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MarõÂa JoseÂ CiaÂurriz, El derecho de proselitismo en el marco de la
libertad religiosa, Madrid 2001, ss. 330.
W ostatnich latach w polskich mediach informowano o utrudnieniach w pracy duchownych polskiego pochodzenia w Rosji, czeÎsto
uzÇywajaÎc søowa ¹prozelityzmº, o ktoÂry KosÂcioÂø prawosøawny oskarzÇaø
katolikoÂw szczegoÂlnie po przywroÂceniu przez papiezÇa Jana Pawøa II
struktury administracji kosÂcielnej.
Z tym wieÎkszym zainteresowaniem sieÎgnaÎøem po ksiaÎzÇkeÎ juzÇ w tytule traktujaÎcaÎ o prozelityzmie jako uprawnieniu w ramach wolnosÂci
religijnej (El derecho de proselitismo en el marco de la libertad religiosa), autorstwa M. J. CiaÂurriz, wydanaÎ jako 117. pozycja madryckiego Centrum StudioÂw Politycznych i Konstytucyjnych (El Centro
de Estudios PolõÂticos y Constitucionales).
StruktureÎ opracowania stanowi dziesieÎcÂ czeÎsÂci oznaczonych cyframi rzymskimi. W pierwszej ± wsteÎpnej ± zawarta jest synteza etapoÂw rozwoju studioÂw nad prozelityzmem w mieÎdzynarodowym prawie wyznaniowym. Autorka wskazuje na opoÂzÂnione podjeÎcie zagadnienia przez organizacje mieÎdzynarodowe, bo ¹problem granic prawa do manifestowania wøasnej religijnosÂci jeszcze dzisÂ stanowi aspekt
najbardziej delikatny w stosunkach mieÎdzy panÂstwami a zwiaÎzkami
wyznaniowymiº (s. 12, za wøoskim autorem S. Ferrarim). Tak wieÎc
prozelityzm jest prawem wtoÂrnym wobec wolnosÂci religijnej jako
prawa czøowieka, a nalezÇy do trzeciej generacji, jesÂli teÎ rozpatrujemy
jako wtoÂrnaÎ wobec fundamentalnej idei praw czøowieka (s. 13). Doktryna wskazuje na DeklaracjeÎ w Sprawie Wyeliminowania Wszelkich
Form Nietolerancji i Dyskryminacji Opartych na Religii lub Przeko-
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naniach przyjeÎtaÎ przez Zgromadzenie OgoÂlne ONZ 25 listopada
1981 r., a szczegoÂlnie na jej art. 6 lit. d) i e), jako podstawowy dokument w materii prozelityzmu. Powszechne nim zainteresowanie
nastaÎpiøo po wyroku Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka
w Strasburgu z 25 maja 1993 r. w sprawie Kokkinakis przeciwko
Grecji.
WøasÂciwe studium Autorka rozpoczyna od bazy doktrynalnej
(czeÎsÂcÂ II, s. 25-43). Przedstawia kolejno: wolnosÂcÂ religijnaÎ, prawo
czøowieka do wolnosÂci religijnej, odpowiedzialnosÂcÂ panÂstwa, zwiaÎzek
wolnosÂci religijnej z zasadaÎ roÂwnosÂci, jej relacjeÎ do sekularyzmu,
problem, co jest, a co nie jest religiaÎ, jak tezÇ miejsce tej ostatniej
w spoøeczenÂstwie demokratycznym. OczywisÂcie jest to synteza zagadnienÂ, ale ma ona stanowicÂ tylko panorameÎ dla rozwazÇanÂ przedmiotowych.
CzeÎsÂcÂ trzeciaÎ (s. 45-71) Autorka rozpoczyna od stwierdzenia, zÇe
intensyfikacja propagowania religii oraz zabieganie o nowych wyznawcoÂw jest konsekwencjaÎ pluralizmu, ktoÂry kwitnie we wspoÂøczesnych spoøeczenÂstwach oraz wielokulturowosÂci. Zasada wolnosÂci
i roÂwnosÂci stwarza warunki dla aktywnosÂci i ekspansji dotaÎd nieznanych idei. Duch misyjny nalezÇy do istoty chrzesÂcijanÂstwa; obowiaÎzek
religijnego prozelityzmu majaÎ wyznawcy islamu i innych religii, chocÂ
w kazÇdej religii pojmowany jest w innej perspektywie. Te same zjawiska saÎ roÂzÇnie interpretowane, bardziej z perspektywy politycznej
nizÇ religijnej: w misjonarzach widzi sieÎ agentoÂw kolonialnego imperializmu albo autoroÂw kulturowej agresji. Te same wyznania, ktoÂre
zobowiaÎzujaÎ swych wyznawcoÂw do prozelityzmu, dziaøalnosÂcÂ czy sam
fakt wejsÂcia na dany teren misjonarzy innych kosÂcioøoÂw, grup religijnych, traktujaÎ jako akt nienawisÂci, jak uczyniø to patriarcha Rosji
Aleksy II w przemoÂwieniu z 26 grudnia 1996 r. (s. 47, przypis 170).
