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Prawo do publicznego eksponowania symbolu 
religijnego w świetle zasad neutralności 
i bezstronności w stosunkach państwo – 

Kościół na przykładzie Stanów Zjednoczonych 
Ameryki oraz Rzeczpospolitej Polskiej

Streszczenie:

Obecność symbolu religijnego (w tym zwłaszcza symbolu krzyża) w przestrzeni pu-
blicznej jest ważnym zagadnieniem z zakresu relacji państwo – Kościół. Rozstrzygnięcie 
o dopuszczalności takiego jego eksponowania stanowi zarazem rozwiązanie konfliktu 
prawa wyznawcy do publicznego prezentowania przekonań religijnych oraz zasady nie-
uprzywilejowania religii, czy danego związku wyznaniowego względem innych. W tym 
kontekście szczególne znaczenie w debacie publicznej, ale także w odpowiednim pra-
wodawstwie, orzecznictwie sądowym (Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 
polskich sądów), doktrynie prawniczej, zyskują zasady określające model relacji pań-
stwo  – Kościół. Zasadność oraz skutki stosowania dwóch podstawowych, podobnych, 
ale nieco różniących się między sobą, zasad neutralności i bezstronności przebadano 
na podstawie opisanych wyżej źródeł w celu ustalenia, czy oraz w jaki sposób zezwalają 
one na publiczne eksponowanie symbolu religijnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
oraz w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Słowa kluczowe: symbol religijny, krzyż, publiczne eksponowanie, 
państwo – Kościół, neutralność, bezstronność
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1. Wstęp

Patrząc na historię współczesnych państw, można odnieść wrażenie, że stanowi ona 
w dużej mierze dzieje ich relacji z Kościołem. Pierwotnie znaczenie religii i związków 
wyznaniowych było szczególnie widoczne w boskiej legitymizacji władzy świeckiej, 
sprawowaniu władzy publicznej przez podmioty wyznaniowe, ale także w sakralnej 
oprawie obrzędów państwowych i obecności symboliki religijnej w przestrzeni publicz-
nej. Nawet jeśli współczesne państwa demokratyczne odeszły od modelu ścisłego po-
wiązania władzy państwowej z religią, a nawet częstokroć próbują zaprzeczyć istnieniu 
swych korzeni w systemach religijnych, to nie przestały przyznawać jej miejsca w życiu 
publicznym, na różne sposoby normując stopień ich wzajemnego powiązania. Relacja 
państwo – Kościół pozostaje wciąż istotna, zwłaszcza że ci sami obywatele bywają czę-
ścią zarówno przymierza politycznego, jak również religijnego2. Religia natomiast, wraz 
ze swymi symbolami, wypełnia rozmaite role społeczne3. Z jednej strony omawiane 
stosunki reguluje się pod kątem instytucjonalnej relacji władzy publicznej oraz związ-
ków wyznaniowych. Zwykle zakłada to autonomiczne oraz niezależne funkcjonowanie 
państwa i Kościoła, nie wykluczając jednak ich współdziałania. Z drugiej – zapewnia 
się obywatelom wolność wyznania, z której wywodzi się m.in. prawo do swobodnego 
wyznawania lub niewyznawania religii, jak również do prezentowania swych przekonań 
w życiu publicznym, w tym w symbolice państwowej. Uchodzi to za kolektywną formę 
wykonywania wolności religijnej4. W perspektywie obydwu tych spojrzeń, ale także 
z punktu widzenia całości ładu społeczno-politycznego, kwestia obecności symboliki 
religijnej w przestrzeni publicznej stanowi szczególnie istotne zagadnienie5.

Mając na uwadze konieczność sprecyzowania charakteru stosunków państwo – Ko-
ściół, zwłaszcza dla rozwiązania sporów na tle powyższych punktów widzenia, wypra-
cowano pojęcia fundamentalne, podsumowujące relację i opisujące jej cechy. W prawie 
amerykańskim w ugruntowanym użyciu pozostaje model oparty na orzeczniczej oraz 
doktrynalnej zasadzie neutralności (neutrality) władzy publicznej oraz związków wy-
znaniowych wywodzonej z konstytucyjnej regulacji ich stosunków. Natomiast prawo 
polskie, choć w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r. również 
posługiwało się pojęciem neutralności, w ustawie zasadniczej z 1997 r. zdecydowało się 
na użycie terminu bezstronności, wskazując na różnicę znaczeniową obydwu zasad. 

Celem prowadzonych niżej rozważań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim 
stopniu w państwie neutralnym wobec związków wyznaniowych, a w jakim stopniu 
w państwie bezstronnym w stosunku do nich, dopuszczalna jest obecność symboli 
religijnych (zwłaszcza krzyża) w przestrzeni publicznej. Ta kwestia, związana z ko-
niecznością wyważenia zagrożeń związanych z promowaniem konkretnego związku 
2  F. Longchamps de Bérier, Przeciw reliktom Oświecenia w prawie wyznaniowym, PiP 1995, nr 1, s. 74.
3  M.in. integracyjne oraz identyfikujące – tak J. Szymanek, Obecność symboli religijnych w przestrzeni 
publicznej [w:] Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, 
L. Kondratiewicz-Bryzik, Warszawa 2012, s. 42.

4  J. Weiler, Państwo i Naród, kościół, meczet, synagoga. Nieunikniona debata (przeł. J. Siudyka), Forum 
Prawnicze 2011, nr 1, s. 38.

5  J. Szymanek, Obecność…, s. 43.
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wyznaniowego z niebezpieczeństwem ograniczenia obywatelskiego prawa do publicz-
nego wyznawania religii, była powszechnie obecna w debacie publicznej, a bywała poru-
szana wobec rozmaitych zdarzeń zarówno przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, jak też sądownictwo w Rzeczpospolitej Polskiej. W ich orzecznictwie, ale 
też w doktrynie prawniczej, wyrażono w związku z omawianym zagadnieniem wiele 
opinii. Często posługiwano się w nich wskazanymi, utartymi wyrażeniami określają-
cymi stosunek państwa do Kościoła, przypisywano im konkretne znaczenie i zwłaszcza 
w jego rzekomym świetle rozważano prawo do obecności symbolu religijnego w da-
nym miejscu. Należy jednak zastanowić się, na ile teoretyczne reguły neutralności oraz 
bezstronności, stosowane obok innych zasad opisujących stosunki państwa i Kościoła, 
ułatwiają rozwiązanie rzeczywistych problemów wynikłych z praktyki tych relacji. 
Z drugiej strony, powinno się rozważyć, czy decyzje w konkretnych sprawach pozwalają 
na uznanie, że zastosowanie tych reguł wiąże się z pewną trwałością, powtarzalnością 
rozwiązań, czy raczej posługiwanie się nimi ma charakter jedynie ornamentacyjny dla 
argumentacji z wcześniej ustaloną tezą.

2. Przykład amerykański

2.1. Regulacja kwestii religijnej w systemie ustrojowym

Kwestia religijna niewątpliwie stoi u podstaw istnienia oraz funkcjonowania państw. 
Nie inaczej było w przypadku Stanów Zjednoczonych Ameryki, które – choć powsta-
ły w atmosferze szczególnej niechęci dla państw wyznaniowych oraz prześladowań 
religijnych – to nieobcy był im duch szacunku dla religii jako istotnej wartości życia 
społecznego. Już w art. VI Konstytucji USA, w sekcji mówiącej, że „żaden test religii 
nie może być wymogiem dla przyznania urzędu lub funkcji publicznej w Stanach Zjed-
noczonych”, zawarto zasadę równości obywateli wobec wyznania, równości wyznań, 
jak również świeckiego charakteru państwa6. Wolność wyznania była również obecna, 
podobnie jak inne prawa i wolności obywatelskie, w ustroju amerykańskim za po-
średnictwem prawa naturalnego, stanowiącego fundament tamtejszej państwowości, 
a które zostało jedynie częściowo utrwalone w postaci ustawy zasadniczej7. Niemniej 
już uchwalona w 1791 r. Karta Praw (Bill of Rights), włączona do Konstytucji USA 
w postaci pierwszych dziesięciu poprawek, zagwarantowała uznanie podstawowych 
uprawnień obywatelskich, pośród których wolność religijna zajmuje pierwszą pozycję. 
Poglądy na możliwość hierarchizowania praw obywatelskich na podstawie rozumo-
wania a rubrica pozostają rozbieżne, ale argument za przyznaniem wolności religijnej 
szczególnego miejsca8 zdaje się być bardziej uzasadniony, niż uznanie przypadkowego 
charakteru wewnętrznego usystematyzowania katalogu9.

6  R. Małajny, Mur separacji – państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Katowice 1992, s. 103.
7  D. Kmiec, B. Presser, C. Eastman, R. Marcin, The history, philosophy and structure of the American 
Constitution, New York 2009.

8  F. Longchamps de Bérier, Church and State relations: separation without the wall, Studia Iuridica 1995, 
nr 30, s. 61.

9  R. Małajny, Mur…, s. 107.
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W ramach zasady wolności religijnej z I Poprawki do Konstytucji USA wyróżnia 
się dwie naczelne reguły funkcjonowania państwa względem Kościoła. Pierwsza z nich 
(establishment clause) łączy się z realizacją rozdziału Kościoła od państwa i wyłącze-
niem możliwości ustanawiania prawa oficjalnie uznającego (establish) jedno z wyznań 
za obowiązujące, przyznania szczególnych praw jego wyznawcom ani zapewnienia pu-
blicznego wspierania jego działalności. Zadaniem drugiej z zasad (free exercise clause) 
jest z kolei umocnienie wolności praktyk religijnych, którą można utożsamiać ze swobo-
dą wyznania, z którą wiąże się możliwość posiadania oraz uzewnętrzniania poglądów 
w sferze wyznaniowej. Istotną kwestią pozostającą do rozważenia jest relacja między 
obydwiema powyższymi klauzulami. Pełna separacja i obojętność państwa na kwestie 
wyznaniowe wyklucza praktyczną realizację swobody wyznania, bo będzie wiązała się 
z wyłączeniem praktyk religijnych ze sfery publicznej. Byłoby to rozwiązanie rażąco nie-
spójne nie tylko z dziedzictwem kraju, ale także z jego konstytucyjnym zobowiązaniem 
do umożliwienia uzewnętrzniania swoich poglądów przez obywateli. Z kolei nadmierne 
wspieranie działalności wyznaniowej może doprowadzić do promowania konkretnej 
grupy religijnej (zaś jej unicestwianie – do promowania sekularyzmu jako „wyznania” 
obowiązującego). To natomiast stanie w sprzeczności z klauzulą no establishment.

