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Wstęp
Pierwsze zdanie pierwszego rozdziału niniejszego opracowania wskazuje na określenie
homo religiosus, które zostało użyte przez historyczkę i religioznawczynię Karen Armstrong.
Oznacza ono człowieka religijnego i w tym znaczeniu traktowało wykształcenie się potrzeb
i przekonań religijnych jako dowód ukształtowania się człowieka, odróżniającego się przez
to diametralnie od reszty świata zwierzęcego. Można to też potraktować jako fundament
dalszych rozważań, bo odnosi się do tego fenomenu, jakim jest religia, a inaczej rzecz ujmując – potrzeby religijne człowieka. Ma ono taki charakter nie tylko dlatego, że jest charakterystyczne jedynie dla ludzi. To jedna z najstarszych oraz najsilniejszych sił i inspiracji,
jakie określały człowieczeństwo. Była wytłumaczeniem niezrozumiałego świata, pocieszycielką, narzędziem władzy, narzędziem obrony przed despotyzmem, siłą popychającą do
najpiękniejszych czynów albo do najgorszych zbrodni. Oczywiste przez to jest obejmowanie tego zjawiska zainteresowaniem rozmaitych dziedzin nauki przez wszystkie wieki.
Problematyka ta była już wielokrotnie przedmiotem rozpraw naukowych, a pomimo to
ponowne podejmowanie tego tematu nie może stać się mniej ciekawe lub choćby mało
oryginalne. Religia i religijność zmieniają się na całym świecie, a współczesność zdaje się
dowodzić intensyfikacji tych zjawisk. Europa i większość współczesnego świata charakteryzuje się najczęściej sekularyzacją, a więc zmniejszaniem się znaczenia religii w życiu
społeczeństwa, usuwaniem się jej z przestrzeni publicznej i przemieszczaniem się głębiej do
sfery prywatnych przekonań. Z drugiej strony, obserwuje się wzrost religijności w świecie
islamu, co przybiera też najbardziej radykalne odmiany, łącznie z powołującymi się na nią
ruchami terrorystycznymi i tworzeniem teokratycznych systemów państwowych. Ze względu na łatwość przemieszczania się ludzi pomiędzy państwami i kontynentami, dochodzi
do zetknięcia się odmiennych kultur i ich religii, co może prowadzić do nieporozumień
i jawnych konfliktów. Także w państwach europejskich dochodzi do zmian, a nawet pewnej
unifikacji traktowania wolności religijnej i stosunków na płaszczyźnie państwo–kościół,
pomimo różnic historycznych i kulturowych, zwłaszcza od czasu objęcia ustawodawstwa
i praktyki stosowania prawa kontrolą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zmiany te
są niewyczerpanym źródłem badań interdyscyplinarnych, prowadzonych zwłaszcza przez
socjologów, religioznawców i prawników. Dlatego rozpoczynające się tutaj opracowanie
nie powinno być jedynie wtórne i kompilacyjne, bo codzienność dostarcza ciągle nowych
przykładów zdarzeń mogących być przedmiotem analiz i inspiracją do nowej argumentacji.
Tytuł pracy: „Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania” nie oddaje precyzyjnie
jej charakteru. Z jednej strony, ma ona bowiem charakter interdyscyplinarny, bo oprócz
zagadnień prawnych znajdują się w niej elementy socjologiczne oraz historyczne. Bez nich
trudno byłoby nawet rozpocząć rozważania prawne, bo brakowałoby określenia samej
materii, którą później określa prawo. Choć tytuł wskazuje na podejmowanie oceny przepisów, to rozważania, a zwłaszcza wnioski, mają szerszy charakter. Przedstawiona zostaje
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