
Kilka słów w sprawie krzyży. 

 

W ostatnim czasie nawet do mnie, pustelnika informacyjnego z wyboru, dotarły echa 

przetaczającej się przez media i internet debaty, związanej z niedawnym orzeczeniem 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Gdy z zaciekawieniem postanowiłem 

głębiej zanurzyć się w ten temat, zostałem porażony ilością bzdur, niedomówień i generalnie braku 

elementarnej wiedzy jakie wypowiedziano w tym kontekście. Mimo więc całej mojej odrazy do 

publicystyki jako takiej, zdecydowałem się napisać kilka słów w sprawie obecności krzyży w 

instytucji publicznej takiej, jak szkoła. Szczerze mówiąc, nie mam większych złudzeń, że 

kogokolwiek z przeciwników swoim tekstem przekonam. Ale trudno jest mi zachować milczenie, 

gdy cała dusza chce wrzeszczeć. 

W pierwszych czterech punktach wyrażać się będę raczej z emocjonalnego punktu widzenia, 

bo taki jest mi bliższy jako człowiekowi – chrześcijaninowi. W piątym natomiast: z czysto 

pragmatycznego i chyba najbardziej dobitnego, w końcu jako przyszły prawnik. 

 

1. Dziedzictwo. Złe doświadczenia przeszłości. 

Dlaczego w polskich szkołach, w sejmie, w szpitalach wiszą krzyże? Odpowiedź jest banalnie 

prosta: bo zawsze tam wisiały. Od ponad tysiąca lat na ziemiach polskich edukacja, pomoc 

społeczna, służba zdrowia były blisko związane z religią. Wiara – nie jakakolwiek, ale ta konkretna, 

chrześcijańska – na przestrzeni wieków, w czasach rzeczpospolitej szlacheckiej, pod zaborami, czy w 

Drugiej Rzeczpospolitej była nierozerwalnie związana z polską kulturą i tradycją. Kościół – zwłaszcza 

katolicki – w czasie zaborów był czymś, co wyróżniało na zajętych terenach ludność polską, w czasie 

komunizmu zaś, była najsilniejszym ruchem oporu wobec władzy, najsilniejszą grupą wpływu na 

władze w kwestiach prawnoczłowieczych. 

Stąd krzyż jest u nas, w Polsce, czymś naturalnym w przestrzeni publicznej. W niektórych 

miejscach wisiał od lat, niezmiennie, w innych wieszano go bez najmniejszych wątpliwości, że tam 

właśnie znajdować się powinien. Krzyż stał się symbolem, którego ranga jeszcze bardziej urosła w 

czasach komunizmu. Dlaczego? 

Dlatego, że pierwsza akcja zdejmowania krzyży w polskich szkołach nastąpiła w czasach 

stalinizmu, druga zaś przy ponownym przykręcaniu śruby za późniejszego Gomółki. Nie sposób 

uniknąć więc skojarzeń z tym faktem w przypadku jakiejkolwiek nowej inicjatywy „odreligijniania” 

szkół. Także wtedy usuwano je jako wyraz „zachowania wolności religijnej”. W istocie zaś chodziło o 

narzucenie państwowego programu ateizacji ludności, nie mającego nic wspólnego z tolerancją 

religijną. Krzyż stał się więc symbolem – nie tylko dla wierzących – walki z narzucanym przez 

komunistów światopoglądem. Symbolem wolności przekonań. 

 

2. Bezstronność państwa w sprawach przekonań religijnych. Swoboda ich wyrażania 

w życiu publicznym. 

