii z 23 czerwca 
1960 roku regulującego sprawy majątkowe [w:] I. Gampl, R. Potz, B. Schinkele: Österrei
chisches Staatskirchenrecht, s. 207.

144 Drugi układ uzupełniający między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii z 9 
stycznia 1976 roku do układu między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii z 23 czerwca 
1960 roku regulującego sprawy majątkowe, jw., s. 208.

145 Trzeci układ uzupełniający między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii z 24 lip
ca 1981 roku do układu między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii z 23 czerwca 1960 
roku regulującego sprawy majątkowe, jw., s. 209.

146 Czwarty układ uzupełniający między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii do 
układu między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii regulującego sprawy majątkowe, 
j.w., s. 209, a także [w:] G. Reisinger: Die Finanzierung der katholischen Kirche im Länd
ervergleich, Innsbruck 1995, s. 45.

Wypłata subwencji miała być zgodnie z postanowieniami układu do
konywana w czterech ratach, najpóźniej do 31 maja, 31 lipca, 30 wrze
śnia i 30 listopada każdego roku na ręce ordynariusza diecezji wiedeń
skiej. Władzom kościelnym pozostawiono całkowitą niezależność w dys
ponowaniu i zarządzaniu tymi środkami. Nie określono żadnych ob
ostrzeń dotyczących ich wykorzystania.

Na podstawie czterech kolejnych układów uzupełniających wysokość 
świadczeń na rzecz Kościoła została podniesiona:

- do 67 min szylingów na mocy układu z 29 września 1969 roku143,
- do 97 min szylingów na mocy układu z 9 stycznia 1976 roku144,
- do 128 min szylingów na mocy układu z 24 lipca 1981 roku145,
- do 158 min szylingów na mocy układu z 1990 roku, wypłata uposa

żeń dla duchownych wynosi dzisiaj ok. 304 920 000 ATS, co stanowi 
około 22 159 400 euro146.

Postanowienia układu między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii 
z 23 czerwca 1960 roku, regulującego sprawy majątkowe, wprowadziły 
na stałe do ustawodawstwa austriackiego prawo Kościoła do pobierania 
składek kościelnych i do swobodnego decydowania o ich przeznaczeniu. 
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Kościół nie został zobowiązany do przedstawiania budżetu rocznego ani 
do rozliczania się z niego147.

147 Układ między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii z 23 czerwca 1960 roku..., 
art. 2 ust. 4.

148 P. Leisching: Die finanziellen Beziehungen von Kirche und Staat in Österreich aus 
rechtlicher Sicht, Wiedeń 1989, s. 78.

Składki kościelne w Austrii należą do grupy tzw. składek na rzecz or
ganizacji i obowiązują wszystkich pełnoletnich członków Kościoła kato
lickiego. Nie są one dobrowolne, mają charakter podatków148. Corocznie 
wysokość składek, a także zasady ich naliczania, pobierania i zwolnień 
regulują władze kościelne, które w razie zmiany ich wysokości zobowią
zane zostały do powiadomienia o tym władz państwowych. Aby zacho
wać całkowitą niezależność od państwa, Kościół stworzył specjalną ad
ministrację wewnątrzkościelną zajmującą się pobieraniem podatków od 
wiernych, która ma swoje jednostki w każdej dużej parafii. Z pomocy 
państwa Kościół korzysta w przypadkach wykorzystania wszelkich do
stępnych mu środków w celu ściągnięcia należnych mu zaległości.

Podatek kościelny wynosi 1,15% rocznych dochodów wiernych. 
W wielu przypadkach osoby należące do Kościoła zwalniane są z opłat, 
m.in. matki samotnie wychowujące dzieci, studenci, bezrobotni. Pomimo 
to obowiązkowe składki są częstą przyczyną występowania katolików 
z Kościoła.

5.1.2. Rozdział dóbr funduszu religijnego

Kolejną sprawą, którą uregulowano na mocy układu z 1960 roku było 
rozdzielenie dóbr pozostających w gestii Powiernictwa Funduszu Religij
nego powołanego 20 grudnia 1955 roku, w celu zabezpieczenia majątku 
Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych zagrabionego 
przez władze III Rzeszy. Aż do roku 1960 roku majątkiem tym zarzą
dzało państwo.

Kościołowi katolickiemu zwrócono nieruchomości: kościoły, budynki 
parafialne i klasztory wraz z należącą do nich i gospodarczo z nimi zwią
zaną ziemią, użytkowane przez niego z jakiegokolwiek tytułu w dniu 13 
marca 1938 roku lub 1 września 1959 roku. Dobra te stały się własnością 
archidiecezji Wiedeń (art. 3 ust.l).
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Osobno uregulowano kwestię odszkodowań dla archidiecezji Salzburg 
i administratury apostolskiej Burgenland. Dzieje finansowej zależności 
archidiecezji Salzburg od państwa sięgają czasów cesarza Franciszka I. 
W wyniku procesów sekularyzacji w 1803 roku biskupstwo utraciło pra
wie cały majątek. By nie dopuścić do jego likwidacji, cesarz zobowiązał 
się do dotowania biskupstwa149. Postanowienia te potwierdziła Stolica 
Apostolska w Bulli Ubi primu 50. Na podstawie tych dokumentów władze 
Austrii wypełniały swoje zobowiązania wobec archidiecezji Salzburg aż 
do 1938 roku. Przysługujące subwencje na rzecz archidiecezji potwier
dziły przepisy art. XV konkordatu, który stanowił, że Republika Au
striacka ma nadal wypełniać zobowiązania finansowe wobec Kościoła 
katolickiego wynikające z obowiązującego prawa, umów lub ze specjal
nych tytułów prawnych. Na jego podstawie przyznano również archidie
cezji Salzburg dobra z likwidowanego funduszu religijnego w 1960 roku. 
Rząd przekazał jej na własność wszystkie nieruchomości użytkowane 
przez Kościół przed 1938 rokiem oraz 5600 ha lasów z puli majątków 
leśnych administrowanych przez Powiernictwo Funduszu Religijnego.

149 Dekret z 8 maja 1817 roku, W. Plöschl: Die Regelung der Salzburger Vermögens
rechtfrage 1803-1961, Kirche und Recht, t. 2, Wiedeń 1962.

150 Z 9 marca 1825 roku, jw.
’’’Rozporządzenie burmistrza (Landeshauptmann) Burgenlandu z 19 września 1938 

roku dotyczące reformy szkolnictwa w Burgenlandzie [w:] M.-E. Waltz: Lösung offener 
Konkordatsprobleme in der zweiten Republik, Linz 1989.

Na mocy układu z 1960 roku odszkodowanie otrzymała również die
cezja Eisenstadt. We wrześniu 1938 roku zlikwidowano publiczne szkoły 
wyznaniowe w Burgenlandzie, a ich majątek: budynki, przybory szkolne 
i książki przejęły szkoły państwowe151. Jako rekompensatę za straty po
niesione w 1938 roku administratura apostolska Burgenland, należąca do 
diecezji Eisenstadt, otrzymała jednorazowe odszkodowanie w wysokości 
10 min szylingów, wypłacone w dwóch równych ratach.

Szczegółowe postanowienia układu ostatecznie określiły zasady świa
dczeń finansowych państwa na rzecz Kościoła. Obie strony uznały 
w nim, że państwo nie ma żadnych, ponad wyliczone w dokumencie, 
zobowiązań finansowych wobec Kościoła. Z dniem ratyfikacji układu 13 
sierpnia 1960 roku przestał istnieć Fundusz Religijny. Oficjalne rozwią
zanie Powiernictwa Funduszu Religijnego nastąpiło na mocy ustawy z 22 
stycznia 1988 roku. Pozostałe dobra, które znajdowały się w jego posia
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daniu, przeszły na własność Republiki Austriackiej152. Jak podaje Josef 
Rieger, obok kilku budynków należało do nich 50 000 ha ziemi rolniczej 
i przemysłowej153.

152 Bundesgesetz vom 22. Jänner 1988 betreffend die Auflösung der Religionsfonds - 
Trauhandstelle [w:] I. Gampl, R. Potz, B. Schinkele: Österreichisches Staatskirchenrecht, 
s.211.

153 J. Rieger: Die vermögensrechtlichen Beziehungen zwischen Kirche und Staat auf 
Grund der Konvention vom Jahre 1960, ÖAtKR, nr 15, 1964, s. 42.

1,4 Pierwszy układ uzupełniający między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii z 29 
września 1969 roku do układu regulującego sprawy majątkowe [w:] I. Gampl, R. Potz, 
B. Schinkele: Österreichisches Staatskirchenrecht, s. 207.

Układ z 1960 roku niewątpliwie świadczył o zmianie polityki państwa 
wobec Kościoła katolickiego w Austrii. Uregulowanie spraw majątko
wych Kościoła otworzyło drogę do negocjacji spornych kwestii dotyczą
cych nauczania religii, szkół katolickich oraz małżeństw kanonicznych.

5.2. Układy uzupełniające

Pierwszy układ uzupełniający z 29 września 1969 roku

W kwietniu 1969 roku Stolica Apostolska wystąpiła do władz Austrii 
z prośbą o rozpoczęcie negocjacji w sprawie dostosowania wysokości 
subwencji państwowych na rzecz Kościoła ustalonych w układzie z 23 
czerwca 1960 roku do ówczesnych realiów rynkowych. Rokowania do
prowadziły do zawarcia pierwszego układu uzupełniającego, który podpi
sano 29 września 1969 roku. Ze względu na charakter umowy międzyna
rodowej wymagał on zgody Rady Narodowej Austrii, która wyraziła ją na 
posiedzeniu 12 grudnia 1969 roku. Układ został ratyfikowany 23 lutego 
1970 roku i z tym dniem wszedł w życie154.

Na jego podstawie coroczne subwencje państwa austriackiego na 
rzecz Kościoła podniesione zostały do sumy 67 min szylingów.

Drugi układ uzupełniający z 9 stycznia 1976 roku

Drugi układ uzupełniający do układu z 23 czerwca 1960 roku, doty
czącego uregulowania spraw majątkowych, podpisano w Wiedniu 9 sty
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cznia 1976 roku155. Stronę kościelną reprezentował nuncjusz apostolski 
w Wiedniu, arcybiskup Opilio Rossi, a stronę austriacką minister spraw 
zagranicznych Erich Bielka oraz minister nauki i kultury Fred Sinowatz. 
Negocjacje w sprawie tego dokumentu prowadził po stronie Stolicy Apo
stolskiej poprzedni nuncjusz apostolski w Wiedniu abp Giovanni Delle- 
piane.

155 Drugi układ uzupełniający między Stolicę Apostolską a Republikę Austrii 
z 9 stocznia 1976 roku..., jw., s. 208.

16 Trzeci układ uzupełniający między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii z 24 lip
ca 1981 roku..., jw., s. 209.

157 Czwarty układ uzupełniający między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii, do 
układu między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii regulującego sprawy majątkowe, 
jw., s. 209.

W dokumencie tym Austria zobowiązała się do płacenia subwencji na 
rzecz Kościoła katolickiego podwyższonych do sumy 97 min szylingów 
rocznie, poczynając od 1976 roku. Układ został ratyfikowany dnia 14 
maja 1976 roku i tego samego dnia wszedł w życie.

Trzeci układ uzupełniający z 24 lipca 1981 roku

Dnia 24 lipca 1981 roku został podpisany w Wiedniu trzeci układ 
uzupełniający do układu z 23 czerwca 1960 roku, regulującego sprawy 
majątkowe156 157. Podczas rokowań, które odbywały się w maju 1981 roku, 
wynegocjowano, że świadczenia na rzecz Kościoła zostaną podwyższone 
o 20 min szylingów. W ostatniej rundzie rozmów 12 lipca 1981 roku 
ostatecznie zadecydowano, że subwencje zostaną podwyższone o 31 min 
szylingów. Rada Narodowa zaakceptowała zmiany 12 listopada 1981 
roku. Dnia 21 stycznia 1982 roku nastąpiła wymiana dokumentów ratyfi
kacyjnych, tego samego dnia układ wszedł w życie i obowiązuje do dzi
siaj. Od 1982 roku Kościół katolicki w Austrii otrzymywał corocznie 
kwotę 128 min szylingów, którą władze kościelne mogły dysponować 
według własnego uznania. W 1990 roku, na mocy czwartego układu uzu
pełniającego, sumę tę podniesiono do 158 min szylingów15 .
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5.3. Występowanie katolików z Kościoła

Masowe wystąpienia katolików ze wspólnoty Kościoła katolickiego to 
jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego życia religijnego 
w Austrii. Począwszy od lat sześćdziesiątych XX w., nieustająco wzrasta 
liczba osób oficjalnie opuszczających Kościół158. Jedną z przyczyn tego 
zjawiska jest obciążenie finansowe rodzin, kolejną - konserwatyzm Ko
ścioła, brak identyfikacji wiernych z religią katolicką, a najczęściej sprze
ciw wobec postawy i działalności Kościoła. W 1960 roku z Kościoła 
katolickiego w Austrii wypisało się 9 000 osób, w 1985 już 32 700, 
w 1992 - 37 000159. Po ujawnieniu afery kardynała Hansa Hermanna 
Groera160, najwyższego dostojnika kościelnego w Austrii, przewodniczą
cego Episkopatu Austrii, przez lata molestującego seksualnie uczniów 
szkół średnich i seminariów duchownych, w 1995 roku liczba osób, które 
zdecydowały się odejść z Kościoła, podwoiła się161.

158 Kirchenaustritte in Österreich, österreichisches Pastoralinstitut 1988, s. 3.
159 Texte der Pastoralkommision Österreichs für Seelsorger, Pfarrgemeinderäte und 

Apostolatsgruppen [w:] Kirchenaustritte in Österreich, österreichisches Pastoralinstitut, 
Wiedeń 1988, s. 5.

160 W 1995 roku jeden z dawnych uczniów seminarium w Hollabrunn, H. Hartmann, 
publicznie zarzucił kardynałowi molestowanie seksualne przed laty - co okazało się praw
dą. Ujawnienie tych faktów doprowadziło do kryzysu wewnątrz Kościoła. Austriaccy 
katolicy, a także duchowni oczekiwali od kardynała wyjaśnień, ale H. Groer zareagował 
konsekwentnym milczeniem (tzw. Groers Schweigen). Władze Kościoła w Austrii również 
nie podjęły żadnych działań w celu wyjaśnienia sprawy i ukarania kardynała. Co więcej, 
biskupi demonstracyjnie wybrali go ponownie na przewodniczącego Episkopatu Austrii. 
Sytuacja w Kościele austriackim doprowadziła do zmasowanej krytyki pod adresem Ko
ścioła ze strony mediów. W czerwcu 1995 roku doszło do specyficznego „powstania kato
lików”, „Aufstand im Kirchenvolk”, którzy żądali zmian w Kościele w Austrii. Zebrano 
ponad 100 tys. podpisów pod listem wzywającym do dyskusji dotyczącej kontrowersyj
nych dla Kościoła kwestii, m.in. celibatu, homoseksualizmu. P.M. Zulehner: Kirche auf 
Reformkurs, Innsbruck-Düsseldorf 1995.