W niektoÂrych kreÎgach kosÂcielnych, podobnie jak wsÂroÂd konstytucjonalistoÂw, istnieje opinia, zÇe ¹sposÂroÂd wszystkich uprawnienÂ, ktoÂre sieÎ
zawierajaÎ w prawie wolnosÂci religijnej, zÇadne nie jest tak trudne do
ogarnieÎcia i regulacji jak prozelityzmº (s. 50). W ostatnich latach
w niektoÂrych sÂrodowiskach ± nie tylko wyznaniowych, ale i prawnych
± istnieje tendencja do uznawania prozelityzmu za niezgodny z ekumenizmem (s. 56n.).
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Przepowiadaniu religijnemu z perspektywy wyznaniowej posÂwieÎcono kroÂtkaÎ czeÎsÂcÂ czwartaÎ (s. 59-71). PierwszaÎ kwestiaÎ jest prozelityzm mniejszosÂciowych grup religijnych. O ile bowiem tradycyjne,
dominujaÎce, nie potrzebujaÎ specjalnych zabiegoÂw dla znajomosÂci
ich idei, o tyle grupy nowe i maøe usiøujaÎ wchodzicÂ zdecydowanie,
co niekiedy sprzeciwia sieÎ porzaÎdkowi ustalonemu w panÂstwie, a sposoÂb taki zwany jest prozelityzmem niewøasÂciwym (nielegalnym), co
szczegoÂlnie zauwazÇa sieÎ w panÂstwach wyznaniowych (np. Grecja,
kraje islamskie). W panÂstwach tych bowiem wyrazÂny jest wpøyw wyznaniowosÂci na legislacjeÎ dotyczaÎcaÎ prozelityzmu; roÂzÇny jest tezÇ model wolnosÂci religijnej akceptowany przez roÂzÇne grupy religijne,
w tym udziaø religii w zÇyciu spoøecznym, a nawet politycznym
(s. 66-71).
RecepcjeÎ prozelityzmu w tekstach prawnych przedstawiono
w czeÎsÂci piaÎtej (s. 73-96). Pierwszym z nich jest Powszechna Deklaracja Praw Czøowieka z 1948 r. gwarantujaÎca wolnosÂcÂ rozpowszechniania wøasnej religii (art. 18 i 19); podobne zapisy znajdujemy
w art. 18 MieÎdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w art. 19 zasÂ gwarantuje sieÎ kazÇdej osobie prawo do wolnosÂci
otrzymywania i rozpowszechniania informacji oraz idei, w tym religijnych. W zwiaÎzku z tym, podobnie jak we wsteÎpie, Autorka podkresÂla znaczenie zapisu w art. 6 Deklaracji z 25 listopada 1981 r.,
w ktoÂrym stwierdza sieÎ, zÇe ¹prawo do wolnosÂci mysÂli, sumienia, religii lub przekonanÂ beÎdzie obejmowaøo m.in. nasteÎpujaÎce wolnosÂci:
[...] d) pisania, wydawania i rozpowszechniania odpowiednich publikacji w tych dziedzinachº (s. 77). Przywoøuje tezÇ AmerykanÂskaÎ KonwencjeÎ Praw Czøowieka przyjeÎtaÎ na konferencji w San JoseÂ (Kostaryka) dnia 7 kwietnia 1970 r., ktoÂra w art. 12 zawiera gwarancje dla
wolnosÂci religijnej za Paktem Praw Cywilnych i Politycznych (art. 18)
i EuropejskaÎ KonwencjaÎ Praw Czøowieka z 1950 r. ± art. 9, w ktoÂrym
uznaje sieÎ wolnosÂcÂ mysÂli, sumienia i religii. W tej ostatniej zagadnienia wolnosÂci religijnej dotyczaÎ tezÇ art. 14 (zasada roÂwnosÂci i zakaz
dyskryminacji z przyczyn religijnych) oraz art. 2 Protokoøu Pierwszego (prawo edukacji zgodnej z przekonaniami religijnymi rodzicoÂw
i opiekunoÂw prawnych). Konwencja uwzgleÎdnia dwa aspekty zagadnienia: wolnosÂcÂ wyboru i przyjeÎcia okresÂlonych przekonanÂ oraz wol-
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nosÂcÂ ich manifestowania. W pierwszym przypadku istotna jest decyzja jednostki, w ktoÂraÎ panÂstwo nie ingeruje, lecz chroni jaÎ; w drugim ±
stoi na strazÇy porzaÎdku publicznego, ale nie zakazuje realizacji prozelityzmu, zwøaszcza przez nauczanie. Jak podkresÂliø bowiem Europejski Trybunaø Praw Czøowieka w wyroku Kokkinakis przeciwko
Grecji, wolnosÂcÂ manifestowania religii nie dotyczy tylko wøasnego
kreÎgu wobec tych, ktoÂrzy podzielajaÎ teÎ samaÎ wiareÎ; bez gøoszenia
jej wobec innych, bezposÂredniego i osobistego, bez mozÇliwosÂci zmiany przez nich religii, prawo to stawaøoby sieÎ martwaÎ literaÎ.
W czeÎsÂci VI znajdujemy przeglaