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KILKA UWAG O WOLNOŚCI RELIGIJNEJ 
I JEJ OGRANICZENIACH 

Nie ma nic odkrywczego w stwierdzeniu, że religia, a w szczególności jej obecność 
w publicznej sferze życia społecznego stanowi obecnie przedmiot dużego zaintereso-
wania i to nie tylko wśród naukowców (socjologów religii, politologii itp.), ale także 
wśród polityków, prawników, dziennikarzy oraz ogółu społeczeństwa. Co więcej za-
interesowanie religią widoczne jest we wszystkich społeczeństwach, włączając w to 
zastane demokracje europejskie, w których – stosownie do teorii sekularyzacyjnych 
– religijna sfera życia społecznego powinna, wraz ze wzrostem gospodarczym i roz-
wojem cywilizacyjnym, trwale tracić znaczenie i to zarówno w sferze publicznej (dy-
ferencjacja instytucji państwowych i wyznaniowych), jak i prywatnej (spadek zaan-
gażowania religijnego wyrażający się m.in. w praktykach religijnych).

Wbrew teoriom sekularyzacyjnym, głoszonym przez klasyków takich jak Auguste 
Comte, Karol Marks, Émile Durkheim czy Max Weber, a doprecyzowanych na po-
czątku drugiej połowy XX wieku m.in. przez Petera L. Bergera czy Davida Martina, 
religia nadal zajmuje istotne miejsce w życiu społecznym1. O zjawiskach religijnych 
mówi się coraz więcej, i to w różnych kontekstach, a wśród osób, które dostrzega-
ją całą złożoność zjawisk związanych ze społecznym aspektem religii, znajduje się 
także P.L. Berger, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku należący 
do gorących zwolenników teorii sekularyzacyjnych i wskazujący, że nowoczesność 
i wzrastający pluralizm religijny nieuchronnie osłabiają wpływy religii, prowadząc, 
najogólniej rzecz ujmując, do zeświecczenia życia społecznego. Uważał bowiem, że 
o ile w społeczeństwach tradycyjnych jednorodność wyznaniowa zasadniczo utrud-
niała kwestionowanie dominującego światopoglądu opartego na wartościach domi-
nującej religii, o tyle zróżnicowanie w obszarze wyznaniowym charakterystyczne

1 P.L. Berger, Th e Sacred Canopy. Elements of a Sociological Th eory of Religion, Doubleday, Garden 
City, NY 1967; D. Martin, A General Th eory of Secularization, Blackwell, Oxford 1978.
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dla rozwiniętych gospodarczo demokracji istotnie zmieniło sytuację2. Stanowisko to 
jednak wyraźnie przeformułował. Aktualne poglądy Bergera na religię w ponowo-
czesnym świecie najlepiej obrazuje następująca wypowiedź: „Jest dla mnie oczywiste, 
że świat jest tak samo religijny jak zawsze, a gdzieniegdzie nawet bardziej niż kiedy-
kolwiek. Nie oznacza to jednakże, iż nie istnieje coś takiego jak sekularyzacja, tylko 
że zjawisko to w żadnym wypadku nie jest bezpośrednim i nieuchronnym skutkiem 
nowoczesności”3. 

Przytoczona wyżej diagnoza znacznie trafniej obrazuje aktualne procesy zacho-
dzące w obrębie sfery religijnej i jej styku z innymi płaszczyznami życia społecznego 
w liberalnych demokracjach. Ukazuje bowiem ich różnorodność, zmienność i złożo-
ność. W tym miejscu warto jeszcze raz podkreślić, że religia – niezależnie od wszel-
kich przemian modernizacyjnych i wszelkich różnic społecznych i instytucjonalnych 
– odgrywa nadal znaczącą rolę we współczesnych liberalnych demokracjach. Oczy-
wiście trzeba dostrzec, że zachodzą w nich takie procesy jak sekularyzacja, prywaty-
zacja i dyferencjacja religii, czego efektem jest zróżnicowanie sfery sacrum i profa-
num4. Zarazem jednak procesom tym towarzyszą równoległe procesy deprywatyzacji 
religii, które najogólniej rzecz ujmując oznaczają ponowne „wkraczanie religii w sferę 
publiczną nowoczesnych społeczeństw w celu kwestionowania i spierania się z rosz-
czeniami dwóch największych systemów społecznych – państw i rynków – do funk-
cjonowania według ich własnych wewnętrznych potrzeb norm funkcjonalnych, bez 
względu na tradycyjne normy moralne”5. W sferze prawnej deprywatyzacja religii 
przejawia się także w procesie mobilizacji wartości religijnych, które mają stanowić 
aksjologiczne podstawy ustawodawstwa. Jest rzeczą zrozumiałą, że zmniejszanie 
autonomii prawa towarzyszące umacnianiu się różnych form zależności instytucji 
państwa i Kościoła dominującego stawia w centrum zainteresowania pytanie o sytu-
ację prawną (i faktyczną) mniejszościowych Kościołów i organizacji wyznaniowych, 
a poprzez to o sytuację ich wyznawców. Pojawia się pytanie o sytuację tych, którzy 
wierzą, ale nie są związani z żadną instytucjonalną organizacją religijną oraz osób 
niewierzących. 