161 So reich ist österreichische Kirche, magazyn ekonomiczny Trend, nr 4/98.

Wystąpienie z Kościoła pociąga za sobą teoretyczne konsekwencje, 
które mogą być przyczyną wielu dylematów dla katolików decydujących 
się na to z przyczyn najczęściej finansowych, niezależnych od wiary. 
Zostają oni zwolnieni z płacenia składek na rzecz Kościoła, ale jednocze
śnie nie przysługują im formalnie posługi duszpasterskie, takie jak: uro
czystość ślubu kościelnego, chrzest dzieci, katolicki pochówek. W prak
tyce osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński przed ołtarzem, a ofi
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cjalnie nie należą do Kościoła zapisują się do niego czasowo, natomiast 
dzieci osób nienależących do Kościoła, chrzczone są na życzenie rodzi
ców, mogą też uczęszczać na lekcje religii w szkołach, przystępować do 
pierwszej komunii i bierzmowania. Nie odmawia się też katolickiego 
pochówku na życzenie rodziny zmarłego, który nie był zapisany do Ko
ścioła katolickiego.

O wiele częstszą przyczyną formalnego występowania wiernych 
z Kościoła, od kłopotów finansowych i konieczności płacenia podatku 
kościelnego, jest ich niezadowolenie z postawy Kościoła i brak identyfi
kacji z jego działalnością. Nagły spadek zaufania społecznego do Ko
ścioła w 1995 roku odzwierciedlał klimat, jaki powstał wśród wiernych 
po aferze dotyczącej pedofilii, a także wyrażał niezadowolenie katolików 
z dystansującej się postawy hierarchii kościelnej oraz braku jakichkol
wiek sankcji wobec kardynała Groera.

Masowe wystąpienia katolików z Kościoła pociągają za sobą nie tylko 
poważne straty finansowe, ale są przede wszystkim wyrazem utraty auto
rytetu moralnego Kościoła w społeczeństwie.

5.4. Szkolnictwo

Ustawa o szkolnictwie z maja 1868 roku stanowiła, że szkoły mają być 
wolne od wpływu Kościołów i religii . Kościół katolicki mógł prowa
dzić jedynie szkoły prywatne, zakładane i opłacane z własnych zasobów 
finansowych. Przez cały okres międzywojenny Partia Chrześcijańsko- 
-Społeczna dążyła do reformy szkolnictwa i zapewnienia Kościołowi 
prawa do prowadzenia szkół publicznych, czemu jednoznacznie sprzeci
wiali się socjaliści. Ostatecznie w konkordacie z 1933 roku przyznano 
Kościołowi prawo do zakładania i prowadzenia szkół publicznych, po 
uzyskaniu odpowiednich zezwoleń oraz pod warunkiem nauczania zgod
nie z zatwierdzonym przez władze państwowe programem. Takie rozwią
zanie było możliwe m.in. ze względu na wyeliminowanie przez dyktator
ski rząd Engelberta Dollfussa Partii Socjalistycznej ze sceny politycznej. 
W związku z aneksją Austrii przez III Rzeszę Kościół nie zdążył zreali
zować postanowień konkordatu. *

162 Patrz podrozdział 2.2.
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Po zakończeniu II wojny światowej przystąpiono w Austrii do odbu
dowy porządku prawnego sprzed aneksji. Zniesiono ustawy i rozporzą
dzenia wprowadzone po 13 marca 1938 roku, które w jakikolwiek sposób 
ograniczały niezależność państwa austriackiego, były sprzeczne z zasa
dami demokracji, ograniczały samostanowienie narodu lub zawierały 
elementy ideologii nacjonalizmu163. Aby uniknąć chaosu prawnego, zde
cydowano się na częściowe pozostawienie ustaw wprowadzonych przez 
Niemców, m.in. uregulowań dotyczących spraw szkolnictwa, które stały 
w sprzeczności z postanowieniami konkordatu. Po przedstawieniu 
w 1957 roku oficjalnej deklaracji rządu o uznaniu mocy obowiązującej 
międzywojennej umowy ze Stolicą Apostolską i w konsekwencji wyne
gocjowanie układu z 1960 roku dotyczącego spraw majątkowych, naj
ważniejszą kwestią, o którą zabiegał Kościół, było dostosowanie przepi
sów państwowych dotyczących szkolnictwa do postanowień konkordatu.

163 Staatsgesetzblatt nr 1/1945.
164 Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich vom 9. Juli 1962 

zur Regelung von mit dem Schulwesen zusammenhängenden Fragen, I. Gampl, R. Potz, 
B. Schinkele: Österreichisches Staatskirchenrecht, s. 212.

Układ między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii regulujący 
sprawy szkolnictwa, podpisany 9 lipca 1962 roku, a ratyfikowany Tl 
sierpnia 1962 roku, zakończył czterdziestodwuletnie dążenia Kościoła 
w Austrii do przyznania mu prawa zakładania i prowadzenia katolickich 
szkół publicznych164. Schulvertrag miał na celu dostosowanie przepisów 
prawa państwowego do postanowień konkordatu, uzupełniał on art. 
6 umowy ze Stolicą Apostolską nie znosząc jego przepisów.

Kościołowi zagwarantowano prawo do zakładania i prowadzenia 
szkół katolickich, a także do zakładania i prowadzenia przedszkoli, inter
natów, świetlic szkolnych, burs itp. Kościół został zobowiązany do prze
strzegania przepisów państwowych dotyczących szkolnictwa. Szkoły 
zakładane i prowadzone przez Kościół mogły, po spełnieniu wszystkich 
warunków, uzyskać status szkół publicznych.

5.4.1. Religia w szkołach

Schulvertrag z 1962 roku przyznawał Kościołowi prawo nauczania 
religii, jako przedmiotu obowiązkowego, we wszystkich szkołach pu
blicznych podstawowych i średnich. Szkoły prowadzone przez Kościół 



88

mogły zwiększyć tygodniową liczbę godzin religii po uzgodnieniu ich 
wymiaru z odpowiednimi władzami państwowymi. W szkołach zawodo
wych i handlowych religia miała być przedmiotem nadobowiązkowym. 
Schulvertrag nie dotyczył szkół wyższych.

W sprawach programu nauczania uczący religii podlegali przepisom 
i zarządzeniom kościelnym, w innych kwestiach - przepisom państwo
wym. Programy nauczania sporządzały władze kościelne w porozumieniu 
z państwowymi instytucjami szkolnymi. Podręczniki miały sprzyjać wy
chowaniu młodzieży zgodnie z nauką Kościoła. Uczniom zagwarantowa
no możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych w czasie zajęć 
szkolnych. Chodziło przede wszystkim o msze święte na rozpoczęcie 
i zakończenie roku szkolnego.

Zgodnie z postanowieniami układu, nauczycieli religii niebędących 
duchownymi zatrudniał Kościół lub władze szkolne w porozumieniu 
z nim. Poza kwalifikacjami pedagogicznymi zatrudniani na te stanowiska 
musieli posiadać obywatelstwo austriackie. Osoby, którym Kościół cofnął 
missio canonica, miały być odsuwane od nauczania tego przedmiotu165. 
Wynagrodzenia nauczycieli religii w szkołach publicznych płacone ze 
środków państwowych miały być adekwatne do stawek przewidzianych 
dla nauczycieli innych przedmiotów.

165 Patrz rozdział III, 3.2.2.

Kościołowi zagwarantowano prawo wizytowania nauki religii pod 
względem merytorycznym, natomiast w sprawach organizacyjnych i dys
cyplinarnych lekcje tego przedmiotu miały podlegać wizytacji władz 
szkolnych. Kościół otrzymał prawo do mianowania inspektorów nauki 
religii, których liczba miała być proporcjonalna do liczby inspektorów 
innych przedmiotów. Osoby te miały otrzymywać pensje z budżetu pań
stwa.

Zezwolono na umieszczanie krzyży w klasach, w których większość 
stanowili uczniowie katoliccy. Ewentualne usunięcie krzyży miało nastą
pić po porozumieniu rządu Austrii ze Stolicą Apostolską.

Państwo zobowiązało się do opłacania 60% kosztów uposażeń wszyst
kich nauczycieli zatrudnianych w szkołach katolickich, którym przyznano 
status szkół publicznych, począwszy od roku szkolnego 1961/1962. Wy
sokość pensji zależała od rodzaju szkoły, w której był zatrudniony na
uczyciel: podstawowej, średniej lub zawodowej.
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Republika Austrii zastrzegła sobie prawo do wystąpienia o modyfika
cję układu w razie zmian systemu szkolnictwa w kraju lub pogorszenia 
się finansowej sytuacji państwa.

Dnia 8 marca 1971 roku został podpisany układ między Stolicą Apo
stolską a Republiką Austrii uzupełniający Schulvertrag z 9 lipca 1962 
roku. Rząd zobowiązał się w nim do pokrywania w 100% kosztów upo
sażenia dla nauczycieli w szkołach katolickich, którym przyznano status 
szkół publicznych Stanowił on, że:

1. Państwo udzielać będzie Kościołowi katolickiemu regularnych 
subwencji na wydatki osobowe szkół katolickich mających prawa szkół 
publicznych (...)

2. Państwo pozostawiać będzie do dyspozycji szkół katolickich tyle 
stanowisk nauczycielskich, ile jest konieczne do realizacji programu na
uki w tych szkołach, z zachowaniem stosunku między liczbą uczniów 
a liczbą nauczycieli, adekwatnie do szkół publicznych tego samego lub 
analogicznego rodzaju (... j166

I. Gampl, R. Potz, B. Schinkele: Österreichisches Staatskirchenrecht, s. 218.
167 M.E. Waltz: Das katholische Schulwesen im Burgenland [w:J Lösung ojfener Kon- 

kordatsprobleme, Linz 1989, s. 107.

Układ miał wejść w życie 1 września 1971 roku, ale odbywające się 
w tym czasie wybory opóźniły prace parlamentarne. Dnia 25 kwietnia 
1972 roku zawarto protokół dodatkowy, w którym państwo zobowiązało 
się do wypłacenia Kościołowi katolickiemu sumy 106 200 000 szylingów 
za okres od 1 września 1971 roku do 31 sierpnia 1972 roku. Układ osta
tecznie wszedł w życie z dniem jego ratyfikacji - 10 lipca 1972 roku.

5.4.2. Szkoły katolickie w Burgenlandzie

Po rozpadzie Monarchii Austro-Węgierskiej Burgenland, należący 
wcześniej do Węgier, stał się dziewiątym landem austriackim. Aż do 
1938 roku obowiązywał na tych terenach węgierski system oświaty, na 
mocy którego kościoły i związki wyznaniowe zakładały i prowadziły 
szkoły publiczne. Wśród 366 burgenlandzkich szkół podstawowych 
(Pflichtschulen) w 1930 roku było aż 224 szkoły katolickie, 65 ewange
lickich i 6 żydowskich167. Po aneksji Austrii przez III Rzeszę, 19 wrze
śnia 1938 roku władze niemieckie zlikwidowały publiczne szkoły wy
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znaniowe, a ich majątek przejęły utworzone na ich miejsce szkoły pań
stwowe.

Traktat Państwowy z 1955 roku uchylał przepisy wprowadzone przez 
władze III Rzeszy na terenie Austrii, ale niemieckie rozporządzenie 
z 1938 roku zachowało moc prawną w Burgenlandzie jeszcze przez 
7 kolejnych lat. Dopiero w 1962 roku zapowiedziano przywrócenie stanu 
sprzed 1938 roku. Schulvertrag zakładał wypłatę przez państwo sumy 45 
min szylingów dla diecezji Eisenstadt na przywrócenie szkolnictwa kato
lickiego w Burgenlandzie. Kwota ta miała być wypłacona w pięciu ratach 
rocznych po 9 min szylingów. Pierwsza w terminie jednego miesiąca od 
wejścia w życie układu, a następne do 1 lipca każdego roku.

5.5. Nowe diecezje

5.5.1. Eisenstadt

Dopiero w latach sześćdziesiątych, na mocy dwustronnych układów 
uzupełniających między Stolicą Apostolską a rządem austriackim powo
łano diecezje, których powstanie zakładał konkordat.

W czerwcu 1960 roku z administratury apostolskiej Burgenland utwo
rzono diecezję Eisenstadt, należącą do prowincji kościelnej wiedeńskiej. 
Rząd zobowiązał się przekazać Kościołowi w okresie trzech lat od wej
ścia w życie układu, co nastąpiło 13 sierpnia 1960 roku, sumę 5 min szy
lingów na zorganizowanie diecezji, a w terminie jednego roku nowa die
cezja miała otrzymać na własność 300 ha lasów.

Ustanowienie diecezji nastąpiło 13 lutego 1961 roku, po sześciu mie
siącach od daty ratyfikacji układu.

5.5.2. Innsbruck-Feldkirch

Granica austriacko-włoska ustalona po pierwszej wojnie światowej 
nie pokrywała się z kościelnym podziałem administracyjnym. Diecezja 
Brixen obejmowała częściowo tereny należące do Włoch, co było nie
zgodne z przyjętymi zasadami w relacjach państwo - Kościół168. W kwie

168 Podczas pierwszej wojny światowej oddziały włoskie zajęły tereny południowego 
i północnego Tyrolu należące do diecezji Brixen.
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tniu 1921 roku administratorem apostolskim dla jej austriackiej części 
mianowany został biskup Sigismundus Waitz, którego życiową ambicją 
stało się utworzenie wspólnej diecezji Innsbruck-Feldkirch, a następnie 
biskupstwa tyrolskiego z siedzibą w Innsbrucku169. Aby osiągnąć swój 
cel, pełnił on rolę mediatora między Stolicą Apostolską a kolejnymi rzą
dami w Austrii, był inicjatorem i głównym zwolennikiem podpisania 
konkordatu, brał udział w negocjacjach dotyczących umowy i prowadził 
nieoficjalne rozmowy z politykami i wysokimi dostojnikami Kościoła 
mające na celu przełamanie kryzysów w pertraktacjach.

1W B. Wechner: Die Apostolische Administratur Innsbruck-Feldkirche, ÖAfKR 3, 
1952, s. 69. Po utworzeniu Biskupstwa Tyrolskiego w jego obrębie miała się znaleźć część 
ziem Arcybiskupstwa Salzburg, czemu skutecznie sprzeciwiali się tamtejsi duchowni.

Starania biskupa Waitza przyniosły połowiczny sukces, a na jego re
alizację trzeba było czekać ponad trzydzieści lat. Konkordat zakładał 
wprawdzie odłączenie administratury apostolskiej Innsbruck-Feldkirch 
od diecezji Brixen i podniesienie jej do rangi samodzielnej diecezji 
z siedzibą w Innsbrucku oraz odrębnym wikariatem generalnym dla vo- 
rarlbergerskiej części z siedzibą w Feldkirch, ale nie wspominał nic 
o utworzeniu biskupstwa tyrolskiego. Aneksja Austrii przez III Rzeszę 
uniemożliwiła realizację tych postanowień przed II wojną światową.