W doktrynie i orzecznictwie przeprowadzono burzliwą dyskusję między wzajemną 
relacją obydwu zasad, w której uzasadniono każdy z możliwych rezultatów10. Tego typu 
nierozstrzygalny spór rozstrzyga się jednak najpewniej stwierdzeniem, że istnieje między 
nimi pewna funkcjonalna współzależność, a argument o hierarchizacji norm konstytu-
cyjnych pozostaje wątpliwy11. „Sąd walczył bowiem, by znaleźć neutralny kurs pomiędzy 
dwiema klauzulami religijnymi, (…) z których każda, jeśli będzie rozszerzona do ekstre-
mum, będzie najpewniej kolidowała z drugą”12. Choć orzeczenia w konkretnych stanach 
faktycznych odnoszących się do kwestii wolności religijnej są przez Sąd Najwyższy najczę-
ściej badane w kontekście zgodności zachowania z jedną z klauzul13, to poprawna analiza 
konstytucyjnoprawna wymagałaby raczej każdorazowego ważenia obydwu z nich.

2.2. Pojęcie „neutralności” a symbole religijne w amerykańskiej 
przestrzeni publicznej – studium przypadków

Choć Stany Zjednoczone Ameryki są państwem opierającym na zasadach wolności i rów-
ności religijnej, to nie do przecenienia jest znaczenie religii chrześcijańskiej dla budowania 
tradycji oraz kultury amerykańskiej, jak też tworzenia kręgosłupa moralnego oraz praw-
nego ich społeczeństwa. Także dlatego symbole religii chrześcijańskiej są uważane przez 
obywateli za istotne. Dlatego też dążą oni do tego, by towarzyszyły im one w miejscach 
publicznych. W świecie, w którym pluralizm religijny jest daleko bardziej rozwinięty 

10  Ibidem, s. 297‒298.
11  Ibidem, s. 301‒302.
12  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Walz v. Tax Comission of City of New York, 397 U.S. 664, 
668‒669 (1970), Burger, J., main opinion; orzeczenie uznające zgodność z Konstytucją zwolnienia ko-
ściołów z podatku od nieruchomości. 

13  P. Kurland, The irrelevance of the Constitution: the Religion Clauses of the First Amendment and the Su-
preme Court, Villanowa Law Review 1978, wyd. 24.1, s. 15, cyt. za R. Małajny, Mur …, s. 301.



Wojciech Bańczyk

54 

i w którym powstało nieznane wcześniej zjawisko ateizmu, poddawano jednak w wąt-
pliwość, czy obecność treści religijnych w używanej symbolice nie narusza I Poprawki 
do Konstytucji USA. Sąd Najwyższy USA rozstrzygnął w ostatnich latach szereg takich 
sporów, spośród których skupię się na tych wynikłych na tle obecności krzyża, szopki 
bożonarodzeniowej, menory oraz symbolu Dekalogu w przestrzeni publicznej USA.

W sprawie Capitol Square Review and Advisory Board przeciwko Pinette (1995) 
zapadło orzeczenie, w którym uznano za dopuszczalne, by „na podstawie neutralnej re-
ligijnie (religiously neutral) polityki (…) zezwolić podmiotowi prywatnemu na umiesz-
czenie symbolu religijnego [krzyża] w miejscu publicznym [tj. parku]”14. W powyższym 
orzeczeniu stwierdzono, że bezzasadne jest „sugerowanie, że neutralne prawa są wa-
dliwe, gdy hipotetyczny obserwator, w sposób nawet uzasadniony, pomyli wyjątkową 
korzyść dla religii z jej instytucjonalnym promowaniem”15. Powołując się na utrwalone 
orzecznictwo16 w odniesieniu do establishment clause wskazano, że neutralna względem 
religii polityka państwa może „w sposób niezamierzony sprzyjać religii”17, przypomi-
nając, iż „uznanie [prawa podmiotu wyznaniowego do dostępu do dóbr publicznych] 
jest symptomem neutralności bardziej niż promowania (endorsement) (…)”18. 

W wyroku w sprawie Salazar przeciwko Buono (2010) Sąd Najwyższy USA uznał 
zgodność z prawem ponownego usytuowania na gruncie publicznym, w odosobnionym 
miejscu pustyni Mojave, krzyża tradycyjnie upamiętniającego w tej okolicy weteranów 
wojennych. Argumentu z zasady neutralności użyto w sprawie w zdaniu zbieżnym sę-
dziego Samuela Alito dla potwierdzenia słuszności orzeczenia, wskazując, że „usunięcie 
pomnika byłoby symbolem nie tyle neutralności, co wrogości co do religii nacechowa-
nej na wyeliminowanie wszelkich miejsc publicznych jakichkolwiek śladów religijnego 
dziedzictwa kraju”19. Został on jednak zastosowany także dla wsparcia uzasadnienia 
zdania odrębnego sędziego Johna Paula Stevensa, w którym określił zachowanie władzy 
publicznej jako nieneutralne, ponieważ pokazało ono, że jego celem było „sprzyjanie 
(favor) symbolowi krzyża”20. 

Ostatnio kwestia krzyża w miejscu publicznym pojawiła się przed Sądem Najwyż-
szym w serii spraw Mount Soledad Memorial Association przeciwko Trunk i Mount 
Mount Soledad Memorial Association przeciwko Stanom Zjednoczonym, dotyczących 
symbolu umieszczonego od ponad 100 lat na Mount Soledad, ostatnio tworzącego 

14  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Capitol Square Review and Advisory Board v. Pinette, 515 
U.S. 753, 757 (1995), by Scalia, J., main opinion.

15  Ibidem, 768.
16  Wyroki Sądu Najwyższego USA w sprawach Bowen v. Kendrick, 487 U.S. 589, 608 (1988); Witters 
v. Washington Dept. of Services for Blind, 474 U.S. 481, 486‒489 (1986); Mueller v. Allen, 463 U.S. 388 
(1983); McGowan v. Maryland, 366 U.S. 420 (1961).

17  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Capitol Square Review and Advisory Board v. Pinette, 515 
U.S. 753, 764 (1995), by Scalia, J.

18  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Board of Education of Westside Community Schools v. Mer-
gens, 496 U.S. 226, 251 (1990), by O’Connor, J., main opinion; orzeczenie uznające sprzeczność z Kon-
stytucją zakazu spotkań koła biblijnego na terenie szkoły.

19  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Salazar v. Buono, 559 U.S. 700, 726 (2010), Alito, J., concurring.
20  Ibidem, 750, Stevens, J., dissenting.
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część pomnika upamiętniającego weteranów. Zarówno jednak w 201221, jak i 2014 r.22 
odmówiono sprawom merytorycznego rozpatrzenia (przyznania writ of certiorari), 
ze względu na brak ostatecznego orzeczenia w niższej instancji. W obydwu przypad-
kach sędzia Samuel Alito sporządził krótkie opinie o charakterze technicznym, przy 
czym za pierwszym uzupełnił ją także o stanowisko merytoryczne w sprawie. Stwierdził 
w nim, że określenie statusu krzyża jest kwestią szczególnie istotną, wymagającą jasnego 
stanowiska, a zarysowując poprzednie opinie sądu w zbliżonych sprawach, powtórzył 
swój argument ze swego zdania odrębnego w sprawie Salazar przeciwko Buono, cyto-
wanego również tu wcześniej. Wskazał w nim, że unikanie „poparcia” (endorsement) 
dla religii nie wymaga usunięcia wszystkich symboli religijnych z gruntów publicznych, 
a także że usunięcie krzyża byłoby nie tyle znakiem neutralności, co wrogości23.

W orzeczeniu w sprawie Pinette posłużono się przykładami z rozważań na temat 
usytuowania innego rodzaju symbolu religijnego, tutaj szopki bożonarodzeniowej, 
w miejscu publicznym, zawartych w orzeczeniach sprawach Lynch przeciwko Donnel-
ly (1984) oraz County of Allegheny przeciwko American Civil Liberties Union (ACLU) 
of Pittsburgh (1989). W pierwszym z nich uznano, że tradycyjne (od 40 lat) wznoszenie 
przez miasto religijnego symbolu Bożego Narodzenia pośrodku strefy handlowej i po-
między figurami przedstawiającymi innego rodzaju zwyczaje świąteczne, było zgodne 
z I Poprawką do Konstytucji USA. W zdaniu zbieżnym sędzi Sandry Day O’Connor 
pojawiło się stwierdzenie, że „jakkolwiek religijne (religious, sectarian) znaczenie szop-
ki (…) nie jest neutralizowane (neutralize) przez otoczenie”, to „obserwatorzy mogą 
łatwo zrozumieć cel wystawy, jako typowej ekspozycji muzealnej, który, choć nie 
neutralizuje religijnej treści szopki, to wyklucza wniosek o promowaniu konkretnego 
wyznania”24. Niemniej sędzia William Brennan w swym zdaniu odrębnym wskazał, 
że rząd powinien „pozostać staranny w utrzymywaniu neutralności względem reli-
gii”, by „uniknąć przesadnego uznawania (acknowledge) praktyk religijnych”25. Dodał, 
że szopka „ma wyraźnie bardziej wyznaniowy charakter, niż te nawiązania do Boga, 
które akceptuje się w treści obrzędów, czy innych kontekstach, które zapewniają reali-
zację zasady neutralności”26, opierając się na argumencie, parafrazującym stwierdzenie, 
że: „władza nie może ustanawiać praw, które wspomagają (aid) religię, bądź religie, jak 
też, gdy preferuje jedną nad drugą”27 ze sprawy Everson przeciwko Board of Education 
in Ewing (1947), że: „rząd utrzymuje postawę neutralności z uznaniem dla religii, gdy 

21  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Mount Soledad Memorial Association v. Steve Trunk, 132 
S.Ct. 2535 (2012), by Alito, J.

22  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Mount Soledad Memorial Association v. Steve Trunk, 134 
S.Ct. 2658 (2014), by Alito, J.

23  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Mount Soledad Memorial Association v. Steve Trunk, 132 
S.Ct. 2535, 2535‒2536 (2012), by Alito, J.

24  Obydwa za: wyrokiem Sądu Najwyższego USA w sprawie Lynch v. Donelly, 465 U.S. 668, 692 (1984), 
O’Connor, J., concurring.

