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Sto lat po uchwaleniu rozdziału Ko-
ścioła i Państwa we Francji, sprawa laicko-
ści wraca na wokandę. Zachodzące zmiany 
społeczne i polityczne aktualizują niejako 
problemy z początku XX wieku dotyczące 
miejsca religii w społeczeństwie i państwie 
francuskim. Przykładami mogą być kwe-
stia chust muzułmańskich i innych symboli 
religijnych w szkołach czy też debata na 
temat chrześcijańskiego i – szerzej – reli-
gijnego dziedzictwa zjednoczonej Europy, 
toczona najpierw na forum „15”, a obecnie 
– w znacznie poszerzonym gronie. Celem 
niniejszego eseju jest prześledzenie losów 
idei laickości i jej aplikacji oraz ukazanie 
aktualnych problemów związanych z jej 
realizacją.

Definiując laickość, posłużę się kon-
cepcją belgijskiego filozofa Guya Haar-
schera, profesora na Wolnym Uniwersyte-
cie w Brukseli1. Rozróżnia on laickość sen-
su stricto, polegającą na ścisłym rozdziale 
instytucji państwowych i kościelnych oraz 
laickość sensu largo, będącą sposobem 
organizacji sfery publicznej. Pierwszą gwa-
rantuje ustawa z 1905 roku, której artykuł  2 
rozpoczyna się zdaniem: „Republika nie 
uznaje, nie opłaca i nie dotuje żadnego 
kultu”2. Drugiej przyjrzę się dokładniej.

Pojęcie laickości wywodzi się od 
greckiego laos, oznaczającego lud, którego 

przeciwieństwem jest klerikos, odwołują-
cy się do instytucji religijnych. Laickość, 
w rozumieniu Haarschera, oznacza zor-
ganizowanie sfery publicznej na wspól-
nej dla wszystkich obywateli (złączonych 
w lud francuski) podstawie aksjologicznej. 
Jednocześnie zakłada silne ograniczenie 
oddziaływania różnicujących jednostki 
idei religijnych na wspólną sferę publiczną 
w imię zachowania jedności narodowej. 
Właśnie jedność narodowa wydaje się być 
najważniejszą wartością, której ochronie 
ma sprzyjać laickość. 

Już Jan Jakub Rousseau przewi-
dywał „całkowite oddanie się każdego 
stowarzyszonego ze wszystkimi swemi 
prawami całej wspólnocie”3. Jego holi-
styczny projekt przewidywał złączenie 
wszystkich obywateli w jeden lud, który ma 
ucieleśniać obywatelską wolność i suwe-
renność. Podobnie rozumowano w czasach 
Rewolucji Francuskiej, gdy starano się 
stworzyć rodzaj uniwersalnej religii oby-
watelskiej (kult Republiki, kult Najwyższej 
Istoty, itd.), obejmującej swym zasięgiem 
cały naród. Fiasko tych przedsięwzięć, 
a także zmiany cywilizacyjne, skłoniły  
XIX-wiecznych wolnomyślicieli francuskich 
do próby zbudowania jedności narodowej 
na areligijnej podstawie (co w żadnym 
wypadku nie oznaczało państwowego ate-
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izmu4). Wreszcie, w dobie narodzin nowo-
czesnych narodów i nacjonalizmów, konflikt 
dwóch Francji, którego osią był właśnie 
stosunek do religii rzymskiej i jej miejsca 
w społeczeństwie i państwie, był poważnym 
problemem dla Republiki. Laickość miała go 
rozwiązać, pogodzić katolików z Republiką 
i przywrócić jedność narodową. 

Po wyodrębnieniu dwóch możliwych 
znaczeń słowa laicité, przejdę do historycz-
nego szkicu rozwoju tej idei.

Jean Baubérot, twórca francuskiej 
socjologii laickości, formułuje pojęcie progów 
laicyzacji5 (seuils de laïcisation). Pierwszy 
z nich przypada na wydarzenia przełomu 
XVIII i XIX wieku. Po okresie rewolucyjnych 
zmian społecznych (dechrystianizacja ludno-
ści, masowe represje przeciwko duchownym, 
kulty rewolucyjne) następuje ustabilizowanie 
reżimu politycznego za sprawą Napoleona I. 
Utrzymując zawartą w Deklaracji Praw Czło-
wieka i Obywatela wolność kultu, zawiera on 
konkordat z papieżem Piusem VII i uznaje 
katolicyzm rzymski za religię większości 
Francuzów, przywraca hierarchię kościelną 
i reguluje sprawy finansowe. W 1804 roku 
promulgowany zostaje natomiast Le code 
civil francais, twór całkowicie świecki, prze-
widujący małżeństwa cywilne i możliwość 
rozwodów (zniesiono ją w 1814 roku, przy-
wrócono w 1884). Pierwszy próg laicyzacji 
polega zdaniem Baubérota na fragmenta-
ryzacji instytucji religijnych, przejawiającej 
się w utraceniu przez religię charakteru 
„scalającego”6 i autonomizacji sfer takich jak 
szkolnictwo (scentralizowane i państwowe 
od 1802 roku, duchowni są zaś funkcjonariu-