Dopiero w latach sześćdziesiątych temat utworzenia nowej diecezji 
stał się ponownie aktualny. Na mocy układu z 7 lipca 1964 roku między 
Stolicą Apostolską a Republiką Austrii zadecydowano o powołaniu die
cezji Innsburck-Feldkirchen z odrębnym wikariatem generalnym dla 
Vorarlbergu, która miała należeć do salzburgskiej prowincji kościelnej, 
i tym samym wypełniono postanowienia konkordatu z 1933 roku.

Rząd zobowiązał się do przekazania Kościołowi katolickiemu sumy 
10 min szylingów na zorganizowanie diecezji, wypłaconej począwszy od 
1965 roku w trzech rocznych ratach, przypadających kolejno na dzień 
1 lipca. Ustanowienie diecezji miało nastąpić w okresie sześciu miesięcy 
od daty wejścia w życie układu, który ratyfikowano 8 sierpnia 1964 roku.

5.5.3. Feldkirch (Vorarlberg)

Na mocy układu z 9 października 1968 roku zadecydowano o oddzie
leniu Vorarlbergu od diecezji Innsbruck-Feldkirch i utworzeniu odrębnej 
diecezji - Feldkirch. Rząd zobowiązał się do przekazania Kościołowi 
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sumy 4,5 min szylingów, którą wypłacono w dwóch ratach 1 lipca 1969 
i 1970 roku, z przeznaczeniem na utworzenie i zorganizowanie nowej 
diecezji. Ustanowienie diecezji Feldkirch nastąpiło po upływie sześciu 
miesięcy od daty wejścia w życie układu, tj. 7 czerwca 1969 roku. Wraz 
z jej utworzeniem zmieniła się nazwa diecezji Innsbruck-Feldkirch na 
diecezja Innsbruck.



Podsumowanie części II

KOŚCIÓŁ W AUSTRII W CZASACH II REPUBLIKI

Kościół - państwo

Stosunki między Kościołem i państwem w Austrii bezpośrednio po 
zakończeniu drugiej wojny światowej zdominowała kwestia uznania 
mocy obowiązującej konkordatu zawartego w 1933 roku. Stolica Apo
stolska oraz biskupi austriaccy domagali się przyjęcia i przestrzegania 
umowy w niezmienionej wersji. Przeciwnicy takiego rozwiązania, do 
których należeli przede wszystkim politycy SPÖ, opowiadali się za unie
ważnieniem dokumentu i rozpoczęciem negocjacji ze Stolicą Apostolską 
od początku. W ciągu dziesięciu lat nie zdołano wypracować żadnego 
kompromisu w tej sprawie. Również traktat państwowy z 1955 roku re
gulujący najważniejsze sprawy 11 Republiki, gwarantujący jej pełną su
werenność i zapewniający ciągłość państwowości Austrii oraz kontynu
ację prawodawstwa sprzed 13 marca 1938 roku, a więc sprzed okresu 
przejęcia rządów przez Engelberta Dollfussa, nie rozwiązywał kwestii 
mocy obowiązującej konkordatu.

O niekorzystnych relacjach państwo - Kościół w tym okresie może 
świadczyć oficjalny list biskupów austriackich z 1955 roku, który prze
szedł do historii pod nazwą Biała Księga. Episkopat domagał się w nim 
jednoznacznej deklaracji rządu austriackiego w sprawie konkordatu oraz 
wypełniania zobowiązań państwa na rzecz Kościoła, wynikających z tej 
umowy. Dopiero groźba zerwania stosunków dyplomatycznych przez 
Stolicę Apostolską w przypadku braku reakcji ze strony władz austriac
kich doprowadziła do oficjalnego uznania mocy obowiązującej konkor
datu w 1957 roku. Rząd austriacki zastrzegł jednak konieczność renego
cjacji niektórych jego postanowień dotyczących spraw szkolnictwa, mał
żeństw kanonicznych oraz zobowiązań finansowych państwa na rzecz 
Kościoła.

Traktat państwowy z 1955 roku przywrócił prawodawstwo sprzed 
ńnschlusu, unieważniając tym samym przepisy ustanowione na terenie 
Austrii przez władze III Rzeszy. Kościół nie zdecydował się jednak na 
zlikwidowanie podatku kościelnego wprowadzonego przez Niemców. 
Powodem tego był brak innych regulacji dotyczących spraw finansowych
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Kościoła w II Republice, a także chęć uniezależnienia się od państwa. 
Pomimo zawarcia powojennych układów zabezpieczających subwencje 
państwowe na rzecz Kościoła podatek kościelny utrzymano. Kościół 
w Austrii, do chwili obecnej, sam ustala jego wysokość, zwolnienia 
i formę płatności. Państwo deklaruje pomoc przy ściąganiu zaległych 
należności. Strona kościelna może się zwrócić do państwa o podjęcie 
postępowania egzekucyjnego w celu ściągnięcia należności od zdeklaro
wanych katolików uchylających się od płacenia podatku. W takim przy
padku obowiązuje procedura adekwatna do egzekwowania opłat na rzecz 
państwa - m.in. przejęcie pensji. Kościół ma również ustawowo zagwa
rantowany dostęp do niezbędnych danych osobowych obywateli austriac
kich, deklarujących wyznanie rzymskokatolickie.

Podatek kościelny pokrywa około 85% przychodów Kościoła katolic
kiego w Austrii. Resztę zabezpiecza państwo, zobowiązane mocą traktatu 
z 1960 roku i jego czterech nowelizacji w kolejnych latach do świadczeń 
na rzecz Kościoła, a także różnego typu subwencje (np. dotacje dla szkół 
prowadzonych przez Kościół) gwarantowane m.in. przez konkordat.

W okresie powojennym pierwszą ustawę regulującą sprawy finansowe 
Kościoła przyjęto 18 grudnia 1959 roku. Stała się ona podstawą zawarte
go 23 czerwca 1960 roku traktatu określającego dokładne kwoty, jakie 
każdego roku miał otrzymywać Kościół od państwa. Traktat ten był kil
kakrotnie nowelizowany, kolejno w 1969, 1976, 1981 i 1990 roku, 
o czym była mowa wcześniej. Pierwszy raz po wojnie Kościół otrzymał 
pieniądze od państwa dopiero w 1961 roku. Państwo zobowiązało się 
ponadto do opłacania: uposażeń nauczycieli w szkołach publicznych 
prowadzonych przez Kościół, a także nauczycieli religii w szkołach pań
stwowych, utrzymania fakultetów teologicznych w uniwersytetach, dusz- 
pasterstw w placówkach wojskowych, szpitalach, domach spokojnej sta
rości, a także placówkach wychowawczych i innych. Przewidziano rów
nież dofinansowanie hospicjów i organizacji charytatywnych, różnego 
typu kursów edukacyjnych dla dorosłych organizowanych przez Kościół 
w parafiach. Dotacje przyznawane są rokrocznie również na utrzymanie 
i odnowę zabytków sakralnych. Pośrednio Kościół jest subwencjonowany 
przez zwolnienia i ulgi podatkowe, m.in. otrzymuje zwrot podatku za 
zakupione materiały budowlane, nie płaci również podatku od usług bu-
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dowlano-remontowych. Wolne od podatku są darowizny i „datki“ zbiera
ne na rzecz Kościoła na tacę podczas mszy św.170

170 H. Paarhammer: Die vermögensrechtlichen Beziehungen zwischen Kirche und Staat 
auf der Grundlage der Konkordatsrechtes [w:J Kirchliches Finanzwesen in Österreich. 
Geld und Gut im Dienste der Seelsorge, Thaur/Tirol 1989, s. 551.

Z punktu widzenia Kościoła najważniejszą i najpilniejszą do uregulo
wania kwestią bezpośrednio po wojnie były sprawy finansowe. Dopiero 
po ustaleniu zasad i warunków świadczeń państwa na rzecz Kościoła 
przystąpiono do rozwiązywania kolejnych problemów wynikających 
z postanowień konkordatu. Sferą, w której zasadniczo schodzą się intere
sy państwa i Kościoła, jest szkolnictwo i wychowanie młodzieży. Wyni
kiem długoletnich prac obustronnych komisji i powojennej działalności 
Kościoła na rzecz zapewnienia sobie wpływu na rozwój systemu oświaty 
i nauczania jest obowiązujący do dzisiaj Schulvertrag z 1962 roku. Re
guluje on wszystkie kwestie dotyczące nauczania religii w szkołach, za
kładania i prowadzenia szkół publicznych przez Kościół, jak również 
prywatnych szkół katolickich, organizacji fakultetów teologicznych 
w szkołach wyższych itd. Zasadniczo postanowienia traktatu pokrywają 
się z uregulowaniami zawartymi w VI artykule konkordatu. Dodatkowo 
w traktacie przewidziano pomoc finansową państwa dla przywrócenia 
działalności szkół katolickich w Burgenlandzie, a w państwowej Radzie 
Szkolnictwa, odpowiedzialnej przede wszystkim za programy nauczania, 
zapewniono miejsca dla reprezentantów Kościoła katolickiego.

Podobnie jak w trakcie międzywojennych negocjacji konkordato
wych, najtrudniejszą do rozwiązania kwestią w okresie powojennym 
okazały się uregulowania dotyczące małżeństw kanonicznych. Partia 
socjalistyczna niezmiennie dążyła do całkowitego wyeliminowania wpły
wu Kościoła na prawo małżeńskie. Również kontynuująca tradycje PChS 
partia ludowa opowiadała się za zmianą przepisów konkordatu dotyczą
cych małżeństw. W interesie partii ludowej było duchowe wsparcie Ko
ścioła, ale nie identyfikacja programowa. Jedną z przyczyn odejścia od 
programowego wspierania Kościoła w jego dążeniu do wcielenia przepi
sów prawa kanonicznego przez ÖVP (wcześniej PChS) była liberalizacja 
życia w państwach zachodnich. Do dzisiaj pogłębia się w Austrii proces 
prywatyzacji religii, coraz więcej katolików wyznaje pogląd, że religia 
powinna być prywatną sprawą każdego człowieka.
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Stolica Apostolska domagała się przestrzegania przez władze pań
stwowe Austrii przepisów konkordatu dotyczących małżeństw kanonicz
nych i jurysdykcji Kościoła w sprawach udzielania dyspens małżeństwom 
katolickim. Wyrazem tego była nota Sekretariatu Stanu z 1958 roku, 
w której władze Kościoła zwracały uwagę na przepisy konkordatu 
uprawniające sądy kościelne do rozstrzygania w sprawach małżeństw 
zawartych zgodnie z prawem kanonicznym. Ślub kościelny według kon
kordatu miał pociągać za sobą skutki prawne, co wymagało dostosowania 
przepisów państwowych i stworzenia procedury zgłaszania takich związ
ków w urzędach państwowych. Należało również rozwiązać problemy 
wynikające z różnic między prawem państwowym a kanonicznym odno
śnie do warunków wstąpienia w związek małżeński (np. różnic dotyczą
cych wieku)171.

171 F. Potoschnig: Konkordat und Eherecht [w:] Kirche und Recht, Wiedeń 1974, 
s. 437.

Przywrócona po wojnie i obowiązująca po dziś dzień ustawa z 1938 
roku dotycząca zawierania związków małżeńskich nie spełnia warunków 
zawartych w konkordacie z 1933 roku. Przede wszystkim wprowadzone 
przez nią obligatoryjne śluby cywilne są sprzeczne z postanowieniami 
artykułu VII konkordatu. Odejście od propozycji wprowadzenia fakulta
tywnych ślubów cywilnych władze państwowe nadal argumentują ryzy
kiem wielokrotnego wstępowania w związek małżeński, a także wpływa
niem, przez sankcje prawa państwowego, na wybór wyznania i religijne 
uczucia obywateli.

W powojennych dyskusjach nie istniały spory dotyczące pozycji 
prawnej Kościoła katolickiego w Austrii oraz określenia głównych zasad 
stosunków między państwem a Kościołem. Aktualnie obustronne relacje 
opierają się, zgodnie z postanowieniami obowiązującego w Austrii mię
dzywojennego konkordatu, na niezależności, autonomii i wzajemnej 
współpracy obu stron.

Kościół - społeczeństwo

Działalność Kościoła w Austrii zatacza szerokie kręgi. Jego aktyw
ność wykracza daleko poza główną misję Kościoła, jaką jest głoszenie 
prawd wiary. Czynne uczestnictwo Kościoła katolickiego w życiu spo
łecznym jest wynikiem jego posłannictwa, jako że jest on zbiorem osób 
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będących jednocześnie obywatelami danego kraju, których łączy wiara. 
Funkcjonuje też w państwie jako instytucja, prowadzi działalność gospo
darczą, posiada dobra ruchome i nieruchome, płaci podatki. Aby zapew
nić sobie korzystną pozycję w kraju, prowadzi również działalność poli
tyczną, wywiera wpływ na decyzje podejmowane w państwie. Interesy 
Kościoła katolickiego w Austrii są reprezentowane nie tylko bezpośred
nio przez duchownych działających publicznie czy też pełniących funkcje 
wynikające z ustawowych uregulowań. Jego wpływy potęgują liczne 
organizacje i stowarzyszenia świeckie działające w parafiach i w skali 
ogólnokrajowej. Należą do nich m.in.: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
(Verband katholischer Familien) czy Katolickie Stowarzyszenie Akade
mickie (Katholische Akademikerverband). Organizacje te skupiają osoby 
silnie identyfikujące się z Kościołem i wiarą katolicką. Przejmują one 
inicjatywę np. co do propozycji zmian ustawodawczych popieranych 
przez Episkopat. Stanowią specyficzne grupy nacisku występujące 
w interesie Kościoła katolickiego. Poprzez stowarzyszenia katolickie 
Kościół bierze udział w politycznej dyskusji, nie angażując się w nią bez
pośrednio172.

172 H. Schneider: Katholische Kirche und österreichische Politik, Wiedeń 1977, s. 168.

Obok organizacji i stowarzyszeń katolickich, które pełnią rolę łączni
ka między społeczeństwem a duchownymi, bardzo ważną funkcję spo
łeczną dla Kościoła pełnią programy katolickie emitowane przez media 
elektroniczne. Misja mediów publicznych polega m.in. na prezentowaniu 
różnorodnych programów i opinii, a także udostępnianiu mniejszościom, 
w tym również uznanym prawnie Kościołom i związkom wyznaniowym, 
czasu antenowego w radiu i telewizji. W imię edukacyjnej funkcji me
diów publicznych, programy i audycje katolickie w Austrii produkowane 
są przez radio i telewizję publiczną. Należy tutaj dodać, że ÖRF (Ös
terreichischer Rundfunk und Fernsehen) jest monopolistą na rynku au
diowizualnym, na rynku mediów austriackich nie działa do dzisiaj żadna 
rodzima komercyjna stacja telewizyjna.