Wskazując na dość wyraźne tendencje osłabiające sekularyzację, trzeba podkre-
ślić, że we wszystkich krajach Europy, nie wyłączając Polski (a także poza Europą), 
nadal widoczne są procesy sekularyzacyjne. Biorąc pod uwagę tylko jeden ze wskaź-
ników sekularyzacji, jakim jest spadek religijności mierzony zaangażowaniem spo-
łeczeństwa w praktyki religijne, można zauważyć, że także w Polsce wskaźnik ten 
ulega wyraźnej zmianie, informując o osłabieniu religijności. Co prawda, w porów-
naniu z innymi krajami Europy polskie kościoły nadal pełne są wiernych, ale – jak 

2 P. Berger, Th e Sacred...; P. Berger, B. Berger, H. Kellner, Th e Homless Mind. Modernisation and Con-
sciousness, Random House, New York 1973.

3 P.L. Berger, Refl eksje o dzisiejszej socjologii religii, „Sociology of Religion” 2001, przedruk: „Teologia 
Polityczna 2009, nr 5.

4 Por. m.in. J. Casanova, Deprywatyzacja religii [w:] W. Piwowarski (red.), Socjologia religii. Antologia 
tekstów, Nomos, Kraków 2003, s. 418 i n.

5 Ibidem, s. 423.



173Kilka uwag o wolności religijnej i jej ograniczeniach

wynika z najnowszych badań – ilość osób regularnie uczestniczących w niedzielnej 
mszy świętej co roku ulega zmniejszeniu. I tak z badań przeprowadzonych w 2009 
roku wynika, że 46 procent Polaków systematycznie chodzi do kościoła w niedzielę 
podczas gdy jeszcze w 1998 roku odsetek ten wynosił 56 procent6. Wszystko to nie 
zmienia faktu, że Polacy, oprócz Irlandczyków i mieszkańców Malty, należą do naj-
bardziej praktykujących w Europie. Dla porównania wystarczy wskazać na Szwecję – 
7 procent praktykujących, Danię – 3 procent, Niemcy – 15 procent, Wielką Brytanię 
– 14 procent, a z krajów katolickich Francję – mniej niż 8 procent7. 