szami podległymi państwu) czy medycyna. 
Katolicyzm jest, co prawda, legitymizowany 
przez państwo, ma to jednak miejsce jedynie 
w sferach religijnej i moralnej, nie obejmując 
już całości życia jednostki7. Ponadto państwo 
uznaje inne kulty za prawomocne i równe 
wobec prawa, co implikuje jego nadrzędność 
wobec religii. Z drugiej strony, religia cały 
czas jest uznawana za użyteczną społecznie 
i moralnie, co pozwala Kościołowi odnaleźć 
się w porewolucyjnej rzeczywistości.

Drugi próg laicyzacji związany jest 
z laicyzacją szkolnictwa oraz rozdziałem 
Kościoła i Państwa. Upadek II Cesarstwa 
i zdławienie Komuny Paryskiej skutkują po-
wstaniem III Republiki. Kościół, cieszący się 
dotychczas silną pozycją w państwie, pod-
chodzi do zmian niechętnie. Antyklerykalizm 
narasta wraz z rządami monarchistycznej 
prawicy w latach 1873–778. Gdy republikanie 
zdobywają władzę, jednym z ich pierwszych 
projektów jest reforma szkolnictwa, które ma 
kształcić i wychowywać światłych obywateli 
Republiki. Problemem jest jednak silny wpływ 
Kościoła na nauczanie – zarówno publiczne, 
jak i prywatne. Szczególną nieufnością libe-
rałowie i lewica darzą jezuitów (ostatecznie 
zakon zostanie rozwiązany).

Osobą odpowiedzialną za reformę 
szkolnictwa zostaje Jules Ferry, wolno-
myśliciel pochodzenia protestanckiego. 
Wprowadza obowiązkowe, bezpłatne i la-
ickie nauczanie (lata 1881–1882) w duchu 
republikańskim – nauczyciele nazywani są 
czarnymi husarzami Republiki. Wcześniej 
rozwiązane zostają niektóre kongregacje re-
ligijne (nauczające prywatnie), podejrzewane 

4 Wśród republikańskich reformatorów oświaty przeważają protestanci oraz spirytualiści. Ateizm nie cieszy 
się dobrą opinią wśród republikanów, być może dlatego, że brak eschatologicznej perspektywy rozliczenia 
człowieka z postępowania na ziemi może według nich negatywnie wpłynąć na moralność i republikanizm 
ateistów. W efekcie, program republikańskiego wychowania moralnego będzie zawierał obowiązki wobec Boga 
(devoirs envers Dieu). 
5 J. Baubérot, Vers un nouveau pacte laïque ?, Paris, 1990, s. 13.
6 W oryginale: „[…] la religion n’est plus une institution symboliquement englobante”, J. Baubérot, La morale 
laïque contre l’ordre moral, Paris, 1997 s. 301.
7 W oryginale: „Passage de la religion comme ensemble social structuré à la religion comme l’un des champs 
du social.”, tamże, s. 301.
8 Tytułowy ordre moral Jeana Baubérota to właśnie nazwa przypisywana prawicowym rządom początku Republiki, 
charakteryzujących się, według ich oponentów, klerykalizmem i reakcjonizmem.
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o spiskowanie przeciwko republice, co jest 
przyczyną licznych zamieszek i konfliktów. 
Protest Francuzów wzbudza również usuwa-
nie symboli religijnych ze szkół (ostatecznie 
to mieszkańcy mają decydować o ich ewen-
tualnej obecności). Ferry, któremu nie zależy 
na zwalczaniu samej religii katolickiej, lecz 
na wychowywaniu wiernych obywateli Re-
publiki, godzi się na kompromisowe rozwią-
zania, między innymi pozostawiając jeden 
dzień w tygodniu wolny od zajęć szkolnych, 
który może być przeznaczony na edukację 
religijną, czy też umożliwiając w pewnych 
warunkach nauczanie religii w szkołach po 
godzinach zajęć. 

Szczególnie istotne w nowej szkole 
mają być zajęcia o nazwie la morale. Anali-
zując przyczyny porażki z Prusami w latach 
1870-1871, pedagogowie dochodzą do wnio-
sku, że zawinił brak wychowania w duchu 
patriotyzmu. Lekcje moralności mogą być 
źródłem konfliktu z religią, do czego zresztą 
świadomie zmierza część nastawionych 
antyklerykalnie republikanów. Ferry dąży 
jednak do tego, by la morale nie była źródłem 
konfliktów i podziałów, lecz wspólną podsta-
wą aksjologiczną, łączącą obywateli Francji. 
Drugi próg laicyzacji polega więc na autono-
mizacji sfery moralności, która nie musi już 
wypływać z przekonań religijnych, co bardzo 
silnie ogranicza dotychczasową rolę religię 
w wymiarze społecznym.

Konflikt dwóch Francji powraca ze 
wzmożoną siłą na początku XX wieku. Afera 
Dreyfusa, francuskiego oficera żydowskie-
go pochodzenia, oskarżonego niesłusznie 
o szpiegostwo, głęboko dzieli społeczeństwo 
na przełomie wieków. Powracają świato-
poglądowe konflikty sprzed 30 lat. Władzę 
przejmuje skrajna lewica, której przywódcą 
zostaje niedoszły ksiądz Émile Combes. Od 
1901 roku kongregacje religijne mają obo-

wiązek uzyskania państwowej autoryzacji dla 
swej działalności9. Combes sukcesywnie od-
mawia autoryzacji kolejnym kongregacjom, 
następnie rozwiązuje i te autoryzowane, do-
prowadzając do likwidacji prywatnego szkol-
nictwa kościelnego w 1904 roku. Wybucha 
też tzw. afera fiszek: okazuje się, że mini-
sterstwo wojny gromadzi, za pośrednictwem 
komórek Wielkiego Wschodu Francji, szcze-
gółowe dane dotyczące praktyk religijnych 
oficerów wojska w celu zidentyfikowania tych 
wierzących i odsunięcia ich od kluczowych 
stanowisk w wojsku. W tym samym roku 
Francja zrywa stosunki dyplomatyczne ze 
Stolicą Apostolską. W 1905 roku uchwalony 
zostaje, głosami podzielonej lewicy i prawicy, 
rozdział Kościoła i Państwa. Republika nie 
uznaje i nie opłaca żadnych kultów, a Kościo-
ły stają się podmiotami prawa prywatnego 
– związkami kultu. Kompromisowo zostaje 
rozwiązana kwestia publicznych miejsc kultu: 
przejdą one na własność związków i będą 
mogły być źródłem ich utrzymania. Do pań-
stwa zaczynają należeć budynki kościelne, 
mogą one jednak być powierzane związkom 
w celu wykonywania kultu. Rozdział Kościoła 
i Państwa dopełnia drugi próg laicyzacji.

Wydarzenia roku 1905 wstrząsają 
francuskimi katolikami, stanowiącymi zdecy-
dowaną większość społeczeństwa. Jednakże 
w kolejnych latach Kościół przyzwyczaja się 
do nowej sytuacji. Pierwsza wojna światowa 
jednoczy społeczeństwo francuskie i odsu-
wa na bok spory o religię. Episkopat cieszy 
się również niezależnością od państwowej 
administracji. Jest to szczególnie istotne 
przy rządach lewicowych radykałów. Laic-
kość zostaje wpisana do Konstytucji IV oraz 
V Republiki10 i wydaje się do dziś obiektem 
narodowego konsensusu.