Media nie zawsze sprzyjają budowaniu autorytetu Kościoła w społe
czeństwie. Kościół w Austrii szczególnie odczuł ich negatywną siłę po 
ujawnieniu tzw. „afery Groera”. W 1995 roku rozpoczęła się publiczna 
dyskusja o konieczności zmian w Kościele katolickim i dostosowania 
reguł w nim obowiązujących do wymogów współczesnego świata. Przede 
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wszystkim poruszano kwestie dotyczące dopuszczenia zawierania związ
ków małżeńskich przez duchownych, antykoncepcji oraz aborcji.

Znaczącą rolę w kształtowaniu opinii społecznej ma prasa katolicka 
oraz wydawnictwa kościelne. Każda parafia posiada swój Kirchenblatt, 
bezpłatne gazetki informujące wiernych o życiu i działalności parafii. 
Kościół wydaje również gazety ogólnokrajowe, Kirchen Zeitung oraz 
Dialog, które rozsyłane są pocztą na adresy domowe zarejestrowanych 
katolików. W Austrii działa również Katolicka Agencja Prasowa. Kościół 
w Austrii podąża z duchem technologii - każda parafia wyposażona jest 
w najnowszej generacji sprzęt komputerowy, ma dostęp do Internetu 
i swoją stronę www. Kościół dąży do czynnego uczestnictwa w społe
czeństwie informacyjnym, pozostając jednocześnie wierny swoim odwie
cznym regułom.

Wpływ na wychowanie młodzieży, a tym samym szczególną rolę 
w kształtowaniu zasad społecznych opartych na wierze katolickiej, za
gwarantował Kościołowi w Austrii konkordat poprzez przepisy dotyczące 
szkół prowadzonych przez Kościół. Wprowadzenie religii do szkół 
i przedszkoli, możliwość zakładania również placówek eduka-cyjnych dla 
dorosłych ma szczególne znaczenie dla relacji Kościół - społeczeństwo 
w Austrii. Na terenie całego kraju działa ponad sto szkół i palcówek 
kształcących dorosłych prowadzonych przez Kościół. Do najbardziej 
znanych i cenionych należy Teresianische Gymnasium w Wiedniu. Do 
tego dochodzą fakultety teologiczne w państwowych wyższych uczel
niach oraz prywatne, katolickie szkoły wyższe, np. Katolicka Akademia 
Społeczna {Katholische Sozialakademie) i Wie-deńska Akademia Kato
licka {Wiener Katholische Akademie).

Najpoważniejszym problemem dzisiejszego Kościoła w Austrii jest 
masowe występowanie katolików z jego szeregów. Otwarte myślenie, 
liberalne zasady nowoczesnego społeczeństwa, aktywnie wchodzące 
technologie informacyjne wymuszają nowe rozwiązania i modele doty
czące funkcjonowania wiary. Nie ulega wątpliwości, że wraz z liberaliza
cją zasad społecznych radykalnie zmieniło się położenie społeczne Ko
ścioła. Demokratyzacja struktur społecznych spowodowała przyspiesze
nie prywatności w zakresie wierzeń i moralności, a także wycofanie przez 
znaczną część społeczeństwa mandatu dla działania Kościoła jako swoje
go reprezentanta.

Stopniowe postrzeganie religii jako sfery prywatnej każdego człowie
ka przez katolików w Austrii było wyrazem normalizacji sceny publicz
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nej, w której różne instytucje konkurowały ze sobą na różnych obszarach. 
Kościół podlega dzisiaj tym samym regułom, jest jedną z wielu instytucji 
w demokratycznym społeczeństwie. Znaczący procent wszystkich Au
striaków to ludzie ochrzczeni, ale niepraktykujący liturgii katolickiej171 * 173. 
Niekoniecznie świadczy to o małej religijności katolików, ale o tym, że 
ludzie chcą sami decydować o swoim życiu, a także rozstrzygać indywi
dualnie, co mieści się w kategoriach „dobra” i „zła”. Konsekwencją ta
kiego sposobu myślenia jest m.in. zmiana nastawienia społecznego oby
wateli austriackich do działalności politycznej Kościoła, jego publiczna 
obecność odbierana jest jako krępująca.

171 Z przeprowadzonych badań opinii społecznej wynika, że średnio 34% austriackich
katolików bierze udział w mszach: Neue Daten zur Religiosität und Kirchlichkeit der 
österreichischen. Katholiken [w:] Mitteilungen des Inst. f. Kirchliche Sozialforschungen,
Wiedeń, kwiecień 1977, nr 16.

174 Patrz tabela.
175 Badania, dotyczące tzw. Neuen Kirchenkurs „nowego kursu w Kościele austriac

kim”, zwanego też „liberalnym kursem”, propagowanego przez czterech biskupów au
striackich, m.in. H.H. Groera i K. Krenna, przeprowadzone w roku 1991, a opublikowane 
w 1998 roku, P.M. Zulehner: Der „neue Kirchenkurs": eine Prognose aus 1991, Wiedeń 
1998.

176 Patrz tabela.

Z badań przeprowadzonych przez Paula M. Zulehnera w 1980 roku 
wynika, że Austriacy (91%) postrzegają Kościół katolicki jako instytucję 
apolityczną, neutralną, która nie powinna się wiązać z partiami politycz
nymi. Tylko 6% respondentów uważało, że Kościół powinien popierać 
tradycyjnie prokościelną ÖVP, a jedynie 1% uznał, że powinien popierać 
SPÖ174. Zdecydowana większość respondentów (70%) uważała, że wła
dze Kościoła nie powinny zajmować stanowiska w sprawach politycz
nych. 27% badanych widziało taką potrzebę. W tym kontekście warto 
przytoczyć wyniki badań dotyczących politycznego wpływu Kościoła 
w Austrii, przeprowadzonych przez tego samego autora 11 lat później, 
w 1991 roku175. Aż 80% badanych osób postrzegało wpływ Kościoła na 
życie polityczne jako znikomy (33%) albo prawie żaden (47%). 16% 
respondentów określiło wpływ Kościoła jako duży, a tylko 4 jako bardzo 
duży176. Może to świadczyć o skutkach wycofywania się Kościoła 
z dyskusji politycznych, zmiany kierunków jego działalności, ale także 
o zanikającej roli Kościoła w dzisiejszym austriackim społeczeństwie.



100

Czy Kościół katolicki powinien zajmować stanowisko w sprawach politycznych 
i jaki powinien być stosunek Kościoła do partii politycznych?

Jaki powinien być Pana/Pani zdaniem stosunek Kościoła do partii politycznych? 
91%- neutralny 
6% - popierający ÖVP 
I % - popierający SPÖ 
2% - nie mam zdania

Czy Kościół powinien zajmować oficjalne stanowisko wobec ważnych politycz
nych spraw i problemów, czy też nie powinien zajmować stanowiska wobec jedno
znacznie politycznych kwestii?

27%-powinien zajmować stanowisko
70%-nie powinien zajmować stanowiska
3%- nie mam zdania

Źródło: Daten und Interpretation der Österreichumfrage 1980 [w:] P.M. Zuleh- 
ner: Leute, Religion und Politik, Wiedeń 1981177.

177 P.M. Zulehner: Leute, Religion und Politik, Wiedeń 1981, pierwsze pytanie 
w języku niemieckim brzmialo: Wie sollte sich die Kirche Ihrer persönlichen Meinung 
nach gegenüber den politischen Parteien verhalten? - odpowiedzi kolejno: neutrall ver
halten, ÖVP stärker unterstützen, SPÖ stärker untersützen, drugie pytanie: Soll die Kirche 
zu wichtigen politischen Fragen oder Problemen in der Öffentlichkeit Stellung nehmen 
oder soll sie sich zu eindeuitig politischen Fragen eher nicht äußern? - odpowiedzi kole
jno: soll Stellung nehmen, Soll sich nicht Äußern.

Wpływ Kościoła katolickiego na życie polityczne

wpływ Kościoła

bardzo duży 4%

duży 16%

znikomy 33%

prawie żaden 47%

Źródło: P.M. Zulehner: Der „neue Kirchenkurs”: eine Prognose aus 1991, Wie
deń 1998.
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Kwestie sporne w relacjach między Kościołem katolickim a demo
kratycznym państwem w czasach powojennych doprowadziły do podziału 
społeczeństwa na zwalczające się obozy. Najostrzejsze konflikty wywo
łały dyskusje dotyczące aborcji, nauczania religii w szkołach państwo
wych, zakładania przez Kościół szkół katolickich oraz wpisania wartości 
chrześcijańskich w niektóre ustawy. Jednak sprawą nadrzędną dla bisku
pów austriackich stało się uchwalenie ustawy antyaborcyjnej. Temat 
ochrony życia poczętego pojawił się na łamach prasy i w kampaniach 
wyborczych w latach 70. XX w. i jest nadal aktualny. Przez ostatnie 15 
lat Kościół różnymi sposobami, m.in. poprzez wyżej wspomniane stowa
rzyszenia katolickie, walczy o zaostrzenie przepisów ustawy antyabor
cyjnej.

Rozbieżności między zasadami głoszonymi przez Kościół a rzeczywi
stością społeczną widoczne są także w kwestiach dotyczących seksualno
ści. Oficjalnie wyrażany sprzeciw Kościoła wobec praktyki w zakresie 
stosowania środków antykoncepcyjnych jest krytykowany nie tylko przez 
wierzących, ale również przez samych duchownych.

Kryzysem w relacjach Kościół - społeczeństwo można określić sytu
ację po ujawnieniu tzw. „afery Groera“, kardynała Wiednia, przewodni
czącego Konferencji Episkopatu Austrii, molestującego seksualnie przez 
długie lata uczniów szkół średnich i kleryków seminarium duchownego. 
Autorytet Kościoła w połowie lat 90. został mocno nadszarpnięty, nie 
tylko przez samo ujawnienie tych faktów, ale w szczególności ze względu 
na przyjętą wobec nich dystansującą postawę austriackiej hierarchii ko
ścielnej. Sprawa ta wróciła na łamy prasy w 2000 roku, a do dzisiaj nie 
wyciągnięto wobec kardynała żadnych konsekwencji prawnych. „Afera 
Groera” rozogniła społeczną dyskusję nad koniecznością zmian w Ko
ściele, przyczyniła się do stopniowego wycofywania się tej instytucji ze 
sceny politycznej oraz wywołała niespotykaną dotąd falę występowania 
katolików z Kościoła.

Kwestie finansowe związane z podatkiem kościelnym obowiązującym 
w Austrii są często przyczyną wypisywania się ludzi ze wspólnoty Ko
ścioła katolickiego. Istnieją jednak różnorodne zwolnienia z jego płatno
ści, m.in. dla studentów, matek samotnie wychowujących dzieci, osób 
starszych, a także bezrobotnych i ludzi mających przejściowe problemy 
finansowe. Nie tylko kryzysy związane z wiarą czy religijnością domi
nują wśród przyczyn podawanych przez osoby decydujące się na opusz
czenie Kościoła, ale także wyrażane niezadowolenie katolików z jego 
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działalności i postawy wobec nieprawidłowości oraz wykroczeń popeł
nianych przez samych duchownych.

Masowe wystąpienia katolików z Kościoła pociągają za sobą nie tylko 
poważne straty finansowe, ale są przede wszystkim wyrazem utraty jego 
autorytetu wśród wiernych, postępującego spadku zaufania społecznego 
wobec Kościoła oraz wyrażają potrzebę dokonania zmian w jego struktu
rach i działalności. W latach 1980-1997 ze wspólnoty Kościoła katolic
kiego wystąpiło formalnie 600 tys. wiernych.

Występowanie katolików z Kościoła katolickiego w latach 1980-1997

1980 25 126
1981 26 653
1982 32 464
1983 33 512
1984 32 927
1985 33 322
1986 33 411
1987 35 168
1988 35 800
1989 37 422
1990 33 405
1991 34 791
1992 37 592
1993 36 140
1994 35 874
1995 44 304 „Afera Groera“
1996 37 942
1997 32 684

Źródło: Archidiecezja Wiedeń178.

178 Dane pochodzą z Archidiecezji Wiedeń, która prowadzi statystykę ogólnokrajową 
dotyczącą tego tematu. Dane te opublikowane zostały również w piśmie ekonomicznym 
Trend: So reich ist österreichische Kirche, nr 4/98.
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Kościół - polityka

W wyniku procesów demokratyzacyjnych w II Republice Austrii, Ko
ściół katolicki stał się jednym z wielu aktorów na scenie politycznej. Jego 
uprzywilejowana pozycja z okresu międzywojennego została skrytyko
wana przez polityków socjalistycznych, wspieranych przez reprezentan
tów mniejszości religijnych. Polityczny katolicyzm przeszedł do historii. 
Nie rezygnując z haseł opierających się na zasadach chrześcijańskich, 
ÖVP zdystansowała się po wojnie od Kościoła. W miarę upływu czasu 
dla pozyskania szerszych grup społecznych partia ta zaczęła głosić hasła 
bardziej liberalne. W ^jej programie znalazła się m.in. deklaracja o wyzna
niowej niezależności179. Natomiast SPÖ przyjęła łagodniejszą strategię 
działania wobec Kościoła. W programie tej partii z 1958 roku nie znalazł 
się postulat rozdziału Kościoła i państwa180. Nowe, zbliżone orientacje 
ÖVP i SPÖ dotyczące roli Kościoła katolickiego w państwie umożliwiły 
stworzenie tzw. wielkiej koalicji i współudział tych partii w rządzeniu 
krajem. W okresie międzywojennym próba wspólnych rządów nie po
wiodła się ze względu na skrajne poglądy tych partii dotyczące relacji 
państwo - Kościół181 182. Po II wojnie światowej zmianie uległa również 
oficjalna polityka Kościoła wobec partii politycznych. Odrzucił on moż
liwość bliskiej współpracy z którąkolwiek partią. Równocześnie zaczęły 
powstawać ugrupowania, takie jak Akcja Katolicka (Katholische Aktion), 
bardzo prężnie działające zarówno na gruncie społecznym, jak i politycz
nym. W swoim programie organizacja ta wykluczyła wprawdzie dążenie 
do stworzenia państwa kościelnego i współpracę Kościoła z jakąkolwiek 
partią polityczną, ale w pierwszych latach II Republiki nawoływała pod
czas wyborów do głosowania na ÖVP w myśl hasła Katolicy wybierają 
katolików (Katholiken, wählt Katholiken!)^2.

179 Wiener Leitsätzen - program ÖVP z 1952 roku, K. Berchtold; Österreichische 
Parteiprogramme, 1868 bis 1966, Wiedeń 1967, s. 97.

1 K. Berchtold: Österreichische..., s. 99.
181 PChS postulowała bliską współpracę państwa i Kościoła, a SPÖ opowiadała się za 

separacją Kościoła od państwa.
182 Chodzi tutaj o tzw. Mariazeller Manifest z 1952 roku, O. Schulmeister: Kirche, 

Ideologien und Parteien [w:J F. Klostermann, H. Kriegl, O. Mauer, E. Weinzierl (red.): 
Kirche in Österreich 1918-1965, Wiedeń 1966, aneks.