W tym miejscu warto podkreślić, że w spluralizowanych demokracjach liberal-
nych każdemu, niezależnie od jego wizji dobrego życia i afi liacji lub braku afi liacji 
z określonym kościołem lub związkiem wyznaniowym, przysługuje prawo do reali-
zowania swojego życia stosownie do wyznawanych poglądów, a uprawnienie to jest 
zagwarantowane normami prawnymi rangi konstytucyjnej. Wypada także zaznaczyć, 
że jakkolwiek podstawy tolerancji religijnej sięgają średniowiecza i już u Marsyliusza 
z Padwy czy Mikołaja z Kuzy można odnaleźć postulat zaniechania prześladowań in-
nowierców, to dojrzała idea wolności religijnych zasadniczo ukształtowała się dopie-
ro w pismach czołowych twórców oświecenia, a w następnych stuleciach uległa tylko 
poszerzeniu i wzmocnieniu. Jeszcze John Locke, którego zasług dla propagowania 
wolności religijnej nie sposób przecenić, postulował ograniczoną i wyraźnie selek-
tywną tolerancję religijną, z ekskludującym zastrzeżeniem, że nie powinna obejmo-
wać katolików i ateistów8. Późniejsi propagatorzy tolerancji eksponowali natomiast 
konieczność objęcia wolnością religijną wszystkich, niezależnie od wyznawanej re-
ligii i posiadanego światopoglądu. Wśród zwolenników szerszej koncepcji wolności 
był Wolter, który wskazywał, że „(...) prawo nietolerancji jest niedorzeczne i barba-
rzyńskie. (...) Nie trzeba zbyt wielkiej sztuki ani wyszukanej elokwencji, aby dowieść, 
że chrześcijanie winni tolerować się wzajemnie. Posunę się dalej: mówię Wam, że 
powinniśmy wszystkich ludzi uważać za swych braci. Co? Turek moim bratem? 
Chińczyk jest moim bratem? Żyd? Syjamczyk? Tak, z całą pewnością”9. Wspomina-
jąc nawet pobieżnie poglądy Locke’a, należy podkreślić jeszcze jedną istotną kwestię. 
Otóż Locke, opowiadając się za tolerancją religijną, nie tylko wskazywał na jej pod-
miotowe ograniczenia (katolicy i ateiści), ale również, mając na uwadze konieczność 
zachowania ładu społecznego – zgodnie z wyznawaną koncepcją umowy społecz-
nej – wykluczał możliwość tolerancji dla poglądów, działań i praktyk religijnych po-
dejmowanych ze szkodą dla całości społeczeństwa. Mając na uwadze dobro ogólne, 
uważał, że „urząd nie powinien tolerować żadnych dogmatów przeciwnych i wro-

6 Badania „Rodzina–religia–społeczeństwo” przeprowadzone na reprezentatywnej próbie ogólnopol-
skiej w maju 2009 r. pod kierunkiem ks. prof. Sławomira Zaręby z Uniwersytetu im. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Dane dotyczące 1998 r. – z reprezentatywnych badań przeprowadzonych w 1998 r. przez 
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego; podaję za „Rzeczpospolita”, 19 lipca 2009.

7 P. Norris, R. Inglehart, Sacred and Secular, Religion and Politics Worldwide, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2004, s. 74.

8 J. Locke, List o tolerancji, tłum. L. Jochimowicz, PWN, Warszawa 1963.
9 Wolter, Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa, tłum. Z. Ryłko, A. Sowiński, 

PWN, Warszawa 1988, s. 92.
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gich społeczeństwu ludzkiemu lub dobrym obyczajom, koniecznym do zachowania 
w dobrym stanie społeczności obywatelskiej”10. A zatem propagując zasadę wolności 
religijnej, nie absolutyzował jej. Rozumiał, że nawet najszerzej ujęta nie powinna być 
nieograniczona, przeciwnie – gdyby jakieś praktyki religijne miały stanowić zagroże-
nie dla porządku i ładu społecznego, zasada wolności nie obowiązuje. 

Idee wolności religijnej głoszone przez czołowych myślicieli oświecenia nie od 
razu znalazły powszechne uznanie i nie od razu zostały wprowadzone do obowią-
zującego prawa. Droga do uznania wolności religijnej za podstawowe prawo każ-
dego człowieka była długa i skomplikowana. Wiązało się to z różnymi kwestiami, 
przede wszystkim jednak z obawą, że uznanie równoprawności religii mniejszościo-
wych osłabi porządek społeczny, w którym religia ofi cjalna pełniła funkcję integru-
jącą społeczeństwo oraz legitymującą system polityczny. W takiej sytuacji nietrudno 
zrozumieć obawy przed przyjęciem prawa gwarantującego wszystkim – bez wyjątku 
– wolność wyznaniową i światopoglądową, a więc w jakiś sposób godzącego w jed-
nolitość wyznaniową, a poprzez to w spójność społeczną. Dopiero oświeceniowe idee 
społeczne z liberalną koncepcją społeczeństwa, państwa, gospodarki oraz jednostki 
i jej naturalnymi prawami okazały się decydujące. Jak pisze Otfried Höff e, „to, że 
w końcu wolność religijna jednak ugruntowuje się, a pozostałości średniowiecznego 
powiązania państwa i Kościoła zostają przezwyciężone, Europa i Ameryka Północna 
zawdzięczają po części przyczynom gospodarczym; nietolerancja stanowi bowiem 
zagrożenie dla swobodnego rozwoju przemysłu i handlu. Szczególną rolę w wal-
ce o ostateczne zwycięstwo zasady tolerancji religijnej odgrywa jednak oświecenie 
europejskie”11. Wskazując na zmiany zachodzące w tym zakresie, trzeba podkreślić 
znaczenie nasilającego się pluralizmu religijnego i światopoglądowego siedemnasto- 
i osiemnastowiecznych społeczeństw, w tym także nowo powstającego społeczeństwa 
europejskich kolonistów w Ameryce Północnej. W warunkach zróżnicowania religij-
nego coraz trudniej było bowiem utrzymać przekonanie zwolenników religijnego es-
tablishmentu, że tylko wyznawcy religii ofi cjalnej, najczęściej stanowiący większość, 
mogą korzystać z pełni praw i przywilejów społecznych oraz swobodnie wyznawać 
i praktykować religię, natomiast praw takich pozbawieni są zasadnie wyznawcy reli-
gii mniejszościowych i osoby niewyznające żadnej religii. 