25  Obydwa za: Ibidem, 714, Brennan, J., dissenting.
26  Ibidem, 717.
27  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1, 15 (1947), by Black, J.; 
w orzeczeniu uznano zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół, w tym wyznaniowych, za konstytucyjny.
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ani nie promuje (advance), ani nie powstrzymuje (inhibit) religii”28. Należy również 
odnotować w nim jedyne pośród badanych spraw zastosowanie pojęcia bezstronności 
(impartiality), które oznacza, że „nie można dążyć do promowania jednego wyznania 
lub upośledzania (handicap) innego” i że ta reguła powinna być wzięta pod uwagę, 
gdy „rząd postanowił wprowadzić jakiś zapewne religijny element w swój ceremoniał 
publiczny”29. W drugiej z przytoczonych spraw rozstrzygnięto, że niekonstytucyjne jest 
ustawienie w holu głównym sądu stanowego bożonarodzeniowej szopki, zaprojekto-
wanej w tradycyjny, chrześcijański sposób i podpisanej „Gloria in excelsis Deo”. „Jeżeli 
[bowiem] rząd ma być neutralny w kwestii religii, bardziej niż dyskryminować obywa-
teli na podstawie ich zewnętrznych wyborów, nie może promować praktyk religijnych 
części z nich ponad innymi”30. Niemniej w swym zdaniu odrębnym sędzia Kennedy 
zwrócił uwagę, że „silna tradycja rządowego przyjęcia (accomodate)” świąt oraz ich 
religijnych składników sprawia, że usunięcie ich „oznaczałoby nie tyle neutralność, ale 
zamiar wyłączenia władzy od [powiązań ze] wszystkim, co religijne”31.

Sądowa analiza dotyczyła także przedstawień Dekalogu w przestrzeni publicznej. 
W orzeczeniu w sprawie McCreary County przeciwko Amerian Civil Liberties Union 
of Kentucky (2005) rozstrzygnięto, że niekonstytucyjne jest umieszczenie Dekalogu 
na wystawie w budynku sądowym, początkowo samodzielnie, natomiast później po-
śród ekspozycji wzbogaconej o inne elementy kształtujące tożsamość amerykańską, 
gdy stopniowo powstawały zarzuty co do nadmiernego promowania religii. Sąd usta-
lił, że w obliczu „historii” ekspozycji, zauważa się religijnie motywowany cel działań 
władzy publicznej. „Obserwator mógłby podejrzewać, że władza poszukiwała jakie-
gokolwiek sposobu (any way), by utrzymać religijny dokument na ścianach gmachu 
sądowego, będąc konstytucyjnie zobowiązaną (constitutionally required) do utrzymania 
neutralności religijnej”32. Niemniej w swym zdaniu odrębnym sędzia Antonin Scalia 
odrzucił takie stosowanie argumentu z zasady neutralności, jako że „Sąd nie miał wy-
starczającej odwagi (courage) lub brawury (foolhardiness), by konsekwentnie stosować 
regułę neutralności”33, i zignorował to, jak przedstawiono ją w sprawach Walz przeciw-
ko Tax Comission, Marsh przeciwko Chambers, czy Zorach przeciwko Clauson. Tylko 
bowiem „trwałość praktyki w tym zakresie” (ignorowania właściwie rozumianej zasady 
neutralności) „mogłaby być dobrym powodem (good reason) dla uznania, że zasada 
neutralności [rozumiana tak, jak w niniejszym orzeczeniu] jest [istniejącą, aczkolwiek] 
błędną interpretacją konstytucji, ale nie już wystarczająco dobrym powodem, by po-
zwalać na kontynuowanie tej niekonstytucyjnej praktyki”34. 

28  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Lynch v. Donelly, 465 U.S. 668, 698 (1984), Brennan, J., dissenting.
29  Obydwa za: ibidem, 714.
30  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie County of Allegheny v. ACLU of Pittsburgh, 492 U.S. 573, 
627 (1989), O’Connor, J., concurring.

31  Obydwa za: ibidem, 664, Kennedy, J., dissenting.
32  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie McCreary County v. ACLU of Kentucky, 545 U.S. 844, 873 
(2005), by Souter, J., main opinion.

33  Ibidem, 890, J. Scalia, dissenting.
34  Ibidem, 892.
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Tego samego dnia zapadło drugie orzeczenie w zbliżonej tematyce, mianowicie w spra-
wie Van Orden przeciwko Perry (2005). Pozytywnie rozstrzygnięto w nim o zgodności 
umieszczenia obelisku przedstawiającego Dekalog, otoczonego przez inne monumenty 
upamiętniające ważne dla regionu wydarzenia oraz symbole, a położonego w miejskim 
parku rozdzielającym teksański kapitol i sąd stanowy. W zdaniu zbieżnym sędzia Stephen 
Breyer stwierdził, że „gdy odnosimy się do establishment clause, testy zaprojektowane, 
by badać samą neutralność, są niewystarczające, ponieważ stwierdzenie, czy regulacja jest 
neutralna, bywa trudne”35, a, za orzeczeniem w sprawie Abbington przeciwko Schempp 
przypomniał, że „niekontrolowane oddanie” (untutored devotion)36 pojęciu neutralności 
może prowadzić do sekularyzmu i wrogości wobec religii. W zdaniu odrębnym sędzia Da-
vid Souter37 przypomniał jednak, że „choć pierwszej poprawki nie czytano w ten sposób, 
by upoważniać do stosowania absolutnej rządowej neutralności (absolute governmental 
neutrality) wobec religii (…) to establishment clause wymaga neutralności jako generalnej 
zasady. W kolejnym zdaniu odrębnym sędzia John Stevens dodał, że pojęcie neutralności 
wymaga tego, by „rząd nie preferował (exercise a preference) jednej religii nad inną”38 
i uznał, że jest przewodnie (guide) dla niniejszej analizy. „Jeżeli bowiem takie przesłanie 
jest dopuszczalne, wtedy lśniąca (shining) zasada neutralności, do której na długo przy-
stępowano, jest niczym innym niż tylko zwykłym cieniem (mere shadow)”39. Orzeczenie 
w niniejszej sprawie miało bowiem „zakpić (make a mockery) z konstytucyjnego ideału, 
że rząd musi pozostać neutralny między religią a niereligią (irreligion)”40.

2.3. Kwestia religijnej treści krzyża

W życiu publicznym obydwu omawianych państw trwale akceptuje się obecność re-
toryki, czy symboliki religijnej mającej charakter ornamentacyjny wobec obrzędów 
publicznych. W Stanach Zjednoczonych jest nimi np. prezydencka przysięga składana 
na egzemplarz Biblii, państwowe motto „Wierzymy w Boga” (In God we trust), czy 
rozpoczynanie obrad wielu państwowych organów kolegialnych od modlitw. Z punktu 
widzenia zasady no establishment należałoby uznać je za najczystszy przykład usta-
nowienia wyznania obowiązującego, o ile przedmiotem badania byłby rzeczywiście 
religijny charakter obrzędów. Trudno jednak uznać wskazane praktyki za sposób repre-
zentowania określonego światopoglądu. Wręcz przeciwnie, stanowią one raczej przejaw 
uwydatnienia teistycznej natury człowieka oraz przyjęcia, że religia i religijność jako 
takie stanowią cenny fundament etyczny41. Niekiedy określa się civic religion wręcz 

35  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Van Orden v. Perry, 545 U.S. 677, 699 (2005), Breyer, J., 
concurring.

36  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie School District of Abington Township v. Schempp, 374 U.S. 
203, 306 (1963) Goldberg, J., concurring.

37  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Van Orden v. Perry 545 U.S. 677, 737 (2005), Souter, J., 
dissenting.

38  Ibidem, 709, Stevens, J., dissenting.
39  Ibidem, 722.
40  Ibidem, 735.
41  R. Małajny, Mur…, s. 312.
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jako system ideowy obrzędowości publicznej zorientowanej na wywyższenie pozycji 
państwa i ludu, legitymizacji ich działań, integrację obywateli wobec wspólnych war-
tości, jak również nadania ich działaniom specjalnego uzasadnienia42. 

Wątpliwym jest jednak, czy pozbawienie takich symboli religijnej treści jest spójne 
z poszanowaniem praw wyznawców, którzy dla zachowania istnienia pewnych znaków 
(jak np. modlitwa) w przestrzeni publicznej, musieli w argumentacji zgodzić się na wy-
zucie ich z religijnej treści43. Taki argument był podany wprost w zdaniu odrębnym 
sędziego Williama Brennana do orzeczenia w sprawie Lynch, w którym zwrócił on 
uwagę, że rola szopki została zepchnięta do jedynie „neutralnego zwiastunu okresu ferii 
bożonarodzeniowych, używanego do celów wyłącznie komercyjnych, przy pozbawieniu 
go znaczenia religijnego”44. Miało to stanowić „pyrrusowe zwycięstwo” miasta, które 
uzyskało możliwość skorzystania z symbolu szopki jedynie za cenę przyznania, że nie 
jest religijnym symbolem. 

2.4. Znaczenie pojęcia neutralności w kontekście obecności 
symboli religijnych w amerykańskiej przestrzeni publicznej

Już na podstawie wycinka rozważań Sądu Najwyższego USA oraz poglądów doktryny, 
świadczących o uznaniu pojęcia neutralności jako reguły racjonalności45 dla stosunków 
państwo – Kościół oraz podjęciu przezeń obowiązków „strażnika zasady neutralno-
ści”46, wynika całkowity brak spójności znaczeniowej w użyciu pojęcia. Może to właśnie 
z niego wynika wyraźne ograniczenie stosowania tego terminu w ostatnich latach, 
chociażby ze względu na zmianę polityki wobec Kościoła, zwłaszcza wobec odrzucenia 
skrajnie laickiego kursu do lat 90. XX wieku? 

Z jednej strony omawianego pojęcia używano dla określenia relacji przyjaznej, 
„życzliwej neutralności” (benelevant neutrality)47, akcentującej pozytywny stosunek 
dla religii, której organizacje aktywnie wspierają moralny oraz harmoniczny rozwój 
społeczeństwa i która ze względu na tradycję kraju powinna zasługiwać na szczególne 
uznanie, w tym uwzględnienie w przestrzeni publicznej, o ile nie doprowadzi to do za-
grożenia dla wolności religijnej, w którą rząd nadmiernie ingeruje48. Także teistyczne 
nastawienie społeczeństwa oraz poparcie religii jako zjawiska społecznego sprawia-
ły, że religia bywała faworyzowana nad areligijnością. Tak na przykład w orzeczeniu 
w sprawie Zorach przeciwko Clauson (1952) stwierdzono, że „rząd musi być neutral-

42  M. Potz, Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii 
w USA, Wrocław 2008, s. 202.

43  M. Tushnet, The religious rights’ agenda – symbols and money [w:] A Court divided, New York – Lon-
don, s. 184.

44  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Lynch v. Donelly, 465 U.S. 668, 727 (1984), Brennan, J., 
dissenting.