Nowy wizerunek Kościoła katolickiego stworzony na II Soborze Wa
tykańskim zakładał wewnątrzkościelny pluralizm, przy równoczesnym 
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zachowaniu hierarchicznej struktury, apolityczność i powrót do szeroko 
pojętej duszpasterskiej i socjalnej działalności Kościoła. Jednocześnie 
duchownym pozostawiono wolny wybór dotyczący poglądów politycz
nych. Wzięto pod uwagę, że katolicy, wypełniając swoje społeczno- 
-polityczne obowiązki, wprowadzają jednocześnie wyznawany system 
wartości i zasady do polityki. Dobra sytuacja materialna duchowieństwa 
i jego znaczne wpływy polityczne pozwalają Kościołowi katolickiemu 
w Austrii nie tylko pełnić swoją misję, ale i odgrywać rolę jednego 
z najważniejszych aktorów życia publicznego.

Pomimo deklaracji apolityczności Kościół w Austrii do dzisiaj sym
patyzuje z partią ludową. Jego poparcie dla ÖVP unaoczniają wyniki 
wyborów do władz landów, gdzie występuje przede wszystkim elektorat 
katolicki. Tradycyjnie w regionach, gdzie ludność katolicka stanowi 
większość, zwycięża partia ludowa. Wycofanie się Kościoła z polityki 
partyjnej nie oznacza więc jego neutralności politycznej. Także ÖVP 
utożsamiająca się z PChS - partią, której wizerunek i program został 
stworzony przez Kościół, pomimo deklaracji niezależności musi dbać 
o poparcie przedstawicieli hierarchii kościelnej, aby zachować swój 
w większości katolicki elektorat.



ZAKOŃCZENIE

Odrzucając kontekst historyczny oraz polityczny dotyczący długo
trwałego procesu kształtowania się stosunków państwo - Kościół w Au
strii, dostrzegamy podobne uwarunkowania w zakresie rozwoju relacji 
między państwem a Kościołem w postkomunistycznej Polsce. W obu 
krajach, w czasie gdy rządy państw decydowały się na zawarcie konkor
datu ze Stolicą Apostolską, występowały obiektywne zależności warun
kujące przebieg negocjacji, stawiane przez obie strony warunki, podej
mowane kompromisy oraz wynik pertraktacji.

Zarówno w Austrii, jak i w Polsce, mamy do czynienia z dwoma sil
nymi instytucjami: świecką, jaką jest państwo, i religijną, jaką jest Ko
ściół katolicki, działającymi na jednym terytorium. Strefy wpływów, 
a także interesy państwa i Kościoła krzyżują się i nakładają nawzajem. 
Fakt, że członkami zarówno Kościoła katolickiego, jak i państwa są ci 
sami ludzie, zamieszkujący określone terytorium, zmusza obie strony do 
określenia obszarów wpływów oraz uregulowania wynikających z tego 
spraw spornych.

Wzajemne zależności Kościoła i państwa mają kilka przyczyn. Za
równo w Austrii, jak i w Polsce rządom zależy na ułożeniu dobrych sto
sunków ze Stolicą Apostolską, gdyż Kościół w tych krajach stanowi in
stytucję posiadającą bogate tradycje, zaplecze finansowe, cieszy się wy
sokim współczynnikiem zaufania społecznego i odgrywa znaczącą rolę 
polityczną. Przywołując przykład Austrii, dotyczy to przede wszystkim 
okresu politycznego katolicyzmu, w którym Kościół programowo związał 
się z jedną partią polityczną, zabezpieczając sobie w ten sposób silną 
reprezentację swoich interesów w parlamencie.

Nowe tendencje zmierzające do apolityczności Kościoła w stosunkach 
państwo - Kościół pojawiły się w Austrii na początku lat 60, jeszcze 
przed obradami II Soboru Watykańskiego. Przyczyną wycofywania się 
biskupów z oficjalnej działalności na scenie politycznej w pierwszych 
latach istnienia II Republiki były doświadczenia dotychczasowej, bliskiej 
współpracy Kościoła z Partią Chrześcijańsko-Społeczną. Powolna utrata 
zaufania społecznego przez Kościół, spadek jego autorytetu w oczach 
wiernych oraz masowe wypisywanie się katolików z Kościoła doprowa
dziły do zmiany zakresu jego działalności i skupieniu się przede wszyst
kim na duszpasterstwie oraz pracy misyjnej. Dokonująca się zmiana po
stawy i form działalności Kościoła na forum publicznym były również 
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reakcją na postępujący proces sekularyzacji społeczeństwa, wynikający 
m.in. z tempa rozwoju gospodarczego i technologicznego. Próbą zatrzy
mania wierzących w Kościele i odbudowania zaufania społecznego były 
podejmowane zmiany wewnątrzkościelne. Zwrócenie się w stronę funk
cjonującego na nowoczesnych zasadach społeczeństwa nie oznaczało 
jednak równoczesnego odejścia od pryncypiów wewnętrznej, zhierarchi
zowanej struktury Kościoła katolickiego.

Pomimo, że Kościół, w oczach wiernych, stopniowo przestaje odgry
wać znaczącą rolę w życiu politycznym Austrii, do dzisiaj stanowi jedną 
z instytucji wywierających wpływ na podejmowane w państwie decyzje. 
Prawa Kościoła w Austrii są dobrze chronione przez postanowienia kon
kordatu wynegocjowanego w czasach obowiązywania politycznego kato
licyzmu. Od lat spada jednak społeczne zaufanie do Kościoła. Do stop
niowej utraty autorytetu przez Kościół w Austrii w latach 70. i 80. przy
czyniła się w pewnym stopniu dominująca pozycja wyraźnie antyklery- 
kalnej SPÖ, która w 1970 roku stworzyła monopartyjny rząd183.

183 Lata 1945-1966 to tzw. okres wielkiej koalicji (SPÖ i ÖVP), 1966-1970 rządziła 
niepodzielnie ÖVP, 1970-1983 również monopartyjny rząd utworzyła SPÖ, 1983-1986 
wspólnie rządziły SPÖ i FPÖ.

Jednak najważniejsze powody rozluźniania więzi między społeczeń
stwem a Kościołem związane są z dokonującymi się zmianami społecz
nymi i ekonomicznymi. Najlepiej obrazują to relacje między Kościołem 
a społeczeństwem w Austrii w latach 60., w okresie korzystnej koniunk
tury gospodarczej. Zasadnicza zmiana modelu życia, wzorców postępo
wania, rozwój techniki, mediów, komunikacji społecznej przyczyniły się 
do postępującego procesu sekularyzacji, któremu towarzyszyły: zmniej
szająca się liczba święceń kapłańskich, wysoki procent spraw rozwodo
wych w sądach oraz słabnące więzi religijne wśród wiernych Kościoła 
katolickiego.

Nowoczesne pojmowanie demokracji i tradycyjna, hierarchiczna 
struktura Kościoła doprowadziły do kolizji dwóch różnie legitymowa
nych wartości dotyczących porządku demokratycznego. Zestawienie Ko
ścioła jako ostoi niepodważalnych dogmatów, zasad oraz prawd wiary 
i demokratycznego państwa prawa opartego na bazie suwerenności naro
du i wolności poglądów pozostawia bowiem dwie możliwości co do 
funkcjonowania tych organizmów na jednym terytorium: współpracę lub 
konflikt. Ale nawet w pierwszym przypadku, gdy państwo i Kościół 
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układają swoje wzajemne relacje w myśl zasady autonomii i niezależno
ści, nie wszystkie problemy da się rozwiązać. Tradycyjne katolickie poję
cie państwa i pryncypia demokracji oparte są bowiem na skrajnie od
miennych założeniach.

Podobny schemat dostrzec można w rozwoju stosunków państwo - 
Kościół w III Rzeczypospolitej. Kościół, który w czasach PRL musiał 
walczyć o zachowanie swojej tożsamości i niezależności, po upadku ko
munizmu i przejęciu rządów przez Solidarność odzyskał możliwość swo
bodnego prowadzenia działalności i dążył do jak najszybszego wprowa
dzenia zasad etyki chrześcijańskiej w życie publiczne. Napotkało to na 
opór dużej części społeczeństwa katolickiego, nieprzyzwyczajonego do 
obecności Kościoła w oficjalnym życiu politycznym. Przeciwko Kościo
łowi wystąpiły nie tylko partie o profilu socjalistycznym, przede wszyst
kim SdRP (Socjaldemokracja RP), w której charakterze był antykleryka- 
lizm, ale również UD (Unia Demokratyczna) i KLD (Kongres Liberalno- 
-Demokratyczny) wyrosłe z obozu solidarnościowego. Doprowadziły do 
tego m.in. żądania Kościoła zwrotu zagrabionego przez władze komuni
styczne majątku, pojawienie się księży w takich instytucjach, jak: wojsko 
czy policja, liczne wystąpienia kleru heroizujące rolę Kościoła w obale
niu komunizmu, religijna oprawa wielu uroczystości państwowych. 
W 1990 roku rozpoczęła się w Polsce dyskusja na temat roli Kościoła we 
współczesnej rzeczywistości. Podobnie jak w Austrii w latach 60. pod 
wpływem zmian społeczno-gospodarczych rozpoczął się proces sekulary
zacji społeczeństwa.

W atmosferze sporów o rolę Kościoła w życiu politycznym, w 1992 
roku prowadzone były negocjacje konkordatowe przez rząd Hanny Su
chockiej. Utrzymywanie wyników pertraktacji w tajemnicy przed opinią 
publiczną i ostatecznie podpisanie umowy ze Stolicą Apostolską po roz
wiązaniu parlamentu, pomimo sprzeciwu SLD, wywołały ostrą krytykę 
obywateli wyrażaną pod adresem Kościoła. Konkordat, wynegocjowany 
w 1993, był wielokrotnie krytykowany przez dziennikarzy i prawników. 
Dokumentowi zarzucano niedopracowanie i luki prawne18 . W konsekwe
ncji na ratyfikację dokumentu trzeba było czekać prawie pięć lat.

184 J. Wisłocki: Konkordat polski. Tak czy nie?, Poznań 1993, a także: Wątpliwości 
wobec konkordatu, Państwo i Prawo, nr 7-8/94, M. Pemal: Konkordat zagrożeniem intere
sów państwa?. Wprost, nr 39/93, M. Pietrzak: Kuchennymi schodami. Wprost, nr 3/94, 
G. Polak: Najlepsza gwarancja praw Kościoła, Gazeta Wyborcza, 58/93.
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Władze Stolicy Apostolskiej dążą do zapewnienia jak najkorzystniej
szych dla Kościoła uregulowań prawnych w negocjacjach z władzami 
państwowymi. Kluczowym zagadnieniem jest uznanie jego osobowości 
prawnej w danym państwie. Konkordat jako dokument najwyższej rangi 
w stosunkach międzynarodowych zapewnia Kościołowi najpełniej posza
nowanie jego praw. Ponieważ reguluje on całokształt spraw związanych 
z relacjami państwo - Kościół, pertraktacje dotyczące podpisania kon
kordatu mają znaczenie przede wszystkim polityczne. Obie strony dążą 
do zapewnienia sobie dominującej pozycji w kluczowych dla nich kwe
stiach. Bez względu na czas i okoliczności związane z podpisaniem tej 
umowy najistotniejsze negocjacje toczą się wokół tzw. spraw miesza
nych, w których zainteresowane są obie strony. Przede wszystkim chodzi 
tutaj o sferę kultury, szkolnictwa, wychowania młodzieży, zawierania 
związków małżeńskich oraz finansów.

W dziedzinę umów konkordatowych nowy wkład wniósł 11 Sobór 
Watykański. Podczas jego obrad określono podstawy relacji dwóch 
wspólnot, religijnej i politycznej. Poszanowanie wolności religijnej, nie
zależność i autonomia oraz współdziałanie państwa i Kościoła stały się 
podstawowymi zasadami tych stosunków. Na soborze zadeklarowano 
apolityczność Kościoła, co wpłynęło na zmianę orientacji polityków wa
tykańskich w kształtowaniu relacji między Kościołem a państwem. Ce
lem II Soboru Watykańskiego była zmiana oblicza Kościoła, dostosowa
nie jego działalności do funkcjonowania w zmienionych warunkach 
w rozwijających się państwach demokratycznych i liberalnych społeczeń
stwach, ale zgodnie z jego zasadami. Wycofanie się z polityki, wzmożona 
działalność duszpasterska i wynikająca z tego zmiana wizerunku Ko
ścioła przyczyniły się w powojennej epoce postępującego indywiduali
zmu obywateli do zmiany funkcji religii w życiu społecznym i osobistym. 
Straciła ona swój państwowo-reprezentacyjny charakter, rozpoczął się 
proces postrzegania religii jako indywidualnego wyboru każdego czło
wieka.

W poprzednich okresach historycznych właściwym i w rzeczywistości 
jedynym partnerem Kościoła było „państwo”, jako określona instytucja, 
a konkretnie rząd reprezentujący dany kraj. Dynamiczny rozwój idei 
demokratycznych w czasach najnowszych, idea narodu jako jedynego 
podmiotu władzy, a także utrwalająca się nie tylko w teorii, ale i w prak
tyce świadomość, że naród wywiera istotny i decydujący wpływ na formę 
rządów, ich personalną obsadę oraz na treść praw państwowych dopro
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wadziły do zmiany polityki Kościoła. Obecnie, coraz większego znacze
nia jako partner Kościoła nabiera społeczeństwo, naród, konkretni oby
watele danego państwa. Kościół prowadzi rozmowy z rządami przy rów
noczesnym usilnym dążeniu do bezpośredniego pozyskania społeczeństw 
i narodów, które są przez te rządy reprezentowane.

Z rozważań tych wynikają konkretne wnioski dla obecnej i przyszłej 
polityki konkordatowej. Należy zastanowić się, czy konkordat jako układ 
międzynarodowy, zawierany przez papieża, z jednej strony, a rząd okre
ślonego państwa, z drugiej strony, określający w sposób trwały konkretne 
rozwiązania problemów interesujących obie strony, gwarantuje cele, dla 
których był zawierany? Konkordat austriacki z 1933 roku negocjowany 
ponad 10 lat nie był przestrzegany, nie tylko ze względu na sytuację za
istniałą w Austrii bezpośrednio po jego ratyfikacji. Tocząca się w latach 
50. dyskusja nad mocą obowiązującą tego dokumentu ujawniła wiele 
niedociągnięć i nierealności jego postanowień. Zmieniające się warunki 
polityczne i społeczne zmuszają strony do renegocjacji umowy, której 
procedura wymaga czasu. Uznanie mocy obowiązującej konkordatu przez 
rząd austriacki w 1957 roku nie zagwarantowało egzekwowania jego 
postanowień. Pomimo szeregu układów uzupełniających zawartych mię
dzy stronami, konkordat nadal nie jest w części przestrzegany, m.in. 
w kwestii zawierania małżeńskich związków kościelnych.