Idea wolności religijnej stanowiła zatem odpowiedź na wzrastającą pluralizację 
wyznaniową społeczeństw, upowszechniającą się w Europie od czasów reformacji 
oraz na powstające w związku z tym konfl ikty. Stanowiła także wyraz dezaprobaty dla 
sytuacji w której ci, którzy należeli do Kościoła lub związku wyznaniowego innego 
niż panujący zasługiwali na potępienie, represje i wyrzucenie poza nawias wspólnoty 
społecznej – tożsamej z wyznaniową. 

Poza Europą szczególne zasługi na polu walki o wolność religijną należy przypisać 
ojcom założycielom Stanów Zjednoczonych, w tym: Jamesowi Madisonowi, Johnowi 
Adamsowi, Th omasowi Jeff ersonowi oraz Th omasowi Paine’owi. Znali oni poglądy 

10 J. Locke, List o tolerancji.
11 O. Höff e, Etyka państwa i prawa, tłum. Cz. Porębski, Znak, Kraków 1992, s. 177.
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Locke’a, uznawali je i w związku z tym aprobowali normatywną idee wolności religij-
nej12. Ich zasługą jest jednak nie tylko opowiedzenie się i propagowanie idei wolności 
sumienia i wyznania, postrzeganej jako sfera ściśle osobista, w którą nie wolno inge-
rować, ale przede wszystkim nadanie tej idei charakteru wiążącego poprzez wprowa-
dzenie jej do prawa konstytucyjnego. 

Na marginesie należy przypomnieć, że jakkolwiek jednym z powodów, dla któ-
rych w XVII wieku opuszczano Europę i przenoszono się do Ameryki Północnej, 
była religijna nietolerancja wobec mniejszości wyznaniowych, to jednak pierwsze 
kolonie organizowane po drugiej stronie Atlantyku były z gruntu nietolerancyjne. 
Organizowano je bowiem na wzór europejski, przenosząc wszystkie negatywne prak-
tyki dyskryminacyjne, a czasami nawet je intensyfi kując. Pewnym paradoksem było 
to, że ci którzy uciekali przed prześladowaniami religijnymi, sami okazywali wrogość 
wyznawcom innej religii. Wskazując na znaczenie amerykańskich osiągnięć w zakre-
sie promowania i upowszechniania zasad tolerancji religijnej, nie sposób pominąć 
Rogera Williamsa, gorliwego purytanina i założyciela pierwszej kolonii, w której za-
deklarowano tolerancję religijną. Był on nie tylko gorącym propagatorem idei wolno-
ści religijnej i głosił, że prawo to przysługuje każdemu bez wyjątku, ale wprowadzał 
w czyn głoszone przez siebie ideały. Realizował je w założonej w latach trzydziestych 
XVII wieku kolonii Rhode Island, w której obowiązywała zasada rozdziału państwa 
i Kościoła, i w której każdy mógł swobodnie wyznawać i praktykować swoją religię13. 
Przyjęte w tej kolonii karty konstytucyjne z 1643 i 1673 roku stanowiły prawną gwa-
rancję wolności sumienia i wolności religijnej. Warto wskazać przepis Konstytucji 
Rhode Island z 1663 roku, zatwierdzonej przez króla Karola II, w którym zadekla-
rowano, że „(...) każdy powinien być wolny i nikt nie powinien być niepokojony, 
przesłuchiwany lub karany z powodu różnych poglądów w kwestiach religijnych, jeśli 
nie naruszają one spokoju królestwa”14. W ten sposób przyjęto, że wolność religijna, 
której nikomu nie można odmówić, nie była równoznaczna z prawem do podejmo-
wania w imię wyznawanej religii każdego działania. Tolerancja i równouprawnienie 
nie są bowiem tożsame z absolutną wolnością także w obszarze religii. 