45  R. Audi, Democratic…, passim.
46  T. Zieliński, Klauzule…, s. 93.
47  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Walz v. Tax Comission of City of New York, 397 U.S. 664, 
669 (1970), by Burger, J.

48  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Van Orden v. Perry, 545 U.S. 677, 683 (2005), by Rehnquist, J.
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ny, gdy dochodzi do stosunków pomiędzy związkami wyznaniowymi”49. Wydaje się, 
że taki model można utożsamiać z neutralnością otwartą. Zakłada ona brak ingeren-
cji państwa w sprawy przekonań obywateli, jak też sprawy wewnętrzne kościołów50, 
nie sprzeciwiając się zarazem współdziałaniu obydwu w działaniach na rzecz dobra 
publicznego. Zdaje się ona też nawiązywać do koncepcji „wolności do”, mianowicie 
pierwotnego charakteru swobody wyznania jako swobody pojedynczego obywatela 
do aktywnego zaangażowania w działalność zarówno państwową, jak i wyznaniową.

Odmienne rozumienie zasady można wywnioskować przede wszystkim na podsta-
wie orzeczenia w sprawie Everson przeciwko Board of Education in Ewing (1947), w któ-
rym zasada neutralności została określona, jako rządząca stosunkami państwo – Ko-
ściół. Dodatkowo w orzeczeniu pojawił się argument, iż „pierwsza poprawka wymaga, 
by państwo zachowało neutralność w relacjach z grupami osób wierzących, jak i nie-
wierzących” oraz iż „władza państwowa nie może być używana ani do utrudniania 
(handicap) funkcjonowania, ani do faworyzowania (favor) religii”51. Znane jest ono 
jednak przede wszystkim ze względu na użycie w nim przez sędziego Hugo Blacka 
metafory „muru separacji” (wywodzonej z interpretacji stosunków wyznaniowych 
autorstwa Thomasa Jeffersona52), wskazanej jako kierunkowej dla określenia relacji 
państwo – Kościół53 i mówiącej, że „pierwsza poprawka stworzyła mur między Kościo-
łem a państwem, mur ten musi być wysoki i nieprzejednany” (high and impregnable 
wall), jak również, że niedopuszczalna jest „akceptacja jakiegokolwiek pęknięcia”54. 
Treść zewnętrzna metafory, która choć nie zyskała trwałej akceptacji w orzecznictwie, 
zaczęła odrywać się od kontekstu oraz stała się, wobec swobodnego, różnorakiego 
rozumienia55, argumentem dla budowania modelu separacji Kościoła i państwa. Zmie-
rzała częstokroć do tworzenia się zasady stronniczej, obojętnej neutralności, wg której 
jakikolwiek ślad współdziałania państwa i Kościoła miał być niedopuszczalny w świetle 
Konstytucji USA. Neutralność, zwana zamkniętą, może pociągnąć za sobą eliminację 
treści religijnych z przestrzeni publicznej, aż do zakazu jakiegokolwiek uzewnętrzniania 
przekonań religijnych w życiu publicznym i ateizacji społeczeństwa za pomocą struktur 
państwowych56. Wiąże się ona też z postulatem „wolności od”, mianowicie wolności 
od szeroko pojętych prześladowań religijnych, zatem uznania priorytetu zasady no 
establishment względem free exercise.

49  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Zorach v. Clauson, 343 U.S. 306, 314 (1952), by Douglas, J.; 
w orzeczeniu stwierdzono, że konstytucyjne jest umożliwienie wyjścia uczniom ze szkół podczas zajęć 
dla odbycia kursów o charakterze religijnym we własnych związkach wyznaniowych.

50  J. Krukowski, Konstytucyjne…, s. 91.
51  Obydwa za: wyrokiem Sądu Najwyższego USA w sprawie Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1, 
18 (1947), by Black, J., main opinion.

52  List T. Jeffersona do Baptystów z Danbury, Connecticut (1802).
53  J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008; R. Małajny, Mur…, passim.
54  Obydwa za: wyrokiem Sądu Najwyższego USA w sprawie Everson przeciwko Board of Education, 330 
U.S. 1, 18 (1947), by Black, J., main opinion.

55  F. Longchamps de Bérier, Separation…, s. 75.
56  J. Krukowski, Konstytucyjne…, s. 92‒3.
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Trzeci sposób pojmowania pojęcia, który można by nazwać, na potrzeby niniejszego 
artykułu, neutralnością właściwą, bądź sensu stricto, został zaprezentowany zwłaszcza 
w orzeczeniu w sprawie Abington przeciwko Schempp (1963). Tam Sąd podsumował, 
że ze względu na istnienie establishment clause i wobec doświadczeń historii, zakazu-
je się powiązania funkcji władzy publicznych z religijnymi, jak również zapewnienia 
oficjalnego wsparcia jednym przez drugie. Badanie kwestii neutralności takiego roz-
strzygnięcia sytuacji ma dokonać się przez test celu (purpose) i zamierzonego skutku 
(primary effect), spośród których żadnym nie może być wspomożenie ani utrudnienie 
(advancement or inhibition) funkcjonowania religiom57. Kolejnym motywem dla zasto-
sowania klauzuli neutralności jest wywodzone z free exercise clause uznanie wartości, 
jaka kryje się za praktyką religijną, przy jednoczesnej wolności od państwowego przy-
musu do jej wykonywania58. W ten sposób neutralność miałaby oznaczać takie podej-
ście państwa do Kościoła, które nie jest dla niego ani wrogie, nieprzyjazne, obojętne 
(co wykluczałoby realne korzystanie ze swobody wyznania), ani też nazbyt promujące 
konkretne wyznanie lub nawet religię jako taką (co czyniłoby wtedy wątpliwym rze-
czywiste funkcjonowanie zasady no establishment). Neutralność właściwa byłaby taką 
relacją, która pozwalałaby związkom wyznaniowym na swobodne funkcjonowanie 
w państwie dokładnie na takich zasadach, jakie byłyby stosowane dla identycznego 
pod względem wielkości oraz znaczenia dla dobra publicznego związku niewyznanio-
wego. Odchodząc od przypisywania zasadzie neutralności treści, czy to pozytywnej 
ingerencji w pożądaną działalność kościołów, czy negatywnego działania polegającego 
na ich izolowaniu, które zdaje się odbierać takiemu pojęciu sens59, można odnaleźć jego 
prawdziwe znaczenie. Znaczenie, które ujawnia się w pełnym wzajemnym zrównowa-
żaniu się establishment clause z free exercise clause.

Należy jednak zwrócić uwagę, że istnienie trzeciego modelu w niniejszym zestawie-
niu może mieć charakter wyłącznie teoretyczny. W zdaniu zbieżnym sędziego Arthura 
Goldberga do orzeczenia w sprawie Abbington stwierdzono, że „niekontrolowane od-
danie koncepcji neutralności może prowadzić do uznania rezultatów, które zakładają 
nieingerencję (noninvolvement) w sprawy religijne, czego konstytucja wymaga, lecz 
także dominujące oddanie świeckości i biernej, lub nawet aktywnej, wrogości do reli-
gii”60. Szczególnie często obecne było zwrócenie się z neutralnego sensu stricto kursu 
w kierunku neutralności wrogiej, m.in. poprzez rozwinięcie testu celu i zamierzonego 
skutku z orzeczenia w sprawie Abbington o „brak nadmiernego zaangażowania (wplą-
tania) rządu w sprawy religii” (no excessive entanglement)61 w orzeczeniu Lemon prze-

57  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie School District of Abington Township v. Schempp, 374 U.S. 
203, 222 (1963), by Clark, J.; w orzeczeniu stwierdzono niekonstytucyjność aktu nakazującego dobro-
wolne, codzienne, czytanie Biblii i odmawianie Modlitwy Pańskiej podczas zajęć szkolnych.

58  Ibidem, 223, J. Clark, main opinion.
59  Por. J. Szymanek, Bezstronność…, s. 43.
60  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie School Dist. of Abington Township v. Schempp, 374 U.S. 203, 
306 (1963), Goldberg, J., concurring.

61  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602, 614 (1971), by Burger, J., 
main opinion; w orzeczeniu stwierdzono, że niekonstytucyjne są dotacje dla szkół niepublicznych (w tym 
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ciwko Kurtzman (1971). Podobnie jak metafora „muru”, tak i test Lemon uległy jednak 
degeneracji, a ich bezkrytyczne oraz mechaniczne stosowanie doprowadziły do skutków 
całkowicie niezgodnych z amerykańskim ustrojem oraz doktryną wolności religijnej. 
W celu odejścia od sprzyjającego wrogiemu modelowi relacji państwo – Kościół zasto-
sowano nowe testy „poparcia” (endorsement)62; czy „przymuszenia” (coercion)63, które 
jednak nie zyskały trwałej popularności w orzecznictwie.

3. Przykład polski

3.1. Regulacja kwestii religijnej w systemie ustrojowym

Powstanie państwa polskiego, a zwłaszcza datowanie go na rok chrztu jego władcy, 
księcia Mieszka I, jeszcze czytelniej wskazuje na znaczenie religii w historii oraz 
tradycji polskiej. W dużej mierze w nawiązaniu do dziejów Narodu, polska regula-
cja zasady wolności religijnej pozostaje o wiele bardziej rozbudowana, jak również 
konkretna. Już w preambule pojawia się odniesienie do Boga, który jest podstawo-
wym (choć nie jedynym) źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna. Czasem 
taka treść wstępu do ustawy zasadniczej podważana jest jako wykraczająca poza 
kompetencje prawodawcy świeckiego, który nie powinien definiować w niej Boga. 
Uznaje się jednak także, że jej celem jest zapewnienie, że niemożliwym będzie na-
danie ateizmowi charakteru religii państwowej64. Art. 25 Konstytucji RP tworzy 
katalog zasad ustrojowych relacji państwa i kościołów oraz związków wyznanio-
wych, opierający się na regułach równouprawnienia, bezstronności, autonomii, nie-
zależności oraz konsensualnego określania stosunków (w drodze czy to konkordatu 
z posiadającą podmiotowość międzynarodową Stolicą Apostolską, czy w drodze 
ustaw uchwalonych na podstawie zawartych umów). Z kolei art. 53 Konstytucji RP 
reguluje zasadę wolności wyznania obejmującą m.in. swobodę uprawiania kultu 
i uczestniczenia w praktykach religijnych, wychowania dzieci w zgodzie z przeko-
naniami, nauczania religii w szkole, uzewnętrzniania religii, nieujawniania swego 
światopoglądu. Szczątkowe regulacje znajdują się także m.in. w art. 48 o wycho-
waniu dzieci oraz w art. 85 o służbie wojskowej. Tak bardzo różny kształt regulacji 
zdaje się wynikać nie tylko z przyjęcia różnej formy i objętości tekstu ustawy za-
sadniczej, ale także przyjętego przez nią modelu relacji państwo – Kościół, opartego 
w przypadku Polski wprost na zasadzie współdziałania i z wskazaniem przykłado-
wych sposobów jego realizacji.

wyznaniowych) na pokrycie kosztów materiałów do zajęć, jak również dopłat do pensji nauczycieli 
uczących przedmiotów niereligijnych.

62  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Lynch v. Donelly, 465 U.S. 668, 690 (1984), O’Connor, J., 
concurring.

63  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie County of Allegheny v. ACLU of Pittsburgh, 492 U.S. 573, 
662 (1989), Kennedy, J., dissenting.

64  L. Garlicki, Preambuła [w:] Komentarz do Konstytucji RP, t. 1, rozdział dot. preambuły, Warszawa 
1999, s. 11.
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3.2. Pojęcie bezstronności a symbol krzyża w polskiej 
przestrzeni publicznej – studium przypadków

Zajęcie przez krzyż trwałego miejsca w polskiej przestrzeni publicznej miało o wiele 
bardziej tradycyjny charakter. Wywodzi się bowiem z chrześcijańskich początków pań-
stwa, którym usilnie (choć ostatecznie bez powodzenia) próbowano zaprzeczać jeszcze 
nieco ponad ćwierć wieku temu. Zawieszanie krzyży w budynkach o przeznaczeniu 
publicznym dokonywało się zazwyczaj spontanicznie, wolą obywateli, najczęściej w re-
akcji na zmianę ustroju i tym samym stosunków wyznaniowych – z opartych na pry-
macie światopoglądu ateistycznego na bardziej przyjazne65. Nie zawsze spotykało się 
to jednak z akceptacją całego społeczeństwa i dlatego stawało się przedmiotem analiz 
sądowych oraz przedsądowych, w których rozważano zgodność zawieszenia, obecności, 
czy wreszcie zdjęcia krzyża z prawną regulacją stosunków państwa wobec Kościoła.

Już w 1990 r. Sąd Najwyższy66 orzekł o bezzasadności wypowiedzenia umowy o pra-
cę dla pracownika biurowego, który odmówił wykonania wydanego przez pracodawcę 
nakazu zdjęcia krzyża. W swym orzeczeniu stwierdził, że symbolika krzyża jest nie 
tylko chrześcijańska, ale także ogólnoludzka, oraz że jego obecność w biurze pracow-
nika w żaden sposób nie obraża wolności wyznania. 

Pojęcie bezstronności pojawiło się w praktycznych rozważaniach nad wolnością 
religijną w Polsce już krótko po wprowadzeniu go do katalogu zasad ustrojowych 
Konstytucji RP. W 1998 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi67 wypowiedział się w kwestii 
dopuszczalności umieszczenia krzyża w sali obrad Rady Miejskiej w Łodzi, przyj-
mując za swój pogląd wyrażony przez sąd I instancji o tym, że: „bezstronność 
światopoglądowa, religijna i filozoficzna władzy publicznej odnosi się do wykony-
wania funkcji władczej poprzez stanowienie i stosowanie prawa w ramach swego 
imperium. Nie odnosi się do wystroju wnętrza pomieszczeń organów kolegialnych. 
Umieszczenia krzyża nie zakazuje ani Konstytucja Rzeczypospolitej odwołująca się 
w swej preambule także do Boga, ani ustawy zwykłe (…)”. Leszek Wiśniewski uznał 
za trafne rozróżnienie funkcji władczej organu opartej na zasadzie legalizmu oraz 
zasady wolności administrujących gmachem w wykonywaniu prawa własności. 
Ci z kolei mogą działać, dopóki nie naruszą prawa68. Odmiennie przedmiotowy 
wyrok ocenił Michał Pietrzak, który wskazał, że bezstronność powinna cecho-
wać każde działanie władzy. Z zasady z art. 25 ust. 2 Konstytucji RP wyinterpre-
tował ponadto zakaz wieszania krzyża w takim miejscu publicznym69. Podobne 
orzeczenie o zbliżonej treści i argumentacji zapadło także w sądzie apelacyjnym 
w Szczecinie, a skomentowano je jako niezgodne z prawem. Eksponowanie krzyży 

65  R. Piotrowski, Opinia na temat wniosku dotyczącego wydania zarządzenia nakazującego usunięcie 
krzyża łacińskiego, znajdującego się w sali posiedzeń Sejmu RP, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sej-
mowych 2011, wyd. 4. 

66  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6.09.1990 r., sygn. I PRN 38/90.
67  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.10.1998 r., sygn. I Aca 612/98.
68  L. Wiśniewski, Glosa do wyroku SA w Łodzi o sygn. I Aca 612/98, Przegląd Sejmowy 2000, nr 3, s. 106.
69  M. Pietrzak, Glosa do wyroku SA w Łodzi o sygn. I Aca 612/98, Przegląd Sejmowy 2000, nr 3, s. 110.
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w państwowym urzędzie ma bowiem przeczyć zasadzie neutralności państwa i sta-
nowić dyskryminację niekatolików70.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w orzeczeniu w sprawie Lautsi przeciw-
ko Włochom (2006) rozstrzygał, na ile rządowy nakaz wieszania krzyża w szko-
łach narusza zasadę wolności wyznania. W wyroku z dnia 3.09.2009 r., stwierdził, 
że „państwowy obowiązek [zachowania] neutralności i bezstronności (neutrality and 
impartiality) jest niespójny (incompatible) z jego prawem do oceny dopuszczalno-
ści religijnych przekonań (convictions) albo sposobów wyrażania tych przekonań. 
W kontekście nauczania, neutralność powinna bowiem gwarantować pluralizm 
(pluralism)”71. Na kanwie tego orzeczenia, odrzucono argument, że „krzyż jest neu-
tralnym i świeckim symbolem oddziaływującym na historię i tradycję Włoch, któ-
re są ściśle powiązane z chrześcijaństwem”72. W doktrynie z jednej strony uznano, 
że wyrok trafnie opisuje współczesny standard państwa neutralnego, które jest nie-
jako niekompetentne w sprawach religijnych, areligijne, ale, przez sam brak promocji 
symbolu religijnego, niekoniecznie od razu mu wrogie73. Z drugiej, zwrócono uwagę 
na wielość modelowych rozwiązań stosunków wyznaniowych w państwach europej-
skich – począwszy od antywyznaniowości (utożsamianej z laicité), przez neutralność, 
do bezstronności – których odmienność powinna zostać wzięte pod uwagę w tego 
rodzaju ocenach74.

Na tle orzeczenia w sprawie Lautsi, w Europie rozgorzała fala protestów75. Także 
Sejm RP zajął stanowisko w sprawie – w 2009 r. przegłosował uchwałę w sprawie ochro-
ny wolności wyznania i wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy76, 
w której podkreślił szczególną i nie tylko religijną rolę krzyża w państwie polskim oraz 
w kulturze europejskiej. Posłowie stwierdzili w niej m.in. że „znak krzyża jest nie tylko 
symbolem religijnym i znakiem miłości Boga do ludzi, ale w sferze publicznej przypo-
mina o gotowości do poświęcenia dla drugiego człowieka, wyraża wartości budujące 
szacunek dla godności każdego człowieka i jego praw”, jak też, iż: „zarówno jednostka 
jak i wspólnoty mają prawo do wyrażania własnej tożsamości religijnej i kulturowej, 
która nie ogranicza się do sfery prywatnej”.

70  K. Kędziora, Orzeczenie: Obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej nie narusza dóbr oso-
bistych, http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?orzeczenie=2c82513e25c553dfece46c99b6462 
368eb7f1b40-b0, 28.09.2014.

71  Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi przeciwko Włochom, z dnia 
3.11.2009 r., sygn. 30814/06.

72  Ibidem.
73  P. Borecki, D. Pudzianowska, Glosa do wyroku ETPCz z dnia 3.09.2009 r. w sprawie Lautsi przeciwko 
Włochom, PiP 2010, nr 4, s. 128.

74  M. Kowalski, Symbole religijne w przestrzeni publicznej – w poszukiwaniu standardów europejskich 
[w:] Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondra-
tiewicz-Bryzik, Warszawa 2012, s. 54; J. Weiler, Wystąpienie w imieniu państw występujących do Wiel-
kiej Izby ETPCz w charakterze interwenienta w sprawie Lautsi przeciwko Włochom, z 30.06.2011 r., 
przeł. J. Siudyka, przedruk za Forum Prawnicze 2011, nr 1, s. 44.

75  Ibidem, s. 51.
76  Uchwała z dnia 3.12.2009, M.P. 2009 nr 78 poz. 962.



Wojciech Bańczyk

64 

Tymczasem już dwa lata po wyroku w sprawie Lautsi, Wielka Izba Trybunału na wnio-
sek państw, ponownie podjęła sprawę i zmieniła poprzednie orzeczenie. W nowym wyro-
ku uznała wiele z argumentów stron przeciwnych pierwotnemu orzeczeniu, m.in. zaryso-
wanych w wystąpieniu pełnomocnika państw-interwenientów77, Josepha Weilera. Zwrócił 
on m.in. uwagę Trybunału na błędy w rozumieniu pojęcia neutralności, mianowicie 
w tym, że „krzyż na ścianie klasy został odebrany jako wyraz oceny słuszności przekonań 
religijnych – chrześcijańskich – a przez to jako przejaw wrogości” oraz że niepoprawnie 
zrównano ze sobą pojęcia świeckości, laickości i neutralności. 