W dzisiejszych czasach rządy w coraz mniejszym stopniu mogą na
rzucać swą wolę społeczeństwu, a coraz silniej dochodzą do głosu parla
menty, jako realne przedstawicielstwa narodów, oraz organizacje i związ
ki pozaparlamentarne. Konkordaty, jako układy z rządami, określają 
sztywno pewne ustalenia, co przy szybko postępującej ewolucji stosun
ków społecznych i politycznych nie jest korzystne i w praktyce doprowa
dza do nieprzestrzegania przepisów tego dokumentu.

W związku z rozwojem praw człowieka i poszukiwaniem dla nich 
różnorodnych gwarancji o charakterze uniwersalnym, powstaje pytanie, 
czy forma konkordatu znajduje współcześnie merytoryczne uzasadnienia? 
W ostatnich latach, pod wyraźnym wpływem międzynarodowych regula
cji prawnych dotyczących praw człowieka, pojawiła się tendencja do 
normowania jedną ogólną ustawą położenia wszystkich Kościołów 
i związków wyznaniowych w danym kraju. Konwencje te mają charakter 
uniwersalny, obejmują wszystkie organizacje wyznaniowe i wszystkich 
obywateli danego państwa. Konkordat ma natomiast charakter regulacji 
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partykularnej, dotyczy bowiem wyłącznie Kościoła katolickiego i katoli
ków zamieszkujących terytorium danego państwa.

Regulacje wzajemnych relacji dotyczących żywotnych interesów 
dwóch podmiotów: politycznego - państwa i religijnego - Kościoła, mają 
wymiar polityczny. Pomimo deklaracji o apolityczności i neutralności 
Kościoła, stanowi on znaczącą siłę polityczną, zarówno w Polsce, jak 
i w Austrii. Dystans Kościoła do wspólnot politycznych i politycznych 
systemów przy jednoczesnym prowadzeniu dialogu z władzami polity
cznymi poszczególnych państw oraz neutralność w stosunku do wszel
kich ugrupowań przy jednoczesnym zaangażowaniu się katolików 
w działalność polityczną nie są możliwe.
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ANEKS

Tekst konkordatu między Stolicą Apostolską a Republiką Austrii 
z 5 czerwca 1933 roku.

Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik 
Österreich

Seine Heiligkeit Papst Pius XI. und der Republik Österreich, die in 
dem Wunsche einig sind, die Rechtslage der katholischen Kirche in 
Österreich zum Besten des kirchlichen und religiösen Lebens in gegen
seitigem Einvernehmen in dauerhafter weise neu zu ordnen, haben be
schlossen, eine feierliche Übereinkunft zu treffen.

Zu diesem Zwecke haben
Seine Heiligkeit
zu ihrem Bevollmächtigten
Seine Eminenz den Hochwertigsten Herrn Kardinal Eugen Pacelli, Ih

ren Staatssekretär, und der
Herr Bundespräsident der Republik Österreich

den Herrn Bundeskanzler Dr. Engelbert Dollfuß
den derzeit auch mit der Führung des Bundesministeriums für Unter

richt betrauten Herrn Bundesminister für Justiz Dr. Kurt Schuschnigg zu 
seinen Bevollmächtigten ernannt, die nach Austausch ihrer für gut und 
richtig befundenen Vollmachten folgende Bestimmungen vereinbart ha
ben:

Artikel I.
§ 1. Die Republik Österreich sichert und gewährleistet der heiligen 

römisch-katholischen Kirche in ihren verschiedenen Riten die freie Aus
übung ihrer geistlichen Macht und die freie und öffentliche Ausübung des 
Kultus.

§ 2. Sie anerkennt das Recht der katholischen Kirche, im Rahmen ih
rer Zuständigkeit Gesetze, Dekrete und Anordnungen zu erlassen; sie 
wird die Ausübung dieses Rechtes weder hindern noch erschweren.

§ 3. In der Erfüllung ihrer geistlichen Amtspflicht steht den Geistli
chen der Schutz des Staates zu.

§ 4. Der Heilige Stuhl genießt im Verkehr und in der Korrespondenz 
mit den Bischöfen, dem Klerus und den übrigen Angehörigen der katholi
schen Kirche in Österreich volle Freiheit ohne jede Einflußnahme der
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Bundesregierung. Dasselbe gilt für den Verkehr und die Korrespondenz 
der Bischöfe und Diözesanbehörden mit dem Klerus und den Gläubigen.

Artikel II.
Die katholische Kirche genießt in Österreich öffentlich-rechtliche 

Stellung. Ihre einzelnen Einrichtungen, welche nach dem kanonischen 
Rechte Rechtspersönlichkeit haben, genießen Rechtspersönlichkeit auch 
für den staatlichen Bereich, insoweit sie bereits im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Konkordates in Österreich bestehen. Künftig zu errichtende 
erlangen Rechtspersönlichkeit für den staatlichen Bereich, wenn sie unter 
der in diesem Konkordat vorgesehenen Mitwirkung der Staatsgewalt 
entstehen.

Artikel IB.
§ 1. Der gegenwärtige Stand der Kirchenprovinzen und Diözesen 

bleibt, soweit im folgenden nicht anders bestimmt wird, erhalten. Eine in 
Zukunft etwa erforderlich werdende Änderung bedarf vorheriger Verein
barung. Letzteres gilt nicht für kleinere Änderungen, die im Interesse der 
Seelsorge liegen, und für jene Verschiebungen, die sich in einzelnen Fäl
len als Folge von Umpfarrungen ergeben .

§ 2. Es besteht grundsätzlich Einverständnis darüber, dass die Apo
stolische Administratur „Innsbruck-Feldkirch“ zur Diözese „Innsbruck- 
Feldkirch“ mit dem Sitz in Innsbruck erhoben wird und ein eigenes Gene
ralvikariat für den Vorarlberger Anteil der neuen Diözese mit dem Sitz in 
Feldkirch erhält. Das gleiche Einverständnis besteht bezüglich der Erhe
bung der Apostolischen Administratur im Burgenland zur Praelatura 
Nullius mit dem Sitz in Eisenstadt. Die Durchführung dieser grundsätzli
chen Einigung erfolgt durch besondere Vereinbarung, sobald insbesonde
re bezüglich der neu zu errichtenden Diözese „Innsbruck-Feldkirch“ die 
nötigen Vorkehrungen getroffen sind.

Artikel IV.
§ 1. Die Auswahl der Erzbischöfe und Bischöfe sowie des Prälaten 

Nullius steht dem Heiligen Stuhle zu.
Bei Erledigung eines erzbischöflichen oder bischöflichen Sitzes 

(Praelatura Nullius) legen die einzelnen österreichischen Diözesanbischö
fe innerhalb eines Monates eine Liste von geeigneten Persönlichkeiten 
dem Heiligen Stuhle vor, ohne daß dieser an die Listen gebunden ist.
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Bei Erledigung des erzbischöflichen Stuhles von Salzburg benennt der 
Heilige Stuhl dem Metropolitankapitel in Salzburg drei Kandidaten, aus 
denen es in freier, geheimer Abstimmung den Erzbischof zu wählen hat.

§ 2. Bevor an die Ernennung eines residierenden Erzbischofs, eines 
residierenden Bischofs oder eines Koadjutors mit dem Rechte der Nach
folge wie auch des Prälaten Nullius geschritten wird, wird der Heilige 
Stuhl den Namen des in Aussicht Genommenen oder des Erwählten der 
österreichischen Bundesregierung mitteilen, um zu erfahren, ob sie Grün
de allgemein politischer Natur gegen die Ernennung geltend zu machen 
hat.

Das bezügliche Verfahren wird ein streng vertrauliches sein, so daß 
bis zur Ernennung die gewählte Person geheimgehalten wird.

Wenn vom Zeitpunkt der obenerwähnten Mitteilung an 15 Tage ohne 
Erteilung einer Antwort verfließen, wird das Stillschweigen in dem Sinne 
ausgelegt werden, daß die Regierung kein Bedenken zu erheben hat und 
der Heilige Stuhl die Ernennung ohne weiteres veröffentlichen kann.

§ 3. Die Besetzung der Dignitäten und der Kanonikate in den Kapiteln 
erfolgt nach dem gemeinen kanonischen Recht.

Artikel V.
§ 1. Die wissenschaftliche Heranbildung des Klerus erfolgt an den 

vom Staate erhaltenen katholisch-theologischen Fakultäten oder an den 
von den zuständigen kirchlichen Stellen errichteten theologischen Lehr
anstalten.

Die für die Erziehung der Priesteramtskandidaten bestimmten Semina
re, Konvikte und dergleichen kirchlichen Anstalten unterstehen in ihrer 
Einrichtung ausschließlich der kirchlichen Oberbehörde.

Die innere Einrichtung sowie der Lehrbetrieb der vom Staate erhalte
nen katholisch-theologischen Fakultäten wird grundsätzlich nach Maßga
be der Apostolischen Konstitution „Deus Scientlarum Dominus“ vom 14. 
Mai 1931 und der jeweiligen kirchlichen Vorschriften geregelt werden. 
Jene Durchfürungsmaßnahmen, die sich hiebei im Hinblick auf den be
sonderen Charakter dieser Fakultäten beziehungsweise ihrer Stellung im 
Universitätsverbande als notwendig erweisen, werden jeweils im Einver
nehmen mit der zuständigen kirchlichen Behörde getroffen.

Es besteht Einverständnis darüber, daß die theologische Fakultät der 
Universität Innsbruck insbesondere bezüglich der Zusammensetzung 
ihres Lehrkörpers in ihrer Eigenart erhalten bleibt.



120

§ 2. Die von den päpstlichen Hochschulen in Rom verliehenen aka
demischen Grade in der heiligen Theologie sind in Österreich hinsichtlich 
alter ihrer kirchlichen und staatlichen Wirkungen anerkannt.

§ 3. Die Ernennung oder Zulassung der Professoren oder Dozenten an 
den vom Staate erhaltenen katholisch-theologischen Fakultäten wird nur 
nach erfolgter Zustimmung der zuständigen kirchlichen Behörde erfol
gen.

§ 4. Sollte einer der genannten Lehrer in der Folge seitens der zustän
digen kirchlichen Behörde der obersten staatlichen Unterrichtsverwaltung 
als für die Lehrtätigkeit nicht mehr geeignet bezeichnet werden, wird er 
von der Ausübung der betreffenden Lehrtätigkeit enthoben.

Im Falle einer solchen Enthebung wird alsbald auf andere Weise für 
einen entsprechenden Ersatz im Sinne des im § 3 geregelten Vorganges 
gesorgt werden.

Katholische Religionslehrer an anderen Lehranstalten, welchen die 
missio canonica entzogen wird, müssen von der Erteilung des Religions
unterrichtes entfernt werden.

Artikel VI.
§ 1. Der Kirche steht das Recht auf Erteilung des Religionsunterrich

tes und Vornahme religiöser Übungen für katholischen Schüler an allen 
niederen und mittleren Lehranstalten zu. Es besteht Einverständnis dar
über, dass die Diözesanordinarien über die Einrichtung eines Religions
unterrichtes, der über den gegenwärtig bestehenden Zustand hinausgeht, 
das benehmen mit der zuständigen obersten staatlichen Schulbehörde 
herstellen werden.

Die Leitung und unmittelbare Beaufsichtigung des Religionsunter
richtes und der religiösen Übungen kommt der Kirche zu.

Die Verbindlichkeit des Religionsunterrichtes samt den religiösen 
Übungen im bisherigen Ausmaß wird gewährleistet. Die finanzielle Ob
sorge für diesen Unterricht erfolgt in der bisherigen Weise. Ein darüber 
hinausgehender Religionsunterricht einschließlich der religiösen Übungen 
ist für die katholischen Schüler ebenfalls verbindlich, wenn er im Beneh
men mit der staatlichen Schulbehörde eingerichtet wird. Die finanzielle 
Sorge für einen solchen Unterricht obliegt, unvorgreiflich einer allfälligen 
künftigen einvernehmlichen Regelung nach Wiederkehr besserer wirt
schaftlicher Verhältnisse, der Kirche.
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Der Religionsunterricht wird grundsätzlich durch Geistliche erteilt; im 
Bedarfsfälle können hiezu im Einvernehmen zwischen der Kirchen- und 
staatlichen Schulbehörde auch Laienlehrer oder andere geeignete Laien
personen verwendet werden. Zu Religionslehrem dürfen nur solche Per
sonen bestellt werden, die die Kirchenbehörde als hiezu befähig erklärt 
hat. Die Erteilung des Religionsunterrichtes ist an den Besitz der missio 
canonica gebunden (Artikel V § 4).

Die Lehrpläne für den Religionsunterricht werden von der Kirchenbe
hörde aufgestellt; als Religionsbücher können nur solche Lehrbücher 
verwendet werden, welche von der Kirchebehörde für zulässig erklärt 
wurden

§ 2. Soweit der Kirche rücksichtlich des niederen und mittleren Schul- 
und Unterrichtswesens gemäß den gegenwärtig geltenden staatlichen 
Gesetzen noch sonstige rechte und Begugnisse zustehen, bleiben ihr die
selben gewahrt.

§ 3 Die Kirche, ihre Orden und Kongregationen haben das Recht, un
ter Beobachtung der allgemeinen schulgesetzlichen Bestimmungen 
Schulen der im § 2 genannten Art zu errichten und zu führen, denen auf 
die Dauer der Erfüllung dieser Voraussetzung die Rechte einer öffentli
chen Lehranstalt zukommen.

§ 4 Wo solche Schulen (§ 3) eine verhältnismäßig beträchtliche Fre
quenz aufweisen und infolgedessen den Bestand, die Erweiterung oder 
Errichtung öffentlicher Schulen gleicher Art in einer Weise beeinflussen, 
dass der betreffende Schulerhalter eine finanzielle Entlassung erfährt, 
haben sie aus dem hiedurch ersparten öffentlichen Aufwand nach Maßga
be der Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse angemessen Zuschüs
se zu erhalten

Solcher Zuschüsse können unter den gleichen Voraussetzungen auch 
von katholischen Vereinen geführte Schulen dieser Art teilhaftig werden, 
wenn und solange sie vom zuständigen Diözesanordinarius als katholi
sche Schulen anerkannt sind und den gesetzlichen Bedingungen für die 
Erwerbung der Rechte einer öffentlichen Lehranstalt entsprechen.

Durch diese Maßnahme soll die katholische Schulwesen in Österreich 
gefördert und damit auch die Voraussetzung für die Entwicklung zur 
öffentlichen katholisch-konfessionellen Schule geschaffen werden.
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Artikel VH.
§ 1. Die Republik Österreich erkennt den gemäß dem kanonischen 

Recht geschlossenen Ehen die bürgerlichen Rechtswirkungen zu.
§ 2. Das Aufgebot dieser Eheschließungen erfolgt nach dem kanoni

schen Rechte. Die Republik Österreich behält sich vor, auch ein staatli
ches Aufgebot anzuordnen.

§ 3. Die Republik Osteneich anerkennt die Zuständigkeit der kirchli
chen Gerichte und Behörden zum Verfahren bezüglich der Ungültigkeit 
der Ehe und der Dispens von einer geschlossenen, aber nicht vollzogenen 
Ehe.

§ 4. Die hierauf bezüglichen Verfügungen und Urteile werden, nach
dem sie rechtskräftig geworden sind, dem Obersten Gerichtshof der Si
gnatura Apostólica vorgelegt. Dieser prüft, ob die Vorschriften des kano
nischen Rechtes über die Zuständigkeit des Richters, die Vorladung, die 
gesetzmäßige Vertretung und das ungesetzmäßige Nichterscheinen der 
Parteien befolgt worden sind. Die genannten endgültigen Verfügungen 
und Urteile werden mit den diesbezüglichen Verfügungen des Obersten 
Gerichtshofes der Signatura Apostólica dem österreichischen Obersten 
Gerichtshöfe übersendet. Die bürgerlichen Rechtswirkungen treten mit 
der vom österreichischen Obersten Gerichtshöfe in nichtöffentlicher Sit
zung ausgesprochenen Vollstreckbarkeitserklärung ein.

§ 5. Die kirchlichen und staatlichen Gerichte haben einander im Rah
men Ihrer Zuständigkeit Rechtshilfe zu leisten.

Artikel Vni.
§ 1. Die kirchliche Bestellung des Militärvikars erfolgt durch den 

Heiligen Stuhl, nachdem dieser sich bei der Bundesregierung in vertrauli
cher Form unterrichtet hat, ob gegen die in Aussicht genommene Persön
lichkeit allgemein politische Bedenken vorliegen.

Der Militärvikar wird die bischöfliche Würde bekleiden.
§ 2. Die kirchliche Bestellung der Militärkapläne erfolgt durch den 

Militärvikar nach vorherigem Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Heerwesen.

§ 3. Daraufhin erfolgt die staatliche Ernennung der Militärseelsorge
funktionäre nach den staatsgesetzlichen Vorschriften.

§ 4. Die Militärkapläne haben hinsichtlich des Bundesheeres den Wir
kungskreis von Pfarrern. Sie üben das Heilige Amt unter der Jurisdiktion 
des Militärvikars aus.
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Der Militärvikar wird die Jurisdiktion auch über das geistliche Perso
nal männlichen und weiblichen Geschlechtes an den Militärspitälem aus
üben, falls es zur Errichtung solcher Spitäler kommen wird.

Artikel IX.
Die Republik Österreich anerkennt die von der Kirche festgesetzten 

Feiertage; diese sind:
Alle Sonntage,
Neujahrs tag,
Epiphanie (6. Jänner),
Himmelfahrtstag,
Fronleichnam,
Fest der heiligen Apostel Peter und Paul (29. Juni),
Mariä Himmelfahrt (15. August),
Allerheiligen (1. November),
Tag der Unbefleckten Empfängnis (8. Dezember),
Weihnachtstag (25. Dezember).

Artikel X.
§ 1. Orden und religiöse Kongregationen können in der Republik 

Österreich den kanonischen Bestimmungen gemäß frei gegründet und 
aufgestellt werden; sie unterliegen von Seiten des Staates keiner Ein
schränkung in bezug auf ihre Niederlassungen, die Zahl und - ausge
nommen die in diesem und in Artikel XI § 2 genannten Fälle - die Eigen
schaften ihrer Mitglieder sowie bezüglich der Lebensweise nach ihren 
kirchlich genehmigten Regeln.

Auf Lebenszeit bestellte Obere österreichischer Ordensniederlassun
gen mit stabilitas loci ihrer Mitglieder haben die Österreichische Bundes
bürgerschaft zu besitzen.

§ 2. Künftig zu errichtende Orden und religiöse Kongregationen er
langen in Österreich Rechtspersönlichkeit für den staatlichen Bereich 
durch die Hinterlegung einer Anzeige des zuständigen Diözesanbischofs 
(Praelatus Nullius) über die in Österreich erfolgte Niederlassung bei der 
obersten staatlichen Kultusverwaltungsbehörde, welche hierüber auf 
Verlangen eine Bestätigung ausstellt.

Im übrigen findet die Bestimmung des Artikels II dieses Konkordates 
Anwendung.
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§ 3. Die Oberen der Provinzen, deren rechtlicher Sitz in Österreich 
gelegen ist, müssen die Österreichische Bundesbürgerschaft besitzen.

Provinz- und Ordensobere, die außerhalb des österreichischen Staats
gebietes ihren Sitz haben, werden, auch wenn sie anderer Staatsangehö
rigkeit sind, das Recht besitzen, selbst oder durch andere ihre in Öster
reich liegenden Niederlassungen zu visitieren.

§ 4. Die Ordensmitglieder haben das Recht, ihren philosophisch- 
-theologischen Studien in den Schulen ihres Institutes oder in den päpstli
chen Hochschulen in Rom zu obliegen.

Artikel XI.
§ 1. Die Besetzung der kirchlichen Benefizien steht der Kirchenbe

hörde zu, abgesehen von besonderen Patronats- und Präsentierungsrech
ten, die auf kanonischen Sondertiteln beruhen.

Die Besetzung jener Benefizien, auf welche der Bund oder ein öffent
licher Fonds Präsentationsrechte ausübt, wird auf Grund einer Dreierliste 
von Kandidaten erfolgen, welche der Diözesanordinarius nach den Vor
schriften des kanonischen Rechtes wählt und der staatlichen Kultusver
waltungsbehörde bekannt gibt.

Der Diözesanbischof (Praelatus Nullius) wird sofort nach Bestellung 
eines Geistlichen zu einem Pfarrbenefizium hievon der Regierung Mit
teilung machen.

§ 2. In Anbetracht der Auslagen des Bundes für die Bezüge der Geist
lichen werden zur Leitung und Verwaltung der Diözesen, zum Pfarramte 
und zur Erteilung des Religionsunterrichtes in den öffentlichen Schulen, 
endlich zu allen jenen geistlichen Dienstposten, für welche eine Dotation 
(Kongruaergänzung) aus öffentlichen Mitteln gesetzlich vorgesehen ist, 
ausschließlich Geistliche bestellt, die

a) die österreichische Bundesbürgerschaft besitzen;
b) die vorgeschriebenen theologischen Studien an einer kirchlichen 

theologischen Lehranstalt Österreichs oder an einer deutschsprachigen 
katholisch-theologischen Fakultät oder an einer päpstlichen Hochschule 
in Rom durch mindestens drei Jahre mit Erfolg zurückgelegt haben.

Von diesen Erfordernissen kann für Hilfspriester sowie für vorüberge
hend als Religionslehrer bestellte Geistliche in Fällen kirchlichen und 
staatlichen Einvernehmens abgesehen werden.

Bei Verlust der Bundesbürgerschaft wird der betreffende Geistliche 
seitens der zuständigen kirchlichen Behörde von seinem Amte entfernt 
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werden, falls nicht im Einvernehmen zwischen kirchlicher und staatlicher 
Behörde Nachsicht erteilt wird.

Die Diözesanordinarien werden Geistliche, die wegen eines Verbre
chens verurteilt worden sind (Artikel XX), nur mit Zustimmung der Bun
desregierung im öffentlichen kirchlichen Dienste anstellen oder Wieder
einstellen.

Artikel XU.
§ 1. Die Bestellung zu einem kirchlichen Amte ist vom Tage der 

Amtsübertragung an wirksam; dieser Zeitpunkt wird seitens der zuständi
gen Kirchenbehörde der staatlichen Kultusverwaltungsbehörde mitgeteilt.

§ 2. Die Verwaltung und der Genuß der Einkünfte weltgeistlicher 
Pfründen während der Vakanz regelt sich nach den Normen des kanoni
schen Rechtes; insofern aber für eine solche Pfründe ein grundsätzlicher 
Anspruch auf finanzielle Leistungen aus dem Religionsfonds, bezie
hungsweise staatlichen Mitteln besteht, fließen die Einkünfte während der 
Vakanz in den Religionsfonds.

Artikel Xin.
§ 1. Die beweglichen und unbeweglichen Güter der kirchlichen 

Rechtssubjekte werden im Rahmen der für alle geltenden Staatsgesetze 
gewährleistet. In eben diesem Rahmen hat die Kirche das Recht, neue 
Güter zu erwerben und zu besitzen; die derart erworbenen Güter werden 
in gleicher Weise unverletzlich sein.

§ 2. Das Vermögen der kirchlichen Rechtssubjekte wird durch die 
nach dem kanonischen Rechte berufenen Organe verwaltet und vertreten; 
bei Orden und Kongregationen gilt für den staatlichen Bereich bei ab
schlug von Rechtsgeschäften der Lokalobere und, soweit es sich um 
Rechtsgeschäfte höherer Verbände handelt, der Obere des betreffenden 
Verbandes als der berufene Vertreter.

Die Gebarung mit dem kirchlichen Vermögen findet unter Aufsicht 
und Kontrolle der zuständigen Kirchenbehörden oder Ordensoberen statt. 
Ohne deren Zustimmung kann solches Vermögen weder veräußert noch 
belastet werden.

Überdies bedarf es der Zustimmung auch der staatlichen Kultusver
waltung, wenn die beabsichtige Veräußerung oder Belastung von kirchli
chen Stammvermögen die Leistungen von Zuschüssen oder erhöhten 
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Zuschüssen aus öffentlichen Mitteln bedingt. Der staatlichen Stellung
nahme geht die Anhörung des Diözesanordinarius voraus.

§ 3. Die Ordnung du Verwaltung der kirchlichen Stiftungen steht den 
kirchlichen Organen zu.

§ 4. Die kirchlichen Rechtssubjekte werden keiner Sondersteuer und 
dergleichen Abgaben unterworfen werden, die nicht auch für auch für 
andere Rechtssubjekte gelten. Dies gilt auch hinsichtlich der im Artikel 
VI § 3 und § 4 Absatz 2 näher bezeichneten Schulen.

Artikel XIV.
Die Verwaltungsangelegenheiten der kirchlichen Verbände werden 

von der Kirche geregelt, wobei der Kirche das Recht zur Einhebung von 
Umlagen grundsätzlich zukommt; bei Vorschreibung von Umlagen wie 
überhaupt in allen jenen Fällen, in denen staatliche Interessen berührt 
werden, wird im Einvernehmen mit der staatlichen Gewalt vorgegangen.

Zwecks näherer Durchführung dieses Grundsatzes werden von den 
kirchlichen Diözesanbehörden im Einvernehmen mit der staatlichen 
Kultusverwaltung Richtlinien aufgestellt werden.

Zur Hereinbringung von Leistungen seitens der Mitglieder von kirch
lichen Verbänden wird der Kirche der staatliche Beistand gewährt, sofern 
diese Leistungen im Einvernehmen mit der Staatsgewalt auferlegt wurden 
oder aus sonstigen Titeln zu Recht bestehen.

Artikel XV.
§ 1. Die Republik Österreich wird der katholischen Kirche in Öster

reich gegenüber stets ihre finanziellen Pflichten erfüllen, welche auf Ge
setz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhen.

§ 2. Bis zu der im Einvernehmen mit dem Heiligen Stuhle vorzuneh
menden Neuregelung wird die Grundlage für die Dotierung des aktiven 
und pensionierten Klerus die gegenwärtige Kongruagesetgebung bilden, 
und zwar mit der Maßgabe, dass bei Änderungen des Diensteinkommens 
für die Bundesangestellten eine analoge Änderung für den Klerus zu tref
fen sein wird.

§ 3. Den Erzbischöfen, Diözesanbischöfen (Prealatus Nullius), ihren 
Koadjutoren, Weihbischöfen und Generalvikaren, welche nicht mit hin
reichenden, aus den Fonds und Erträgnissen der Mensa oder aus dem 
Religionsfonds, beziehungsweise Bundesschatz stammenden Einkommen 
ausgestattet sind, wird gemäß einem mit dem Heiligen Stuhle zu treffen-
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den Abkommen, soweit die staatsfinanziellen Verhältnisse dies erlauben, 
eine angemessene Zulage aus öffentlichen Mitteln auszubezahlen sein.

§ 4. Sobald die staatsfinanziellen Verhältnisse es gestatten, wird die 
neue Diözese „Innsbruck-Feldkirch“ ein Kapitel erhalten. Die Zahl der 
Dignitäre und Kanoniker wird im Einvernehmen zwischen dem Heiligen 
Stuhle und der obersten staatlichen Kultusverwaltung festgesetzt. § 5. 
Nicht mehr in Kraft gem Art VHI Abs 2 Vermögensvertrag - 7.3.2.

§ 5. Insoweit das Vermögen der Metropolitan- und Kathedralkirchen 
für die Erhaltung der betreffenden Kirchengebäude, für die Kosten des 
Gottesdienstes und die Entlohnung der erforderlichen weltlichen Dienst
personen an diesen Kirchen nicht hinreichen sollte, wird der Bund nach 
Überprüfung der Sachlage zur Bedeckung des .Abganges im Rahmen 
wenigstens seiner bisherigen Prästationen und nach Maßgabe der staatsfi
nanziellen Leistungsfähigkeit beitragen.

§ 6. Der Bund wird den Priesterseminarien, die gemäß den Vorschrif
ten des kirchlichen Gesetzbuches eingerichtet sind, wie bisher im Rah
men der staatsfinanziellen Leistungsfähigkeiten angemessene Zuschüsse 
gewähren, deren Neuregelung einvernehmlich mit dem Heiligen Stuhle 
getroffen wird. Die Abrechnungspflicht gegenüber dem Bunde bleibt 
hinsichtlich solcher Zuwendungen unberührt.

§ 7. Die Errichtung kirchlicher Stellen, für welche eine Kongruaer- 
gänzung vom Bunde angestrebt wird, bedarf der Zustimmung der ober
sten staatlichen Kultusverwaltung, welche hiebei erforderlichenfalls auch 
die Rechtspersönlichkeit der neuerrichteten Stelle für den staatlichen 
Bereich bestätigen wird. Dagegen können kirchliche Stellen, für welche 
der Bund keine Kongruazahlungen leistet, von der zuständigen kirchli
chen Behörde frei errichtet oder umgewandelt werden; sofem in diesen 
letzteren Fällen der neu errichteten Stelle auch für den staatlichen Bereich 
Rechtspersönlichkeit zukommen soll, wird vom zuständigen Diözesanbi
schof (Praelatus Nullius) eine Anzeige über die erfolgte Errichtung bei 
der obersten staatlichen Kultusverwaltung zu hinterlegen sein, welche 
hierüber eine Bestätigung ausstellt.

Änderungen in der Abgrenzung von Pfarrsprengeln stehen den Diö
zesanordinarien zu. Die oberste staatliche Kultusverwaltung behält sich 
vor, solche Änderungen anzuregen, die geeignet sind, Ersparungen her
beizuführen, und die als sachlich vertretbar erachtet werden.

§ 8. Die Gebäude und Grundstücke des Bundes, welche gegenwärtig 
unmittelbar oder mittelbar kirchlichen Zwecken dienen, einschließlich 
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jener, in deren Genuß religiöse Orden und Kongregationen stehen, wer
den auch fernerhin unter Bedachtnahme auf allenfalls bestehende Verträ
ge diesen Zwecken überlassen.

