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OCHRONA  UCZUĆ  RELIGIJNYCH  ODBIORCY  –  GRANICE  WOLNOŚCI 

WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ. WYBRANE ASPEKTY PRAWNE

Zarówno  wypowiedź  artystyczna  jak  i  uczucia  religijne  są  kategoriami  związanymi  z 

wolnością człowieka. Wypowiedzi artystyczne umieszczane w przestrzeni publicznej przez 

ich twórców są konfrontowane z innymi wartościami także obecnymi w tej przestrzeni. Jedną 

z  nich  jest  wolność  sumienia  i  wyznania,  z  którą  w  sposób  immanentny  związana  jest 

kategoria uczuć religijnych. W dyskusjach społecznych dotyczących wolności wypowiedzi 

artystycznej często podnoszone jest twierdzenie, że artyście w ramach wolności twórczości 

artystycznej przysługuje prawo do niczym nie skrępowanego tworzenia i rozpowszechniania 

efektów swej pracy, a wszelkie próby ograniczania tego procesu są naganne. W taki sposób 

odbierane są również działania,  których celem jest  ochrona uczuć religijnych. Warto więc 

postawić  pytanie,  czy  w  świetle  aktualnie  obowiązujących  w  Polsce  przepisów  uczucia 

religijne  rzeczywiście  stanowią  granicę  wolności  wypowiedzi  artystycznej  oraz  czy 

powoływanie  się  na  uczucia  religijne  rzeczywiście  skutkuje  ograniczeniem  wolności 

wypowiedzi  artystycznej.  By  na  nie  odpowiedzieć  w  pierwszej  części  artykułu  zostały 

wskazane  podstawy  prawne  ochrony  wolności  wypowiedzi  artystycznej  oraz  podstawy 

prawne  ochrony  uczuć  religijnych,  a  w  jego  drugiej  części  podjęta  została  próba  oceny 

obowiązujących rozwiązań prawnych.

 

RELIGIOUS  FEELINGS  OF  AN  AUDIENCE  –  THE  BOUNDARIES  OF  FREE 

ARTISTIC EXPRESSION. SELECTED LEGAL ASPECTS

Both an artistic expression and religious feelings are the categories related to human freedom. 

Works of art placed in the public domain by their authors are confronted with other values 

present in this space. One of them is the freedom of conscience and worship inherently linked 

to the notion of religious feelings. Social disputes on free artistic expression often support the 

conviction that an artist in their free artistic creation is entitled to unreserved creation and 

dissemination  of  the  results  of  their  work  and  any  attempts  to  hider  this  process  are 

reprehensible. The same is often said about activities aimed to safeguard religious feelings. It 

thus begs the question whether in the light of binding Polish rules and regulations religious 

feelings set the boundary of free artistic expression, and, whether to invoke religious feelings 

is essentially effective in terms of restraining free artistic expression. In order to address these 

questions, the opening part of the article covers the legal bases of the protection of free artistic 



expression and those of the protection of religious feelings; in the second part of the article, 

the author attempts to evaluate the existing, relevant legal solutions. 