Idea wolności religijnej zaczęła się upowszechniać w regulacji prawnej dopiero 
w XVIII wieku. I tak np. w Karcie Praw Wirginii uchwalonej 12 czerwca 1776 roku, 
w art. 16 postanowiono, że „wszyscy ludzie mają równe prawo do praktykowania 
swojej religii zgodnie z nakazami ich sumienia; okazywanie chrześcijańskiej wyrozu-
miałości, miłości i miłosierdzia wobec innych jest wzajemną powinnością”. Rzecz jas-
na, wyjątkowe znaczenie posiada w tym zakresie Konstytucja Stanów Zjednoczonych 
uchwalona 17 października 1787 roku. Sama federalna ustawa konstytucyjna nie za-
wierała żadnych regulacji dotyczących religii i jej miejsca w państwie. Regulację taką 

12 Por. W. Osiatyński, Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach Ojców Założycieli, tłum. A. Jaraczewski, 
PIW, Warszawa 1977; R. Małajny, „Mur Separacji” – Państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych, Wydaw-
nictwo UŚ, Katowice 1992.

13 G.B. Tindall, D.E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, tłum. A. Bartkowicz i in., Zysk i S-ka, Poznań 
2002, s. 75.

14 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 27.
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wprowadzono dopiero I Poprawką, uchwaloną 15 grudnia 1791 roku, która deklaruje 
ab initio, że „żadna ustawa Kongresu nie może ani wprowadzać religii, ani zabro-
nić jej praktykowania”. Atrakcyjność i szczególny charakter amerykańskiej koncepcji 
wolności religijnej wyrażonej w ten sposób polega, jak łatwo zauważyć, na wyraźnym 
i jednoznacznym połączeniu zasady wolności religijnej z ustrojową zasadą państwa 
neutralnego pod względem religijnym, a także na bardzo szerokim zakreśleniu „pola 
wolności religijnej”. Należy podkreślić, że amerykańska zasada rozdziału państwa 
i Kościoła wynikała najprawdopodobniej również z niedobrych doświadczeń sie-
demnastowiecznych kolonistów, którzy poza Rhode Island organizowali życie w po-
szczególnych koloniach na zasadach nietolerancji i religijnego establishmentu. 

Z europejskich aktów prawnych, w których zagwarantowano wolność religijną, 
wskazać należy przede wszystkim francuską Deklarację Praw Człowieka i Obywatela 
z 26 sierpnia 1789 roku, która w art. 10 stanowi, że „nikt nie będzie niepokojony 
z powodu swoich przekonań, włączając w to przekonania religijne, o ile ich manife-
stowanie nie zakłóca porządku publicznego ustanowionego przez prawo”.