§ 9. Den Religionsfonds kommt kirchlicher Charakter zu; sie sind ju
ristische Personen und werden bie auf weiteres wie bisher im Namen der 
Kirche vom Bund verwaltet. Im Verhältnis zwischen Religionsfonds und 
Bundesschatz, namentlich auch hinsichtlich der finanziellen Ergänzungs
pflicht des letzteren, tritt keine Änderung ein.

Artikel XVI.
Für die in öffentlichen Spitälern, Heil-, Versorgungs- und dergleichen 

Anstalten sowie in Gefangenenhäusem, Strafanstalten, Arbeitshäusern 
und Anstalten für Erziehungsbedürftige und dergleichen Anstalten unter
gebrachten Personen wird, soweit nicht für die einzelne Anstalt im Ein
vernehmen mit dem zuständigen Diözesanordinarius eine eigene An
staltsseelsorge eingerichtet ist, dem Ortsseelsorger und dem an seiner 
Stelle beauftragten Geistlichen das Recht des freien Zutritts zu den An
staltsinsassen behufs freier Ausübung seines geistlichen Amtes gewähr
leistet.

Es besteht Einverständnis, daß im Falle der Einrichtung einer eigenen 
Anstaltsseelsorge die Bestellung der betreffenden Geistlichen im Einver
nehmen mit dem Diözesanordinarius erfolgt.

Artikel XVB.
Das Einkommen, in dessen Genuß die Geistlichen kraft ihres Amtes 

stehen, ist im gleichen Maße exekutionsfrei, in dem es die Bezüge der 
Angestellten des Bundes sind.

Artikel XVm.
Die Geistlichen können von Gerichtsbehörden oder anderen Behörden 

nicht um die Erteilung von Auskünften über Personen oder Dinge ersucht 
werden, bezüglich deren sie unter dem Siegel geistlicher Amtsverschwie
genheit Kenntnis erhalten haben.

Artikel XIX.
Die Geistlichen und Ordenspersonen sind vom Geschworenen- und 

Schöffenamt befreit.
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Artikel XX.
Im Falle der strafgerichtlichen Belangung eines Geistlichen oder einer 

Ordensperson hat das staatliche Gericht sofort den für den Belangten 
zuständigen Diözesanordinarius zu verständigen und demselben rasche- 
stens die Ergebnisse der Voruntersuchung und gegebenenfalls das En
durteil des Gerichtes sowohl in der ersten als in der Berufungsinstanz zu 
übermitteln.

Im Falle der Verhaftung und Anhaltung in Haft soll der Geistliche 
(Ordensperson) mit der seinem Stande und seinem hierarchischen Grade 
gebührenden Rücksicht behandelt werden.

Im Falle der rechtskräftigen unbedingten Verurteilung eines Geistli
chen wegen eines Verbrechens wird die Bundesregierung unbeschadet 
sonstiger aus den strafgesetzlichen Vorschriften sich ergebenden Rechts
folgen, falls der Diözesanordinarius den Geistlichen nicht ohnehin von 
seinem Amte entfern die Einstellung der ihm etwa zukommenden Dotati
on (Kongraguarergänzung) verfügen.

Artikel XXI.
Der Gebrauch des kirchlichen oder Ordensgewandes seitens Laien 

oder seitens Geistlicher und Ordenspersonen, denen er von der zuständi
gen Kirchenbehörde durch endgültige Anordnung verboten ist, die zu 
diesem Zwecke der zuständigen staatlichen Behörde amtlich bekanntzu
geben sein wird, ist unter den gleichen Sanktionen und Strafen verboten, 
mit welchen der Mißbrauch der militärischen Uniform verboten und be
straft wird.

Artikel XXD.
Alle anderen auf kirchliche Personen oder Dinge bezüglichen Mater

ien, welche in den vorhergehenden Artikeln nicht behandelt wurden, 
werden dem geltenden kanonischen Recht gemäß geregelt werden.

Sollte sich in Zukunft irgendeine Schwierigkeit bezüglich der Ausle
gung der vorstehenden Artikel ergeben oder die Regelung einer in diesem 
Konkordate nicht behandelten, kirchliche Personen oder Dinge betreffen
den Frage, die auch den staatlichen Bereich berührt, notwendig werden, 
so werden der Heilige Stuhl und die Bundesregierung im gemeinsamen 
Einverständnis eine freundschaftliche Lösung herbeiführen, beziehungs
weise eine einvernehmliche Regelung treffen.
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Mit dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Konkordates werden alle in 
Österreich noch in Geltung stehenden Gesetze und Verordnungen, inso
weit sie mit den Bestimmungen dieses Konkordates in Widerspruch ste
hen, außer Kraft treten.
Artikel XXIII.

Dieses Konkordat, dessen deutscher und italienischer Text gleiche 
Kraft haben, soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen mög
lichst bald ausgetauscht werden. Es tritt mit dem Tage ihres Austausches 
in Kraft.

Zusatzprotokoll

Bezüglich des in der Vatikanstadt am 5. Juni 1933 unterzeichneten 
Konkordates zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik Österreich 
haben die Hohen Vertragschließenden Teile die folgenden Erklärungen 
abgegeben, die als integrierende Bestandteile des Konkordates zu gelten 
haben.

Zu Artikel IV § 2 wird erklärt, daß im Falle, als die österreichische 
Bundesregierung einen Einwand allgemein politischen Charakters erhe
ben sollte, der Versuch zu unternehmen ist, zu einem Einvernehmen zwi
schen dem Heiligen Stühle und der Bundesregierung analog der Bestim
mung des Artikels XXH Abs. 2 des Konkordates zu gelangen; sollte die
ser Versuch erfolglos bleiben, so ist der Heilige Stuhl in der Durchfüh
rung der Besetzung frei. Das gleiche gilt auch für die Ernennung eines 
Koadjutors mit dem Rechte der Nachfolge für einen österreichischen 
Erzbischof (oder einen Prälaten Nullius).

Zu Artikel V § 1 Abs 3. Seitens der obersten staatlichen Unterrichts
verwaltung wird nach Anhörung der zuständigen Diözesanbischöfe fest
gestellt werden, von welchen kirchlichen theologischen Lehranstalten der 
Übertritt an eine vom Staate erhaltene katholisch-theologische Fakultät 
während des Studienganges bei Erfüllung der für die Zulassung zum or
dentlichen Universitätsstudium sonst vorgeschriebenen Voraussetzungen 
möglich ist. Im Hinblick darauf wird auch der Heilige Stuhl Vorsorge 
treffen, daß der Studienplan dieser kirchlichen Lehranstalten im Rahmen 
der ihnen gestellten Aufgaben dem Studienplane der vom Staate erhalte
nen theologischen Fakultäten in den wesentlichen Punkten nach Mög
lichkeit angepaßt werde.
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Zu Artikel V § 2. Die an päpstlichen Hochschulen erworbenen Dokto
rate aus Teilgebieten der Theologie gelten In Österreich insoweit, als es 
sich nicht um die Ausübung eines weltlichen Berufes handelt.

Zu Artikel V § 4. Falls ein gemäß dieser Konkordatsbestimmung von 
der Ausübung seiner Lehrtätigkeit enthobener Professor nicht eine andere 
staatliche Verwendung findet, wird er in seiner Eigenschaft als Bundes
lehrer unter Zuerkennung des ihm gemäß seiner anrechenbaren Dienstzeit 
zukommenden Ruhegenusses, jedenfalls aber des Mindestruhegenusses, 
sofem er nach Maßgabe der sonstigen staatlichen Vorschriften nicht 
überhaupt den Anspruch auf Ruhegenuß verwirkt hat, in den Ruhestand 
versetzt.

Das gleiche gilt für die katholischen Religionslehrer an den staatlichen 
mittleren Lehranstalten. Die Bestimmung über die Sorge für einen ent
sprechenden Ersatz hat auf diese Lehrer sinngemäß Anwendung zu fin
den.

Zu Art VI § 2. Es besteht Einverständnis darüber, daß den Diözesan
ordinarien und deren Beauftragten das Recht zusteht Mißstände im reli
giös-sittlichen Leben der katholischen Schüler wie auch deren nachteilige 
oder ungehörige Beeinflussung in der Schule, insbesondere etwaige Ver
letzungen ihrer Glaubensüberzeugung oder religiösen Empfindungen im 
Unterricht bei den staatlichen Schulbehörden zu beanständen, die auf 
entsprechende Abhilfe Bedacht nehmen werden.

Weiters besteht Einverständnis darüber, daß im Falle einer Änderung 
der schulbehördlichen Organisation im Bundesgebiete oder in Teilen 
desselben für die bisherige Vertretung der Interessen der Kirche entspre
chend vorgesorgt wird.

Zu Art VH.
(1) Die Republik Österreich anerkennt auch die Zuständigkeit der 

kirchlichen Behörden zum Verfahren bezüglich des Privilegium Pau- 
linum.

(2) Der Heilige Stuhl willigt ein, daß das Verfahren bezüglich der 
Trennung von Tisch und Bett den staatlichen Gerichten zusteht.

(3) Der Heilige Stuhl wird die Herausgabe einer Instruktion durch den 
österreichischen Episkopat veranlassen, die für alle Diözesen verbindlich 
sein wird.

Zu Art Vin § 1. Der Heilige Stuhl gesteht zu, daß im Falle der Erledi
gung des Amtes des Militärvikars die Bundesregierung vor der Designa
tion des Nachfolgers dem Heiligen Stuhl jeweils in vertraulicher Weise 
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auf diplomatischem Wege die eine oder andere hierzu geeignet erschei
nende Persönlichkeit unverbindlich bekannt gibt. Auch die einzelnen 
Diözesanbischöfe legen analog der Bestimmung des Artikels IV § 1 Ab
satz 2 dem Heiligen Stuhle eine unverbindliche Liste vor.

Zu Art IX. Durch diesen Artikel werden staatliche Bestimmungen, in 
welchen noch andere Tage als Ruhetage erklärt werden, nicht berührt.

Zu Art X § 3. Der Heilige Stuhl wird dafür Sorge tragen, daß der Pro
vinzverband der in Österreich bestehenden oder zu errichtenden religiö
sen Niederlassung en nach Tunlichkeit mit den Staatsgrenzen der Repu
blik Österreich in Übereinstimmung gebracht wird.

Zu Art XI § 1.
(1) Streitigkeiten über die Frage, ob eine Kirche oder eine Pfründe ei

nem Patronat unterliege oder hinsichtlich der letzteren das freie Beset
zungsrecht des Bischofs eintrete, sowie über die Frage, wem ein Kirchen, 
oder Pfründenpatronat zukomme, sind von der Kirchenbehörde nach den 
Vorschriften des kirchlichen Gesetzbuches zu entscheiden. Von der be
treffenden kirchenbehördlichen Entscheidung ist die oberste staatliche 
Kultusverwaltungsbehörde durch Übersendung einer Originalausferti
gung der Entscheidung in Kenntnis zu setzen.

(2) Der Heilige Stuhl stimmt zu, daß sämtliche Streitigkeiten über 
Leistungen, welche auf Grund eines bestehenden Patronates angespro
chen werden, von den Behörden der staatlichen Kultusverwaltung im 
instanzenmäßigen Verfahren entschieden werden; insofern in solchen 
Streitfällen der Bestand des Patronates selbst bestritten ist und darüber 
noch keine rechtskräftige kirchenbehördliche Entscheidung vorliegt, 
stimmt der Heilige Stuhl zu, daß die Behörden der staatlichen Kultusver
waltung dort, wo Gefahr im Verzüge ist, auf Grund des bisherigen ruhi
gen Besitzstandes oder, soweit derselbe nicht sofort ermittelt werden 
kann, auf Grund der summarisch erhobenen tatsächlichen und rechtlichen 
Verhältnisse ein Provisorium verordnen.

Zu Art Xin § 2. Der Heilige Stuhl wird die Diözesanordinarien an
weisen, bei intabulationspflichtigen Rechtsgechäften auf der Urkunde 
nach vorheriger Überprüfung eine Klausel beizusetzen, daß gegen die 
bücherlich einzutragende Berechtigung oder Verpflichtung kirchlicher
seits kein Anstand obwaltet und das die Vertreter der kirchlichen Rechts
subjekte, welche das Rechtsgechäft abgeschlossen haben, hierzu berufen 
waren.
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Zu Art XIV. Der Bund räumt den Vereinigungen, die vornehmlich re
ligiöse Zwecke verfolgen, einen Teil der Katholischen Aktion bilden und 
als solche der Gewalt des Diözesanordinarius unterstehen, volle Freiheit 
hinsichtlich ihrer Organisation und Betätigung ein. Der Bund wird dafür 
Sorge tragen, daß die Erhaltung und Entfaltungsmöglichkeit der seitens 
der zuständigen kirchlichen Oberen anerkannten katholischen Jugendor
ganisationen geschützt werde und daß in vom Staat eingerichteten Ju
gendorganisationen der katholischen Jugend die Erfüllung ihrer religiösen 
Pflichten in würdiger Weise und ihre Erziehung in religiös-sittlichem 
Sinne nach den Grundsätzen der Kirche gewährleistet werde.

Die Presse wird hinsichtlich der Vertretung katholischer Lehrsätze 
keinen Beschränkungen unterworfen sein.

Der Heilige Stuhl stimmt zu, daß Streitigkeiten über Verpflichtungen 
zu Leistungen an Geld oder Geldeswert für Kultuszwecke unbeschadet 
der Bestimmungen des Absatzes 2 des Zusatzprotokolles zu Artikel XI § 
1 bis zu einer einvernehmlichen Neuregelung von den staatlichen Behör
den entschieden werden, und zwar, wenn eine solche Leistung aus dem 
allgemeinen Grunde der Zugehörigkeit zu einem kirchlichen Verbände in 
Anspruch genommen wird, von den Behörden der staatlichen Kultusver
waltung im ordentlichen Instanzenzuge, sonst von den Zivilgerichten. Bei 
Gefahr im Verzüge kann ein Provisorium im Sinne des Absatzes 2 des 
Zusatzprotokolles zu Artikel XI § 1 verfügt werden.

Die im Gebiete der Republik Österreich in betreff der Herstellung und 
Erhaltung der Kirchen- und Pfründengebäude sowie in betreff der finan
ziellen Bestreitung der sonstigen Kirchenerfordemisse bestehenden Nor
men (einschließlich des Gesetzes vom 31. Dezember 1894, RGBl Nr. 7 
ex 1895), bleiben mit den aus diesem Konkordat sich ergebenden Modifi
kationen bis zu einer im Einvernehmen zwischen der Kirchen- und 
Staatsgewalt getroffenen Neuregelung aufrecht.

Zu Art XXH Abs. 3. Unter anderem treten hiermit die Gesetze vom 7. 
Mai 1874, RGBl Nr. 50 und Nr. 51, in ihrem ganzen Umfange außer 
Kraft.
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