W ostatnich latach laickość francu-
ska wraca jednak na wokandę, tym razem 

9 Na podstawie Association loi 1901 autorstwa Pierre’a Waldeck-Rousseau, szefa rządu. Trzeba pamiętać, że 
sam autor wielokrotnie krytykował wykonywanie tej ustawy przez Combes’a. Źródło: http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/loi-1901/loi1901-7.asp
10 Stanowi o niej już artykuł 1 Konstytucji: „La France est une République indivisible, laïque, démocratique 
et sociale...” Źródło: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-
constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html 
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w dwóch kontekstach: integracji europejskiej 
oraz imigracji muzułmańskiej. Odnośnie do 
pierwszej kwestii, opór państwa francuskiego 
wywołują próby wpisania do preambuł aktów 
normatywnych Unii Europejskiej nawiązań 
do Boga, chrześcijaństwa, a nawet religii. 
O ile propozycja Invocatio Dei raczej nie mia-
ła praktycznych szans na realizację, sprawa 
pozostałych propozycji była przedmiotem 
debaty. Spór wybuchł przy redakcji Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy. 
Konwent Unii Europejskiej pod przewodnic-
twem byłego prezydenta Francji, Valery’ego 
Giscarda d’Estaing, zaproponował preambu-
łę z odniesieniem do dziedzictwa greckiego, 
rzymskiego i oświeceniowego. Pominięcie 
dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa wywołało 
protest kościołów, chadeckich i konserwatyw-
nych polityków, a także rządów części państw 
członkowskich. Jan Paweł II wielokrotnie 
wzywał do uwzględnienia chrześcijańskich 
korzeni Europy w aktach normatywnych, co 
spotkało się z protestem ze strony Francji 
oraz Belgii. Przeciwnicy umieszczania odwo-
łań do chrześcijaństwa powoływali się głów-
nie na zasadę laickości, a także na napływ 
ludności muzułmańskiej do Europy. W osta-
tecznej wersji preambuły Traktatu ustana-
wiającego Konstytucję dla Europy znalazł się 
zapis: „[…] czerpiąc inspirację z kulturowego, 
religijnego i humanistycznego dziedzictwa 
Europy […]”11. Konstytucja dla Europy nie 
weszła w życie, jednakże artykuł 1 Traktatu 
Lizbońskiego dodaje to sformułowanie jako 
motyw drugi preambuły obowiązującego od 
1993 roku Traktatu o Unii Europejskiej12. 
Z kolei preambuła Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej z 2000 roku ogranicza się 
do słów o świadomości duchowego i moral-
nego dziedzictwa Europy13. Warto jednak 
wspomnieć, że niemiecka – a następnie 

i polska – wersja językowa została zróżnico-
wana, a rzeczony zapis brzmi: „[…] świado-
ma swego dziedzictwa duchowo-religijnego 
i moralnego […]”14. 

Opór francuski wobec odniesień do 
chrześcijaństwa i religii można odczytywać 
nie tylko w sferze symbolicznej, ale i prawnej. 
Chociażby Valery Giscard d’Estaing wyrażał 
obawy, że zapis taki otworzyłby drogę do 
delegalizacji aborcji czy też prawnie uzna-
nych związków homoseksualnych. Kwestia 
ta wydaje się nierozstrzygnięta, podobnie 
jak szerszy, prawniczy spór o normatywny 
charakter treści preambuły.

Ostatecznie w art. I–52 Traktatu usta-
nawiającego Konstytucję dla Europy znaj-
dujemy zapis: „1. Unia szanuje status przy-
znany na mocy prawa krajowego kościołom 
i stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym 
w państwach Członkowskich i nie narusza 
go.” Jednakże dalsza część tego artykułu 
wzbudziła kontrowersje: „3. Uznając toż-
samość i szczególny wkład tych kościołów 
i organizacji, Unia utrzymuje z nimi otwarty, 
przejrzysty i regularny dialog”15.

Możliwe, że po ratyfikacji Traktatu 
Lizbońskiego16, na pytanie, czy „otwarty, przej-
rzysty i regularny dialog” narusza konstytucyj-
ną zasadę laickości, będzie musiała odpowie-
dzieć francuska Rada Konstytucyjna. 

Odrębnym problemem, wprowadzają-
cym w drugie zagadnienie – imigrację muzuł-
mańską – jest kwestia wyrażania publicznie 
swoich przekonań, także religijnych. Art. 10 
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
stwierdza jasno, że: 

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, 
sumienia i religii. Prawo to obejmuje 
wolność zmiany religii lub światopo-
glądu oraz wolność uzewnętrzniania, 

11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 310, Tom 47, 16 grudnia 2004.
12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 306, Tom 50, 17 grudnia 2007.
13 Official Journal of the European Communities, C 364, Volume 43, 18 December 2000.
14 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, C 364, 43. Jahrgang, 18. Dezember 2000 oraz 
 www.ms.gov.pl/ue/translation/32000X1218(01).doc 
15 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 310, Tom 47, 16 grudnia 2004.
16 Artykuł 2 Traktatu Lizbońskiego wprowadza rzeczony zapis jako artykuł 16c Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej 
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indywidualnie lub wspólnie z innymi, 
publicznie lub prywatnie, swej religii lub 
światopoglądu poprzez uprawianie kul-
tu, nauczanie, praktykowanie i uczestni-
czenie w obrzędach17.