Wiele osób mówi o nakazanej państwu przez konstytucje „bezstronności w sprawach 

przekonań religijnych” (art. 25 § 2). Oznacza to, że państwo nie ma prawa nikomu narzucać 

poglądów na sprawy religii. I nie narzuca – w żadnej z ustaw, rozporządzeń, w żadnym statucie 



szkoły państwowej nie znajdzie się ani słowa dotyczącego obowiązku wieszania krzyży w klasach. W 

obecnej sytuacji prawnej obecność – bądź nie – krzyży w przestrzeni szkolnej zależy wyłącznie od 

autonomicznej decyzji komitetu rodzicielskiego i grona pedagogicznego, jako samorządnie 

organizujących pracę szkoły. Jeśli krzyże wiszą bez zwerbalizowanej zgody komitetu – 

uwarunkowane jest to domniemaniem, że rodzice akceptują ich obecność w przestrzeni szkoły, 

skoro (zazwyczaj) wiszą tam już od dawna. Jeśli większość rodziców uzna, że nie powinno ich tam 

jednak być to uważam, choć z ciężkim sercem, że trzeba by taką decyzję uszanować. 

Zupełnie nietrafionym pomysłem jest natomiast inicjatywa wprowadzenia prawnego zakazu 

umieszczania krzyży w instytucjach publicznych. Taka właśnie ustawa czy rozporządzenie było by 

nie tylko naruszeniem „bezstronności w sprawach przekonań religijnych”, narzucając lokalnemu 

środowisku szkolnemu podejście do tego tematu, ale też dalszej części tej zasady konstytucyjnej. W 

jej myśl (także art. 25 § 2) władze publiczne „zapewniają swobodę ich [przekonań religijnych] 

wyrażania w życiu publicznym”, o czym często zapominają krytycy obecności krzyży w szkołach. 

Konstytucja zatem nie tylko nie zabrania umieszczania i manifestowania wiary w przestrzeni 

publicznej, ale wręcz zapewnia swobodę jej wyrażania! Tak długo więc, dopóki owo „wyrażanie 

przekonań religijnych” nie wkracza w sferę osobistą drugiego człowieka, każdy ma do niego prawo 

– niezależnie czy jest to katolik, muzułmanin, żyd czy agnostyk. 

 

3. Tolerancja. Ateizm a symbole religijne. Znaczenie symbolu krzyża dla chrześcijan. 

Częstym argumentem pojawiającym się w dyskusji na temat krzyży jest właśnie to, że ich 

obecność nad drzwiami w klasie jest formą „indoktrynacji” oraz narzucaniem określonych 

poglądów religijnych. Argumentacja ta wydaje się być logicznie trudna do zaakceptowania. 

Przyjmując takie stanowisko, trzeba by uznać, że obecność jakiegokolwiek symbolu religijnego w 

dowolnym miejscu publicznym – nie tylko krzyża w przydrożnych kapliczkach, gwiazdy Dawida na 

dawnych synagogach czy stylizowanego arabskiego wyznania wiary na meczecie, ale także 

podobnych samych symboli na plakatach teatralnych, na obrazach w muzeach czy choćby na 

okładkach prasy katolickiej w kiosku – może uświadamiać dzieciom istnienie (innej) religii, 

niezgodnej z kierunkiem wychowania rodziców. Tym sposobem dojść możemy do takich absurdów 

jak przemianowywanie Świąt Bożego Narodzenia na „Zimowy Festiwal Świateł” (przykład z Wielkiej 

Brytanii) czy usuwanie choinek (wywodzących się wszak pierwotnie z tradycji 

przedchrześcijańskiej!). 

Trudno mi także zrozumieć, co takiego inwazyjnego jest w krzyżu dla osoby będącej ateistą. 

Osoba niewierząca ujrzy w krzyżu jedynie dwie deseczki złączone na skos, niekiedy z 

przymocowaną do nich figurką. Symbol jak każdy inny, który mógłby potraktować podobnie, jak 

każdą inną ozdobę zakupioną np. na jarmarku we Lwowie czy Zakopanem. Trzeba by mieć w sobie 

wiele złej woli czy też po prostu niechęci wobec wiary jako takiej, aby nadawać mu jakieś 

szczególnie niekorzystne dla ludzi znaczenie, wzywając tym samym do jego zdjęcia. 

(Swoją drogą, ciekawym jest, że o ile w internecie znaleźć można bardzo wiele „dowcipów” i z 

założenia humorystycznych rysunków dotyczących religii – zwłaszcza chrześcijańskiej – o tyle 

trudno znaleźć podobne dotyczące ateizmu. Ciekawi mnie także ewentualna reakcja osób chętnie 

wyśmiewających się z wiary w razie pojawienia się takich obrazków np. w prasie.) 

Warto zatem wspomnieć o tym, jakie emocje wiążą chrześcijan ze znakiem krzyża. Trzeba 

podkreślić, że nie ma w nich nic niemoralnego bądź zdrożnego, co obiektywnie rzecz biorąc mogło 



by zagrażać rozwojowi dziecka. Krzyż z samej swojej jest symbolem miłosierdzia, poświęcenia i 

bezinteresowności. My, chrześcijanie, wierzymy, że Bóg umarł na krzyżu by pokonać nasze grzechy. 

Pismo Święte jasno wskazuje, że Chrystus przebaczył tym, którzy go tę śmierć skazali. W Ewangelii 

trudno znaleźć cokolwiek, co sprzeciwiało by się akceptowanemu przez wszystkich ludzi prawu 

naturalnemu. Brak jest w tym symbolu jakiejkolwiek nienawiści, Jezus wszak sam wzywa do 

miłowania swoich nieprzyjaciół, dobroci dla bliźnich, „nadstawiania drugiego policzka”. 

Z wielkim zdziwieniem słucham także postulatów dotyczących usunięcia ze szkół publicznych 

lekcji religii. Pomijam już często zapominany fakt, że jest ona umożliwiana każdemu związkowi 

religijnemu, który wyrazi do tego chęć i zgromadzi chętnych na uczęszczanie na taki przedmiot (art. 

53 § 4 konstytucji). Często w mediach słyszy się powtarzane jak mantrę narzekanie anonimowych 

rodziców, iż „nieposyłanie dziecka na religię powoduje ich wykluczanie w oczach pozostałych”. Jako 

osoba pochodząca z jednego z najbardziej konserwatywnych regionów naszego kraju, tj. z 

Lubelszczyzny, przez 12 lat nauki w różnych szkołach nigdy z takim zjawiskiem się nie spotkałem. 

Kwestia uczęszczania na religię, przystąpienia do sakramentów komunii czy bierzmowania nigdy nie 

była jakimkolwiek wyznacznikiem wartości człowieka zarówno w oczach nauczycieli jak i uczniów. 

Nigdy nikogo też nie dziwił fakt, że niektórzy z nas na lekcje religii nie uczęszczają. Nikt też nigdy nie 

był zmuszany w jakikolwiek sposób do uczestnictwa w mszach czy rekolekcjach (por. art. 53 § 6 

Konstytucji). A jeśli w istocie gdzieś w Polsce zdarzają się takie sytuacje – jest to wina raczej 

jakiegoś skrajnie złego wychowania – a nie obecności religii w szkole! To trochę tak, jakby problem 

pijanych kierowców na drogach chcieć rozwiązać poprzez wprowadzenie prohibicji. Likwidować 

trzeba rzeczywistą, bezpośrednią przyczynę, a nie walczyć z okolicznościami. 

 

4. Prawa mniejszości a decyzje większości. 

Wychodząc z komunizmu (a także wcześniejszego autorytaryzmu) zdecydowaliśmy się – 

wzorem państw zachodnich – do przyjęcia ustroju demokratycznego. Demokratycznego, a zatem 

takiego, gdzie decyduje uprawniona większość wyborców-obywateli. Celem zagwarantowania praw 

człowieka, zdecydowaliśmy się stworzyć system ochrony praw mniejszości – religijnych, etnicznych, 

światopoglądowych (art. 35 konstytucji). Prawo zapewnia zatem wolność rozwoju własnej kultury, 

jej propagowania, wolność wyrażania swoich racji i poglądów. Zapewnia jej ochronę przed 

silniejszymi oraz – przede wszystkim – zabrania autorytatywnego decydowania o ich losie przez 

większość, zabrania wkraczania w ich prywatną sferę innym. Oto kwintesencja ochrony praw 

mniejszości. 

Zupełnie nie sposób pogodzić tej definicji z ostatnim wyrokiem Trybunału w Strasburgu. W 

tym przypadku pewna mniejszość (tu: jedna osoba z klasy) w imię ochrony swoich praw żąda, by 

większość nie tylko uszanowała jej poglądy (tu: religijne), ale wręcz się im podporządkowała. Żąda 

zdjęcia krzyża, który jest symbolem w danej szkole, danym mieście i danym kraju powszechnie 

akceptowanym. Zwykłym – choć dla chrześcijan bardzo ważnym – symbolem, który nijak nie 

narusza wolności osobistej. Symbolem, któremu oddawanie czci nie jest nikomu nakazane, do 

którego znaczenia nikt nie musi przywiązywać wagi, który dla niewierzących winien byś czymś 

zupełnie indyferentnym. I w końcu to, co jest tu kwintesencją problemu – dla chrześcijanina zdjęcie 

przez siebie krzyża jest równoznaczne z zaparciem się swojej wiary, tak jak Piotr przy sądzeniu 

Jezusa. Nakazanie więc chrześcijanom zdjęcia krzyży byłoby równoznaczne z nakazaniem im czegoś 

zupełnie sprzecznego z ich zasadami moralnymi i religijnymi. Byłoby zatem ingerencją w wolność 



religijną, co gorsza, dokonanym na dyktat mniejszości. 

 

5. Sądowa kontrola przestrzegania praw człowieka a prawo międzynarodowe. 

Przyszłość ETPCz w kontekście rozstrzygnięć ideologicznych. 

Do napisania tego punktu zainspirowały mnie ćwiczenia z prawa międzynarodowego, na 

których zajmowaliśmy się – a jakże – rolą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 

Większość sformułowanych w tym punkcie wniosków uświadomił nam właśnie prowadzący 

ćwiczenia doktor prawa, swoją drogą doskonale obeznany i trzeźwo patrzący na codzienną 

rzeczywistość stosunków międzynarodowych. 

Po pierwsze – o czym zapomina bardzo wiele osób, także skrajnie wobec siebie 

zantagonizowanych – ETPCz nie jest w żaden sposób związany z Unią Europejską. ETPCz jest 

instytucją utworzoną przy organizacji nazywającej się Radą Europy, którą nic, może poza flagą, nie 

łączy ze Wspólnotami Europejskimi. UE, jaki i jego organ sądowy: Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości w Luksemburgu, dystansowały się zwykle od orzecznictwa ETPCz, w tych 

nielicznych przypadkach, gdy orzeczenia instytucjonalne musiały wejść na płaszczyznę 

prawnoczłowieczą. Natomiast Rada Europy jest organizacją zajmującą się niemalże wyłącznie 

kwestią przestrzegania praw człowieka na terenie kontynentu europejskiego. Organizacja ta nie ma 

zatem szczególnie rozbudowanych struktur, dodatkowych czynników wpływu na państwa-

sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy też wyjątkowej mocy prawnej swoich 

rozstrzygnięć. 

Po drugie – ETPCz jest sądem międzynarodowym. A zatem, z samej natury sądów 

międzynarodowych – sądem słabym. Nie posiada własnego aparatu przymusu, żadnej policji, 

wojska, organów egzekucyjnych. Nie ma także – w przeciwieństwie do ETSu – szczególnego 

apolitycznego aparatu administracyjnego (jakim jest np. Komisja Europejska), który mógłby 

wywierać wpływ na sądzone państwa za pośrednictwem sankcji gospodarczych czy politycznych. 