Przechodząc na grunt ustawodawstwa polskiego, wypada wskazać przede wszyst-
kim na regulację wprowadzoną Konstytucją 3 maja 1971 roku, w której co prawda 
w sposób jednoznaczny wskazano na szczególny charakter religii katolickiej i zakaz 
apostazji dla jej wyznawców, ale z drugiej strony zagwarantowano wolność religijną 
dla mniejszości wyznaniowych, stanowiąc, że „(...) wszystkim ludziom, jakiegokol-
wiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich 
obrządków i religii wolność w krajach polskich podług ustaw warujemy”. Z kolei 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 roku, zgodnie z zasadą pri-
mus inter pares, zagwarantowano uprzywilejowaną pozycję Kościołowi rzymskoka-
tolickiemu, stanowiąc w art. 114, że Kościół ten uzyskał „naczelne stanowisko wśród 
równouprawnionych wyznań”. Zgodnie natomiast z przepisem art. 111 Konstytucji 
marcowej wszystkim obywatelom zróżnicowanej pod względem kulturowym Pol-
ski „poręczano wolność sumienia i wyznania”. Nadto w art. 110 ustawodawca gwa-
rantował „wszystkim obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych, 
wyznaniowych lub językowych równe z innymi obywatelami prawo zakładania, 
nadzoru i zawiadywania swoim własnym kosztem zakładów dobroczynnych, religij-
nych i społecznych oraz używania w nich swobodnie swojej mowy i wykonywania 
przepisów swej religii”, natomiast w art. 113 wskazano, że „każdy związek religijny 
uznany przez państwo ma prawo urządzać zbiorowe i publiczne nabożeństwa, sa-
modzielnie prowadzić swoje sprawy wewnętrzne, może posiadać i nabywać majątek 
ruchomy i nieruchomy, zarządzać nim i rozporządzać, posiadać fundacje i fundu-
sze, tudzież zakłady dla celów wyznaniowych, naukowych i dobroczynnych. Żaden 
związek religijny jednak nie może stawać w sprzeczności z ustawami państwa”. Wyżej 
wskazane uregulowania Konstytucji marcowej w zakresie wolności religijnej utrzy-
mała w mocy Konstytucja z 23 kwietnia 1935 roku. Wolność sumienia i wyznania 
potwierdzona została także w art. 82 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
z 22 lipca 1952 roku, który stanowił, że „Kościół i inne związki wyznaniowe mogą 
swobodnie wypełniać funkcje religijne. Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania 
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udziału w czynnościach i obrzędach religijnych. Nie wolno też nikogo zmuszać do 
udziału w czynnościach i obrzędach religijnych”. 

Bardzo szczegółowo, a miejscami nawet kazuistycznie potraktowana została 
zasada wolności religijnej w obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z 2 kwietnia 1997 roku. Zaznaczyć trzeba, że w art. 25 ustawodawca zagwarantował 
równość wszystkich Kościołów i innych związków (ust. 1), a określając stosunki po-
między państwem i Kościołem, wskazał, że „władze publiczne w Rzeczypospolitej 
Polskiej zachowują bezstronność w sprawach religijnych, światopoglądowych i fi lo-
zofi cznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym (ust. 2). 

Zasadnicze gwarancje wolności religijnej znalazły się w art. 53 obowiązującej 
ustawy konstytucyjnej, w którym ustawodawca zadeklarował, że „każdemu zapew-
nia się wolność sumienia i religii” (ust. 1). W dalszej części art. 53 wskazane zostały 
szczegółowe uprawnienia pozwalające na realizację wolności zadeklarowanej w ust. 
1. W katalogu tym wskazano więc na: „wolność wyznawania lub przyjmowania religii 
według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, pub-
licznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie 
w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie 
świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo 
osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują” (ust. 2). Wskazano 
również, że „rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania 
moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami” (ust. 3), oraz że „religia 
Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może 
być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność 
sumienia i religii innych osób” (ust. 4). Konstytucja gwarantuje ponadto, że „nikt nie 
może być zmuszany do uczestniczenia ani nieuczestniczenia w praktykach religij-
nych” (ust. 6), oraz że „nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej 
do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania” (ust. 7). 
Równocześnie polski ustawodawca w ust. 5 cytowanego przepisu wprowadził ogra-
niczenia wolności religijnej, stanowiąc, że „wolność uzewnętrzniania religii może być 
ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony 
bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności 
i praw innych osób”. 

Wolność religijna została zagwarantowana nie tylko w prawie krajowym, ale 
również w dokumentach prawa międzynarodowego, m.in. w Powszechnej Deklara-
cji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku (art. 18) i w Deklaracji w sprawie wy-
eliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub 
przekonaniach, uchwalonej 25 listopada 1981 roku. W art. 1 ust. 2 Deklaracji z 1981 
roku postanowiono, że „nikt nie będzie podlegać przymusowi, który naruszałby jego 
wolność wyznawania religii lub przekonań według własnego wyboru”, a w art. 2 ust. 
1, że „nikt nie będzie podlegać dyskryminacji ze strony jakiegokolwiek państwa, in-
stytucji, grupy osób lub osoby na podstawie religii lub przekonań”. Natomiast zgod-
nie z treścią art. 1 ust. 3 „wolność manifestowania czyjejś religii lub przekonań może 
podlegać jedynie takim ograniczeniom, jakie są przewidziane prawem i konieczne 
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w demokratycznym społeczeństwie dla ochrony bezpieczeństwa, porządku, zdrowia 
albo podstawowych wolności i praw innych osób”. Na marginesie można zauważyć, 
że przewidziane w obowiązującej Konstytucji RP ograniczenie wolności uzewnętrz-
niania religii nawiązuje wprost do postanowień art. 1 ust. 3 Deklaracji z 1981 roku, 
a różnice polegają na poszerzeniu w polskim prawie konstytucyjnym katalogu prze-
słanek ograniczających wolność religijną o ochronę moralności.