Zasada laickości przestrzeni publicz-
nej może być jednak źródłem poważnych 
ograniczeń tego prawa. W 2004 roku uchwa-
lono prawo o symbolach religijnych w szkole 
publicznej, które wprowadza zakaz noszenia 
symboli czy ubrań ostentacyjnie wskazują-
cych na przynależność religijną18. Wydaje 
się, że nie bez powodu społeczność muzuł-
mańska uznała, że prawo to wymierzone 
jest właśnie w nią, co doprowadziło do wielu 
protestów. Organizacja pozarządowa Human 
Right Watch uznała (w 2004 roku), że prawo 
to jest niezgodne z zasadą wolności wyzna-
nia19. Europejski Trybunał Praw Człowieka 
z siedzibą w Strasburgu nie podzielił jednak 
tej opinii i oddalił w grudniu 2008 roku skargę 
dwóch Francuzek usuniętych ze szkoły z po-
wodu noszenia chusty20. Argumentacja stro-
ny muzułmańskiej, oprócz powoływania się 
na wolność wyznania, sprowadza się również 
do twierdzenia, że chusta jest raczej elemen-
tem związanym z daną kulturą niż z islamem 
jako religią. Widać więc, że prawo o sym-
bolach religijnych postrzegane jest przez 
niektóre wspólnoty nie tylko jako naruszenie 
zasady wolności religijnej, co podzieliła 
Human Right Watch, ale i zasady równości. 
Polegałaby ona na nierównym traktowaniu 
przez państwo przedstawicieli różnych kultur 
i wspólnot etnicznych, z których jedne mogą 
swobodnie wyrażać swoją przynależność 
kulturową, a inne – nie. W 2005 roku powsta-
ła feministyczna organizacja Le Mouvement 
des Indigènes de la République, uznająca 
zakaz noszenia chusty za przejaw rasizmu 
i islamofobii21. Obecnie sprawa chust ustę-

puje miejsca innym problemom społecznym, 
niewykluczone jednak, że powróci na wokan-
dę w niedalekiej przyszłości. 

Problem laickości, mimo ustawowego 
rozwiązania tej kwestii, podlega aktualizacji 
w związku z przeobrażeniami cywilizacyjny-
mi, z jakimi musi się zmierzyć społeczeństwo 
francuskie, a szerzej – Europa. Nie wydaje 
się jednak, aby było możliwe w najbliższym 
czasie fundamentalne podważenie tej za-
sady z powodu imigracji muzułmańskiej 
czy też integracji europejskiej. Wystarczy 
przypomnieć gwałtowne reakcje francuskiej 
opinii publicznej na ukute przez Nicolasa 
Sarkozy’ego w 2007 roku pojęcie laïcité po-
sitive i powtarzające się wtedy stwierdzenia, 
że laickość nie może być pozytywna ani ne-
gatywna, zawsze jest zaś neutralna. Nawet 
bez rozpatrywania kwestii zgodności tego 
twierdzenia ze stanem faktycznym, zdaje się, 
że z jednej strony świadczy ono o głębokim 
zakorzenieniu tej idei w społeczeństwie fran-
cuskim i jej wysokim, jeżeli nie najwyższym, 
miejscu w hierarchii wartości jego członków. 
Z drugiej zaś strony, realizacja idei laickości 
w opinii wielu środowisk, nie tylko muzuł-
mańskich i integrystycznych, może stać 
w sprzeczności z zawartymi w narodowej 
dewizie Francuzów wartościami wolności, 
równości i braterstwa. Jednocześnie należy 
zwrócić uwagę, że zdecydowana większość 
imigrantów, często zintegrowanych ze spo-
łeczeństwem francuskim i internalizujących 
jego wartości, nie odrzuca samej zasady 
laickości państwa francuskiego. Różnice 
zachodzą natomiast na płaszczyźnie jej 
interpretacji i aplikacji. Mimo chwilowego 
wyciszenia sporu o laickość i skupienia uwagi 
opinii publicznej na bieżących problemach 
społecznych, jego powrót wydaje się nie-
unikniony.

17 Official Journal of the European Communities, C 364, Volume 43, 18 December 2000
18 http://ameli.senat.fr/publication_pl/2003-2004/209.html 
19 http://www.hrw.org/legacy/french/docs/2004/02/26/france7670_txt.htm
20 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=23667
288&skin=hudoc-pr-fr 
21 Strona internetowa organizacji, zawierająca apel: http://www.indigenes-republique.org/spip.php?article667