W wyroku z dnia 18.03.2011 r. Trybunał wskazał bowiem, że kwestia obecności krzyża 
jest sprawą wewnętrzną państwa, które podejmuje odpowiedzialność za „umożliwianie, 
neutralnie i bezstronnie, praktykowania wyznań; których rolą jest pomoc w utrzymy-
waniu porządku publicznego, harmonii religii i tolerancji w społeczeństwie demokra-
tycznym”78. Ocenił też, że „krzyż na ścianie jest symbolem biernym, co ma znaczenie 
dla zdania sądu, zwłaszcza w odniesieniu do zasady neutralności”79, odróżniając go 
od aktywnej co do charakteru dydaktyki religijnej lub uczestnictwa w uroczystościach 
religijnych. Nie zaprzeczył ponadto religijnej treści krzyża, wskazując, że samo nakazy-
wanie jego zawieszenia nie jest wystarczającym przejawem indoktrynacji religijnej. Także 
w zdaniach zbieżnych sędziowie podali znane i powtarzane argumenty, że „w świetle 
historii obecności krzyża na ścianach włoskich szkół, usunięcie go nie byłoby manife-
stacją neutralności państwa”, ale „narzuceniem na wniosek jednego z rodziców filozofii 
wrogości do krzyża na uznającą obecność symbolu filozofię pozostałych dwadzieściorga 
dziewięciu”80. Dodali, że „preferowanie świeckości ponad innymi światopoglądami – 
religijnymi, filozoficznymi, czy innymi – nie jest wyborem neutralnym”81.

Najbardziej znacząca debata na temat obecności krzyża, toczona w świetle zasad 
rządzących stosunkami państwo – Kościół, rozwinęła się w Polsce w związku z wnio-
skiem z dnia 9.11.2011 r., skierowanym przez niektórych posłów do Marszałek Sejmu 
o zdjęcie krzyża łacińskiego zawieszonego przez posłów w sali posiedzeń Sejmu RP. 
Wskazywali w nim, że obecność krzyża w Sejmie82 narusza bezstronność państwa 
do Kościoła83, że powinna wymagać legalizacji84 oraz iż jest sprzeczna z zasadą dy-
stansu i pasywności światopoglądowej85. Wywodzili je z zakazu ingerencji władzy 
w sprawy związków wyznaniowych oraz zakazu okazywania zarówno sympatii, jak 
i dezaprobaty wobec ich funkcjonowania. Wnioskodawcy żądali też przywrócenia 
77  J. Weiler, Wystąpienie…, s. 42 i 44.
78  Wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Lautsi przeciwko Włochom, z dnia 
18.03.2009 r., sygn. 30814/06.

79  Ibidem.
80  Wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Lautsi przeciwko Włochom, z dnia 
18.03.2011 r., sygn. 30814/06., zdanie zbieżne sędziego Donello.

81  Wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Lautsi przeciwko Włochom, z dnia 
18.03.2011 r., sygn. 30814/06, zdanie zbieżne sędziego Powera.

82  Krzyż został zawieszony w nocy z 19 na 20.10.1997 r. przez posłów T. Wójcika i P. Krutula.
83  Wniosek z dnia 9.11.2011 r., s. 2.
84  Ibidem, s. 3.
85  Ibidem, s. 4.
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stanu zgodności z prawem przez jego usunięcie. By móc właściwie odpowiedzieć 
na wniosek, na zlecenie Marszałek Sejmu, powstały opinie prawne. W ich treści 
profesorowie prawa, specjaliści w zakresie prawa konstytucyjnego i wyznaniowego, 
stwierdzili, choć nie bez poczynienia pewnych zastrzeżeń, że obecność krzyża w sali 
posiedzeń Sejmu jest dopuszczalna prawnie. Tak Ryszard Piotrowski zauważył, że: 
„krzyż sejmowy ma [bowiem] podwójne znaczenie – jako znak religijny i symbol 
wartości niezwiązanych z przekonaniami religijnymi, a współtworzących aksjologię 
narodową ze względu na konteksty historyczne”, przy czym: „jedynie w znaczeniu 
związanym z przesłaniem aksjologicznym i patriotycznym, które polska historia 
przypisuje krzyżowi, jego obecność w sali sejmowej jest do pogodzenia z bezstron-
nością władzy publicznej w sprawach przekonań religijnych”86. Zwrócił też uwagę, 
że zawieszenie krzyża było aktem prywatnym, o charakterze politycznym, nie zaś 
jedynie przejawem sprawowania kultu religijnego, bo jako taki mógłby rodzić pewne 
wątpliwości co do zgodności z zasadą bezstronności87. Dariusz Dudek i Piotr Stanisz 
zauważyli zwłaszcza, że fakt obecności krzyża na swoim miejscu przez 14 lat, bez 
sprzeciwu aż do momentu zgłoszenia przedmiotowego wniosku, stanowi: „długo-
trwały kompromis i praktykowany konwenans prawny (a w jakimś sensie i poli-
tyczny) wśród parlamentarzystów”88. Z kolei ewentualną podstawą prawną dla jego 
obecności może być omawiana w poprzedzającym akapicie uchwała Sejmu RP89. 
Także Lech Morawski stanowczo stwierdził, że istnienie krzyża w sali Sejmu nie jest 
sprzeczne z zasadą bezstronności państwa wobec Kościoła, uzasadniając, iż: „uznanie, 
że z [symboli państwowych o pochodzeniu niemal ściśle religijnych, jak np. świąt, 
wydarzeń, pomników, dzieł literackich] należy zrezygnować, bo implikują one brak 
bezstronności państwa polskiego w sprawach wyznaniowych, oznaczałoby w praktyce 
wydziedziczenie Polaków z ich własnej tożsamości narodowej”90.

3.3. Kwestia religijnej treści krzyża

Doktryna polskiego prawa konstytucyjnego, podobnie do nowszego orzecznictwa eu-
ropejskiego, nie zaprzecza już religijnej treści krzyża. Zaznacza przy tym, że gdyby 
krzyż był symbolem wyłącznie religijnym, to jego usytuowanie np. w gmachach pu-
blicznych rodziłoby poważne wątpliwości co do zgodności z zasadą neutralności91. 
Dość powszechnie przyjmuje się jednak, że stanowi on, oprócz symbolu religijnego, 
wyznacznik patriotyzmu, uzasadnionego historią i tradycją polską, odwiecznie zwią-
zaną z chrześcijaństwem. 

86  R. Piotrowski, Opinia…, s. 63.
87  Ibidem, s. 64.
88  D. Dudek, P. Stanisz, Opinia prawna w sprawie wniosku grupy posłów o usunięcie krzyża z sali posiedzeń 
plenarnych Sejmu RP, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2011, nr 4, s. 98.

89  Ibidem, s. 99.
90  L. Morawski, Opinia w sprawie wniosku grupy posłów o wydanie zarządzenia nakazującego usunięcie 
krzyża łacińskiego znajdującego się w sali posiedzeń Sejmu RP, Zeszyty prawnicze Biura Analiz Sejmo-
wych 2011, nr 4, s. 111.

91  R. Piotrowski, Opinia…
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Wizja państwa świeckiego kłóci się z obecnością symboliki stricte religijnej. Po odej-
ściu od wyznaniowego charakteru państwa wydaje się, że jest jednak możliwe przy-
wrócenie symbolom religijnym, które stały się symbolami państwa wyznaniowego, 
ich pierwotnej treści jako składnika kultu religijnego92. Z drugiej strony, zakorzeniły 
się one w przestrzeni pozareligijnej, uzyskawszy dodatkową treść polityczną i społecz-
ną93. Ocena ich znaczenia jest więc zawsze subiektywna i sporna. Ani neutralność, ani 
bezstronność nie stanowią jednak bariery dla ich obecności w przestrzeni publicznej, 
która zostałaby jednak przekroczona przez istnienie symbolu wyłącznie religijnego 
we współczesnym państwie świeckim94. 

3.4. Znaczenie pojęcia bezstronności w kontekście 
obecności krzyża w polskiej przestrzeni publicznej

Na kanwie powyższych rozważań, na bazie omówionych stanów faktycznych oraz 
ogólnych zasad wypracowanych w nauce prawa wyznaniowego, można zauważyć, że: 
„zasada bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, świato-
poglądowych i filozoficznych [istotnie] nie wyklucza pozytywnego zaangażowania się 
państwa na rzecz urzeczywistniania wolności sumienia i religii oraz umożliwienia 
obywatelom zaspokajania ich potrzeb w sferze religijnej”95. Wyklucza ona: „uprzedzenia 
i zakłada zachowanie jednakowego dystansu (…) wobec określonych podmiotów”96, 
dopóki ich regulacje nie będą istotnie różnicować ich sytuacji prawnej. W ramach tego 
na rzecz najszerszej możliwie wolności sumienia i wyznania pozwala na, czy wręcz 
nakazuje, pozytywną działalność państwa97. Taki pogląd wiąże się z tym, że wobec 
religijnej treści preambuły opisującej ogólny charakter relacji państwa do Kościoła za-
kazuje się nadania ateizmowi charakteru religii państwowej98. Wskazuje się odmiennie, 
iż: „pierwiastek religijny czy światopoglądowy może być stale obecny we wszystkich 
dziedzinach życia publicznego”. Wydaje się, że takie rozumienie bezstronności jest 
odmienne od właściwie rozumianej neutralności i zbliża się do jej wariantu życzliwego, 
szczególnie przyjaznego religii. W ten sposób uzyskuje się rezultat, zdaje się, bardziej 
zgodny z kulturą, historią oraz tradycją państwa silniej niż inne związanego z chrze-
ścijaństwem, zwłaszcza zaś katolicyzmem.

W Polsce pojęcie neutralności było szczególnie łączone z postulatem eliminacji, z nie-
ingerowaniem oraz nieangażowaniem99. Zwłaszcza kręgi kościelne obawiały się jednak, 
że jej stosowanie doprowadzi do uznania za obowiązującą w wariancie zamkniętym100, 

92  J. Szymanek, Obecność…, s. 36‒37.
93  Ibidem, s. 38.
94  Ibidem, s. 45.
95  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14.12.2009 r., sygn. K 55/07.
96  Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31.01.2011 r., sygn. K 3/09.
97  A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 79.
98  L. Garlicki, Preambuła…, s. 11.
99  Ibidem, s. 45.
100  List episkopatu Polski z dnia 22.10.1994 r. w sprawie konstytucji, Tygodnik Powszechny, wyd. z dnia 
6.11.1994 r.
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na podstawie którego można by uzasadnić wyłączenie elementów sacrum z przestrzeni 
publicznej101. Należy jednak przyznać, że tego typu obawy nie znajdowały podstaw 
wobec rzeczywistego stosowana zasad neutralności i świeckości w praktyce relacji 
państwo – Kościół. Tak np. w sposób, który byłby zbliżony do opartego na mode-
lu bezstronności, rozstrzygnięto kwestie udziału związków wyznaniowych w życiu 
publicznym, w tym dopuszczając np. nauczanie religii w szkołach. Argumentowano, 
iż: „[neutralność] może być podstawą do wprowadzenia obowiązku nauczania religii 
w szkołach państwowych, ale także nie może oznaczać zakazu takiego nauczania, jeśli 
życzą sobie tego zainteresowani obywatele. (…) Inne rozumienie tych pojęć oznaczałoby 
nie neutralność, a ingerencję państwa w wolność sumienia i wyznania obywateli”102. 
Niemniej, biorąc pod uwagę, że możliwe jest przypisanie pojęciu neutralności zupeł-
nie innego znaczenia, wskazywano, że to pojęcie bezstronności lepiej opisuje relację, 
w której państwo jest aktywnie zaangażowane na kanwie obiektywnych kryteriów103. 
Poza określeniem relacji instytucjonalnych, należy również podkreślić, że zasada bez-
stronności stanowi „rękojmię wolności sumienia”104. W ramach realizowania modelu 
bezstronności możliwa jest również ochrona tożsamości narodowej, w tym wartości 
i symboliki chrześcijańskiej105, powodując wręcz obawy o przesycenie życia publicznego 
elementami religijnymi106. W doktrynie obecne są także głosy, że utrwalone pojęcia 
celowo zastąpiono dwuznacznymi, niejasnymi, by umożliwić wprowadzenie państwa 
chrześcijańskiego107, choć akurat wieloznaczność i nieznajomość terminu bezstron-
ności, nie inną zresztą od wieloznaczności pojęcia neutralności, może także stanowić 
bardzo negatywne konsekwencje dla religii w życiu społecznym108. Nie sposób jednak 
nie zauważyć, że gdy uznać neutralność za pojmowaną wyłącznie w aspekcie otwartym, 
pojęcia można już uznać za synonimiczne109. 

4. Zasady neutralności i bezstronności na tle innych pojęć opisujących 
relację państwo – Kościół

4.1. Kwestia neutralności/bezstronności światopoglądowej i aksjologicznej

Nawet przyjęcie koncepcji neutralności i bezstronności światopoglądowej państwa 
nie oznacza jednak neutralności oraz bezstronności w przyjęciu aksjologii będącej 
podstawą jego funkcjonowania110. Tak w doktrynie amerykańskiej wskazuje się, że nie 

101  A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo…, s. 78.
102  Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.01.1990 r., sygn. K 11/90.
103  M. Pietrzak, Państwo…, s. 202; por. J. Szymanek, Bezstronność…, s. 45.
104  Ibidem, s. 32.
105  J. Krukowski, Konstytucyjne…, s. 80.
106  M. Pietrzak, Państwo…, passim.
107  Ibidem.
108  J. Krukowski, Konstytucyjne…, s. 91.
109  J. Boć, Komentarz do art. 25 [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP 
z 1997 roku, Wrocław 1998.

110  J. Szymanek, Bezstronność czy neutralność światopoglądowa państwa, PiP 2004, nr 5, s. 48.
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oznacza to wprost religijnej motywacji działań rządu, ale preferowanie w postępowaniu 
wartości nadrzędnych dla chrześcijaństwa111. Mieści się w niej również zgoda na włą-
czenie zasad chrześcijańskich do porządku common law112. Jakkolwiek w dzisiejszym 
pluralistycznym społeczeństwie może być to trudne do zaakceptowania, to nie po-
zostaje bez uzasadnienia w konstytucjonalizmie amerykańskim. Znaczenie bowiem 
etyki chrześcijańskiej dla kształtowania moralności publicznej powszechnie uznaje się 
za niezaprzeczalne113. W tym zakresie regulacja polska jest bardzo zbliżona. Obejmuje 
kategoryczne wykluczenie nihilizmu aksjologicznego114 oraz bezideowości115 na rzecz 
oparcia działalności państwa na wartościach etycznych i religijnych. Ma ono uwzględ-
niać pluralizm religijny oraz światopoglądowy współczesnego świata116, przy uznaniu 
korzeni chrześcijańskich (choć niekoniecznie pojmowanych w sensie teologicznym)117. 

4.2. Inne pojęcia określające łącznie kształt relacji państwo – Kościół

Rozstrzygając o znaczeniu pojęć neutralności, czy bezstronności w relacjach władzy 
publicznej ze związkami wyznaniowymi, warto zwrócić uwagę na istnienie innych 
pojęć i zasad regulujących tę kwestię oraz łącznie wpływających na kształt stosunków 
państwo – Kościół118. Jest to zagadnienie szczególnie istotne, jako że w debacie publicz-
nej częstokroć używa się, łącznie lub zamiennie, wielu pojęć, często w sposób niespójny 
i bez zachowania ich wyraźnych różnic znaczeniowych. 

Stosunki wyznaniowe w państwie demokratycznym powinny być prowadzone na za-
sadzie równouprawnienia. Ludzi, niezależnie od posiadanych przez nich poglądów 
religijnych, cechuje bowiem jednakowa godność oraz równość. Nie musi ono jednak 
oznaczać równości faktycznej119 i zawsze identycznego traktowania wszystkich wy-
znań, co mogłoby prowadzić do zacierania granic między większością a mniejszością120. 
Byłoby to przecież niezgodne z zasadą nakazującą traktować równo podmioty równe 
i podobnie podmioty podobne, biorąc pod uwagę cechy relewantne121. Na granicy na-
wet takiego rozumienia pojęcia równości należy zaznaczyć istnienie poglądów, że re-
ligia katolicka wprost cieszy się szczególnym szacunkiem w polskim konstytucjona-
lizmie122 oraz że przy szanowaniu odrębności mniejszościowych grup wyznaniowych 

111  J. Krukowski, Polskie…, s. 21.
112  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Church of the Holy Trinity v. United States, 143 U.S. 457, 
470‒471 (1892) by Fuller, J.; orzeczenie wyraża aprobatę dla takich stanowisk innych sądów.

113  R. Audi, Democratic Authority and the separation of Church and State, New York 2011, passim.
114  L. Garlicki, Art. 25 [w:] Komentarz do Konstytucji RP, t. 1, rozdział dot. art. 25, Warszawa 1999, s. 19.
115  J. Szymanek, Bezstronność…, s. 48.
116  J. Krukowski, Konstytucyjny model stosunków między państwem a Kościołem w III Rzeczypospolitej 
[w:] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 83.

117  Ibidem, s. 82.
118  J. Szymanek, Bezstronność…, s. 38, 45.
119  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2.12.2009 r., sygn. U 10/07.
120  R. Piotrowski, Opinia…, s. 65.
121  Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9.03.1988 r., sygn. U 7/87.
122  L. Morawski, Opinia…, s. 109.
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to poszanowanie praw większości powinno być zdecydowanie zapewnione123. Takiej 
religii wiodącej nigdy nie było jednak w USA, w których też o wiele silniej akcentuje 
się niezależność powszechności wyznania od przyznania praw jego członkom. „Swo-
boda wyznania (…) nie może być poddana głosowaniu i nie zależy od wyniku żadnych 
wyborów”124. Między innymi dlatego tak ważnym jest, by stosunki wyznaniowe były 
regulowane przez każde państwo niezależnie i z uznaniem jego historii oraz tradycji125.

Pojęcie rozdziału (separation) w systemach ustrojowych obydwu omawianych 
państw nie jest wprost wysłowione, co jednak nie przeszkadza praktycznej realizacji 
tej zasady w ich praktyce konstytucyjnej, często już wobec prostego wniosku o braku 
kościoła państwowego126. Tak chociażby Stany Zjednoczone zdają się być przykładem 
państwa, w którym separacja ma charakter wzorcowy127. Kwestia rozdziału w polskim 
prawie konstytucyjnym jest również raczej powszechnie przyjęta, w związku z posiada-
niem cech państwa rozdziału i jego w zasadzie powszechnie przyjętej128 charakterystyki 
jako kraju separacji skoordynowanej129. Zwłaszcza jednak w odniesieniu do pojęcia 
bezstronności, które w polskim konstytucjonalizmie zastąpiło pojęcie neutralności, 
pojawiają się głosy o powinności rozpatrzenia zastąpienia zasady rozdziału pewnego 
rodzaju relacją instytucjonalną130. Jest to o tyle uzasadnione, że pojęcie rozdziału intu-
icyjnie kojarzy się z wywodzącą się z czasów oświecenia walką z religią i stanowieniem 
przez nie środka do ochrony obywateli przed zagrożeniem ze strony religii. Pojęciami 
pozbawionymi tej konotacji są „autonomia” i „niezależność”. Nie odchodzą one od wy-
mogu wzajemnej współpracy podmiotów publicznych oraz wyznaniowych, ale chronią 
je przed szkodliwym dla obydwu uzależnieniem od siebie, umożliwiając w ten sposób 
realizację wolności religijnej131. 

Zwraca się także uwagę, że pojęcie rozdziału nie jest pojęciem samodzielnie określa-
jącym stosunki państwo – Kościół a model rozdziału pozostaje zróżnicowany od opar-
tego na antywyznaniowości (rozumianej jako francuska laicité, choć i ta bez pewnych 
zastrzeżeń w odmówieniu jej chrześcijańskiej tradycji132), bezstronności, czy neutral-
123  M. Kowalski, Symbole…, s. 61.
124  Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie West Virginia Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624, 
638 (1943), J. Jackson, main opinion; w orzeczeniu stwierdzono niezgodność z konstytucją powszech-
nego obowiązku oddawania hołdu fladze amerykańskiej, co godziło w swobodę wyznania zwłaszcza 
świadków Jehowy.

125  Por. wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Leyla Sahin przeciwko Turcji, z dnia 
29.06.2004 r., sygn. 44774/98.

126  T. Zieliński, Klauzule prawnowyznaniowe jednolitego projektu Konstytucji RP (Uwagi de lege funda-
mentale ferenda), PiP 1997, nr 2, s. 93.

127  J. Krukowski, Polskie…, passim.
128  Odmiennie R. Małajny o charakterze quasi-wyznaniowym.
129  J. Krukowski, Konstytucyjny…, s. 101.
130  J. Krukowski, Polskie…, s. 62.
131  F. Longchamps de Bérier, Kościół Rzymskokatolicki wobec rozdziału Kościoła i państwa [w:] Francuska 
ustawa z 1905 r. o rozdziale kościołów i państwa; z perspektywy stu lat, red. M. Pietrzak Warszawa 2007, 
s. 66.

132  Zob. np. Przemówienie prezydenta Republiki Francuskiej N. Sarkozy’ego w Pałacu w Lateranie w Rzy-
mie z dnia 20.12.2007 r., s. 1.
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ności133. Uznanie bowiem laickości za synonim neutralności jest błędem wąskiego rozu-
mienia drugiego pojęcia i przejawem „nieszczerości”, by przypisywać mu „jeden biegun 
w dwubiegunowej naturze sporu”134. Tak Francja pozostaje na przykład państwem 
laickim, w którym umieszczenie symbolu religijnego w miejscu publicznym stanowi 
wykroczenie przeciwko porządkowi. Niemniej państwa inne niż laickie nie sprzeciwiają 
się już zwykle, by postrzegać ich państwową tożsamość przez pryzmat historii i tradycji 
powiązanych z religią (jak np. Zjednoczone Królestwo)135.

Obok zasady instytucjonalnego rozdziału, relacja instytucji państwowych oraz ko-
ścielnych powinna realizować się na zasadzie współdziałania, uzasadnianej tożsamością 
podmiotową ich członków136. Właściwym z punktu widzenia całości stosunków w pań-
stwie opartym na zasadach bezstronności, ale też neutralności, jest nie tyle wycofanie 
religii z życia publicznego i pozostawienie jej wyłącznie prywatnej sferze życia obywa-
teli137, co życzliwość państwa względem działalności związków wyznaniowych. Ma ona 
umożliwić im funkcjonowanie w nim na zasadach równości, bez uprzywilejowania, ale 
także upośledzenia. Kwestia aktywności państwa wobec Kościoła jest mocno akcento-
wana w polskiej nauce prawa, niemniej także doktryna amerykańska wypowiada się 
pozytywnie o zgodności tego rodzaju działań z narodową konstytucją138.

Dla określenia całokształtu stosunków państwo – Kościół we współczesnych pań-
stwach demokratycznych, opartych na zasadach rozdziału, zwykło się używać pojęcia 
państwa świeckiego, zwykle dla skontrastowania go z dawnymi państwami wyzna-
niowymi, których ślad pozostał np. we współczesnej Grecji, Danii, czy Zjednoczonym 
Królestwie. Istnieje jednak niebezpieczeństwo utożsamiania go wyłącznie z najbardziej 
radykalną formą rozdziału sfery publicznej i religijnej, stąd można podważać jego re-
alne istnienie w Polsce, w której niekiedy wskazuje się raczej na istnienie elementów 
państwa wyznaniowego139. Można również uznać, że szeroko pojęte państwo świeckie 
może być oparte zarówno na antywyznaniowości (laicité), jak i neutralności, czy bez-
stronności140. Także z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że model 
[tak rozumianego] państwa świeckiego nigdy nie był w Polsce tak naprawdę przyjęty, 
zaś korzystanie z samego pojęcia może być nad wyraz mylące141. Dopóki taki model 
państwa będzie oznaczał państwo gwarantujące obywatelom realizację ich religijnych 
potrzeb142, czy państwo neutralne światopoglądowo umożliwiające realizację wolności 
religijnej143, będzie ono zgodne z regulacją konstytucyjną. Zastąpienie pojęcia neutral-

133  M. Kowalski, Symbole…, s. 54.
134  J. Weiler, Państwo…, s. 40.
135  Ibidem, s. 39.
136  F. Longchamps de Bérier, Przeciw…, passim.
137  L. Garlicki, Art. 25…, passim.
138  County of Allegheny v. ACLU of Pittsburgh, 492 U.S. 573, 664 (1989), Kennedy, J., dissenting.
139  Tak M. Pietrzak, Stosunki państwo – Kościół w nowej konstytucji, PiP 1997, nr 11/12, s. 75.
140  M. Kowalski, Symbole…, s. 54.
141  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2.12.2009 r., sygn. U 10/07.
142  L. Garlicki, Art. 25…, s. 19.
143  J. Szymanek, Bezstronność…, s. 40.
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ności pojęciem bezstronności może mieć jednak taki skutek, że państwo byłoby „mniej 
świeckie”, co uzasadniałoby spór między użyciem obydwu terminów144. Niezależnie 
od niego, na pewno nie można wysunąć wniosku o absolutnym charakterze świeckości 
wskazującej jedynie na aspekt odrębności organizacyjnej, a już nie swobody wyrażania 
poglądów religijnych publicznie i w życiu publicznym145.

5. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę takie rozumienie oraz rozróżnienie znaczenia pojęć neutralności 
oraz bezstronności, należy uznać, że nacisk polityczny, jaki wywierano na odpowiednie 
ukształtowanie polskiej ustawy zasadniczej, był słuszny. Choć na podstawie uprzednio 
istniejącej regulacji stosunków państwo – Kościół, opartej na zasadzie neutralności, 
częstokroć dokonywano decyzji w ten sam sposób, jaki byłby efektem zastosowania 
klauzuli bezstronności, to nie można nie wziąć pod uwagę wątpliwości co do realnej 
treści obydwu pojęć, zwłaszcza zaś możliwości rozumienia neutralności w sposób o wie-
le bardziej wrogi wobec Kościoła. Mimo że słownikowo obydwa pojęcia wskazuje się 
jako swoje synonimy, to daje się zauważyć odcień różnicy znaczeniowej. Neutralność 
cechuje się biernością, niezaangażowaniem146, natomiast bezstronność wiąże się raczej 
z aktywnością, choć obiektywną, nieuprzedzoną147. Dlatego wydaje się, że wedle trady-
cji polskiej o wiele zasadniejsze jest uznawanie pojęcia bezstronności jako zbliżonego 
do neutralności otwartej (życzliwej), podczas gdy do prawa konstytucyjnego amery-
kańskiego najtrafniejsze byłoby ujęcie neutralności sensu stricto. Decyzje w sprawach 
dotyczących prawa do publicznego eksponowania symboli religijnych uzasadniają takie 
rozumienie i rozróżnienie skutków zastosowania obydwu zasad. 

Ponad wszystko należy jednak być świadomym, korzystając z nauk już starożytnych 
prawników, że używanie pojęć i reguł jako prawotwórczych jest nierozsądne148. Z ich 
bardzo niejasnej, jak wskazano w niniejszych rozważaniach, treści można bowiem, 
w granicach logicznego wynikania i językowego znaczenia, wywieść bardzo różne 
wnioski o faktycznym kształcie relacji państwo – Kościół. Tak otwartym pojęciom treść 
nadaje dopiero praktyka i orzecznictwo149, nie zaś próby usilnego stosowania ich dla 
rozstrzygnięcia stanów faktycznych w sposób często przypadkowy, dowolny i dosto-
sowany jedynie do oczekiwanego rezultatu, bez jakiejkolwiek analizy ich rzeczywistej 
treści oraz znaczenia.

Wreszcie istotnym jest, że istnienie zasad neutralności i bezstronności jest funda-
mentalne dla określenia kształtu stosunków państwo – Kościół, które na skutek ich 

144  Ibidem, s. 41.
145  M. Pietrzak, Państwo prawne, państwo świeckie, Warszawa 2011, s. 184.
146  W. Kopaliński, Neutralny [w:] Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1972, 
s. 514; S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka (red.), Neutralny [w:] Słownik języka polskiego, Warsza-
wa 1968, s. 437.

147  S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka (red.), Bezstronny [w:] Słownik…, s. 41.
148  Por. D. 50,17,1.
149  A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo…, s. 35.



Wojciech Bańczyk

72 

zastosowania mogą przyjmować bardzo różne modele. Na bardzo odmienne sposoby 
mogą też regulować obecność symbolu religijnego w przestrzeni publicznej, co stano-
wi ważny punkt w dyskusji nad stosunkami państwo – Kościół i prawami człowieka, 
w tym prawami wyznawcy. Rzeczywista odpowiedź na pytanie o zakres prawa do pu-
blicznego eksponowania symbolu religijnego może być udzielona nie tylko z punktu 
widzenia pojedynczej, oderwanej reguły, ale wobec całokształtu prawnej relacji władzy 
publicznej do religii i związków wyznaniowych. Musi się to dokonywać z uwzględnie-
niem zarówno stosunku instytucji względem siebie (autonomii, niezależności, współ-
działania, równouprawnienia), zobowiązania władzy publicznej do umożliwienia 
praktycznej realizacji wolności religijnej, jak też z wzięciem pod uwagę tradycji oraz 
kultury państwa. W ten sposób zasada bezstronności lub neutralności będzie nie tyle 
deklaracją światopoglądową, którą można wygłosić zawsze i z jej pomocą (zwłaszcza 
z uwzględnieniem bardzo szerokiego znaczenia słowa wyizolowanego od rzeczywistego 
stosowania150) uzasadnić każdy wniosek, co odzwierciedleniem rzeczywistej relacji 
państwa do Kościoła, wyinterpretowanej z realnej praktyki władzy publicznej.

*  *  *

The Right to a Public Presentation of the Religious Symbol in Light 
of the Principles of Neutrality and Impartiality in the Church and State Relations 

on the Examples of the United States of America and the Republic of Poland

The presence of the religious symbol (in particular the symbol of cross) in the public sphere 
is an important issue within the Church and State relations. The decision about the admissi-
bility of its presentation in such a way is also a solution of the conflict of the right of a believer 
to publicly present one’s religious beliefs and the principle of non-favouring of religion or 
religious group over others. In this context in public debate, but also in the adequate legisla-
ture, judicature (of the United States of America Supreme Court, European Court of Human 
Rights, Polish Constitutional Tribunal and Polish courts), jurisprudence, there is a significant 
meaning of principles describing the model of Church and State relations. The adequacy and 
effects of the application of two fundamental, similar but slightly varied, principles of neutrality 
and impartiality was examined based on sources as above in order to establish, whether and 
how they allow on public presentation of the religious symbol in the United States of America 
and the Republic of Poland.

Key words: religious symbol, cross, public presentation, Church and State, neutrality, 
impartiality

150  Por. z konstytucją PRL, zwłaszcza art. 70 i praktyką konstytucyjną.