Z przytoczonych wyżej uregulowań prawnych wynika zatem, że współczesne nor-
matywne koncepcje wolności religijnej, w tym także obowiązująca w polskim prawie 
konstytucyjnym, niezależnie od tego czy mają ogólny czy kazuistyczny charakter, 
bardzo szeroko zakreślają zakres swobód religijnych i wolności sumienia, pojmowa-
nych jako nienaruszalne prawa każdej jednostki. Dodatkowo normatywny postulat 
wolności religijnej uzupełnia gwarancja równoprawnego traktowania wszystkich 
Kościołów i związków religijnych. Zarazem zgoda na wolność religijną i światopoglą-
dową nie oznacza, że wszystko jest dozwolone.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że współcześnie problematyka wolności re-
ligijnych, a w szczególności kwestia dopuszczalnego ich ograniczenia, nabrała wyjąt-
kowej aktualności i ponownie stanowi przedmiot ożywionego dyskursu politycznego 
oraz społecznego. Dobrego przykładu w tym zakresie dostarcza zapoczątkowana we 
Francji dyskusja na temat tzw. chusty islamskiej. Pozornie marginalna sprawa – do-
tycząca najpierw trzech kilkunastoletnich uczennic, które jesienią 1989 roku zostały 
usunięte ze szkoły publicznej, ponieważ nie zastosowały się do polecenia dyrektora, 
zabraniającego im noszenia na terenie szkoły chust islamskich, a później także ich 
naśladowczyń – zapoczątkowała długą dyskusję toczącą się nie tylko w społeczeń-
stwie, ale również w Parlamencie i w sądownictwie administracyjnym15. Ostatecznie 
ta wydawałoby się błaha kwestia doprowadziła do uchwalenia 10 lutego 2004 roku 
ustawy zakazującej uczniom francuskich szkół publicznych noszenia podczas zajęć 
szkolnych muzułmańskiej chusty. Zakazem zostały objęte również inne emblematy 
mające ostentacyjnie religijny charakter, w tym żydowskie kipy i duże krzyże. We-
dług sondaży prowadzonych w okresie bezpośrednio poprzedzającym uchwalenie 
ww. ustawy około 70 procent Francuzów i 40 procent mieszkających we Francji mu-
zułmanów poparło zakaz noszenia przez uczniów wszelkich widocznych i dużych 
symboli religijnych16. 

Francuska ustawa wprowadzająca zakaz noszenia symboli religijnych na terenie 
szkół publicznych niewątpliwie ingeruje w szeroko zakreśloną wolność religii. Co 
prawda w żadnym liberalnym porządku prawnym wolność religii nie ma charakte-
ru absolutnego, ale interpretacja konstytucyjnych klauzul ograniczających wolność, 
poprzedzająca wydanie skonkretyzowanych zakazów (zarówno w prawie podkonsty-
tucyjnym, jak i w procesie stosowania prawa), zawsze pociąga za sobą pytanie, czy 
wprowadzone ograniczenie lub zakaz mogą być uznane za dopuszczalne, czy też sta-

15 M. Troper, Th e Problem of the Islamic Veil and the Principle of School Neutrality in France [w:] 
A. Sajo, S. Avineri (red.), Th e Law of Religious Identity: Models for Post-Communism, Kluwer Law Interna-
tional, Th e Hague–London–Boston 1999, s. 89–103.