Fakt sprawnego i skutecznego działania ETPCz zależy zatem wyłącznie od dwóch czynników –  

ogólnoeuropejskiego konsensu co do zakresu norm prawnoczłowieczych oraz dobrej woli państw-

sygnatariuszy EKPC. 

Sędziowie ETPCz doskonale zdając sobie z tego sprawę, zawsze unikali jednoznacznie 

ideologicznych wyroków. To, za co ceniono Trybunał w latach 80 i 90 ubiegłego wieku, to właśnie 

fakt, że nigdy nie starał się narzucać nowych norm, przedstawiać arbitralnych decyzji w sprawach 

obyczajowych i moralnych, ale zawsze sięgać do owego konsensusu moralnego, do norm 

akceptowanych przez co najmniej 90% społeczeństwa europejskiego. To dawało Trybunałowi 

powagę i zmuszało państwa europejskie do bezdyskusyjnego uznawania jego wyroków. 

Ostatnio kilka głośnych spraw (m.in. Alicja Tysiąc vs Polska, Soile Lautsi vs Włochy) zdaje się 

zrywać ten konsensus. Trybunał jednoznacznie opowiedział się za określonymi rozwiązaniami, 

mimo że trudno określić dla nich jednolite dla całej Europy podstawy aksjologiczne. To bardzo 

niebezpieczny precedens, bynajmniej nie z punktu widzenia chrześcijan wieszających krzyży, ale 

całego systemu ochrony praw człowieka na naszym kontynencie. Włochy (w Polsce przybrało to 

znacznie uboższą formę) wyraźnie zapowiedziały, że wyroku ETPCz uznawać nie zamierzają, 

ostentacyjnie ignorując zawarte w nim zalecenia. Żadne z państw europejskich nie protestuje też 

specjalnie przeciw takiemu zachowaniu włoskiego rządu i społeczeństwa. I protestować nie będzie, 

bo nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie za cenę idei światopoglądowych narażał dobrych 



stosunków gospodarczych i politycznych z tym krajem. 

Tego typu wyroki nie służą też utrzymywaniu dobrej woli państw, szczególnie tych najbardziej 

znaczących. Trudno wszak orzec, aby Polska i Włochy nie były państwami mającymi realne 

znaczenie w regionie. A im więcej budzących kontrowersje wyroków w ETPCz zapadać będzie, tym 

ten „klub niezadowolonych” będzie się rozszerzał. Bo politycy bardzo nie lubią, gdy ktoś w 

kwestiach dotychczas ściśle zarezerwowanych dla prawa krajowego odbiera im kompetencje. W 

kolejce czeka kilka jeszcze spornych spraw, dotyczących krajów takich jak Niemcy czy Francja, gdzie 

forsowana przez Nicolasa Sarkozy'ego reforma wymiaru sprawiedliwości na pewno nie spodoba się 

ETPCz. Przyszłość pokaże dalszą linię orzeczniczą Trybunału – jeśli jednak ten niekorzystny trend nie 

zostanie zahamowany, pojawiać się będzie coraz więcej nieegzekwowalnych wyroków – może się 

wkrótce okazać, że ETPCz przestanie być najwyższą instancją. Już teraz pojawiają się pomysły 

sądowej kontroli zgodności tych orzeczeń z krajowymi konstytucjami (i to nie w eurosceptycznych 

Czechach czy Wielkiej Brytanii, ale w socjalliberalnych Niemczech!), a potem – kto wie, być może 

dojdzie do złożenia przez największe państwa zastrzeżeń do Konwencji, o wyjęciu spod kognicji 

Trybunału spraw „w wysokim stopniu zideologizowanych”. A wtedy strach się bać, jak szeroką 

interpretację pojęcia „zideologizowania” nasi politycy przyjmą. 
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