16 Chusty i krzyże, „Gazeta Wyborcza”, 11 lutego 2004, s. 11.
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nowią nadużycie tego prawa. Problem w tym, że praktycznie w każdym przypadku, 
gdy powstaje kwestia zastosowania klauzuli ograniczającej wolność religijną, można 
znaleźć poważne argumenty na rzecz jej zastosowania oraz przeciwko niej. O ile więc 
na gruncie liberalnej koncepcji wolności religijnej, znajdującej swój wyraz w libe-
ralnych porządkach prawnych, nie ma wątpliwości co do tego, że także i to prawo 
– w szczególnych sytuacjach – podlega ograniczeniom, to skonkretyzowane zakazy 
budzą już różnego rodzaju zastrzeżenia i wątpliwości i rzadko są powszechnie apro-
bowane. Przykładowo, kwestionowane są nie tylko zakazy dotyczące stroju uczniów, 
studentów lub urzędników państwowych, ale również zakazy zawierania małżeństw 
poligamicznych dopuszczalnych np. w islamie. 

Przełom XIX i XX wieku dostarcza zresztą znacznie więcej kontrowersyjnych 
przykładów korzystania przez władze centralne bądź lokalne poszczególnych państw 
w Europie z normatywnej klauzuli ograniczenia wolności religijnej. Wystarczy wska-
zać na zakazy noszenia emblematów religijnych ogłoszone w wielu krajach europej-
skich, w tym w Norwegii, gdzie władze miasta Kristiansand zabroniły nauczycielce 
noszenia gwiazdy Dawida, czy w Wielkiej Brytanii, gdzie władze British Airways 
zabroniły stewardesie noszenia krzyżyka na ubraniu. Szerokim echem odbił się tak-
że zakaz wznoszenia minaretów, za którym opowiedziała się większość Szwajcarów 
(57,5 procent) w referendum przeprowadzonym w 29 listopada 2009 roku. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że problematyka związana z realizacją wolności 
religijnej czy szerzej światopoglądowej nie utraciła swojego znaczenia we współczes-
nych demokracjach liberalnych. Przeciwnie, znajduje się ona w centrum społecznego 
zainteresowania. Jednym z powodów tego zainteresowania jest – jak to zasygnali-
zowano wcześniej – wzrost znaczenia religii oraz związane z tym procesy jej repry-
watyzacji. Niebagatelną rolę w tym zakresie odgrywa wyraźne odrodzenie ruchów 
fundamentalistycznych na czele z fundamentalizmem muzułmańskim, stanowiące 
realne zagrożenie dla szeroko akceptowanych aksjologicznych podstaw zliberalizo-
wanych i zlaicyzowanych demokracji. W swoich skrajnych wersjach ruchy funda-
mentalistyczne, nie wyłączając północnoamerykańskiego fundamentalizmu prote-
stanckiego, fundamentalizmu katolickiego czy żydowskiego (w tym ortodoksyjnego 
i syjonistycznego), zmierzają do zanegowania liberalnych standardów pluralizmu 
religijnego, wielokulturowości, a w związku z tym także szeroko zakreślonej wolności 
religijnej i neutralnego pod względem religijnym państwa17. W takiej sytuacji odpo-
wiedzią na działania fundamentalistyczne jest niejednokrotnie ograniczanie wolno-
ści religijnej tych, którzy sami stanowią zagrożenie dla pluralizmu. I takie działania 
są podejmowane przy wykorzystania normatywnych przesłanek ograniczenia wol-
ności. Pozostaje jednak pytanie, czy zawsze udaje się właściwie rozpoznać i zgodnie 
z prawem zareagować na te zagrożenia, tak jednak aby uniknąć nakładania restrykcji 
na innych tylko dlatego, że w związku z wyznawaną religią preferują odmienne style 
życia społecznego i indywidualnego niż zliberalizowana i zlaicyzowana większość. 

17 Szerszej na temat fundamentalizmów w: M.E. Marty, R.S. Appley, Fundamentalism Observed, Uni-
versity of Chicago Press, Chicago–London 1994; D. Motak, Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy anty-
modernistyczne w chrześcijaństwie, Nomos, Kraków 2002.
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W konsekwencji wypada się zgodzić, że liberalny porządek prawny zobowiązuje do 
wyjątkowej ostrożności w podejmowaniu decyzji ograniczających praktykowanie re-
ligii na podstawie prawnie usankcjonowanych negatywnych przesłanek wolności re-
ligijnej. Dodatkowo należy postulować, aby w każdym przypadku ograniczania wol-
ności religijnej była ona poprzedzona poznaniem racji tych, do których ograniczenia 
są kierowane, a także wnikliwie uzasadniona.




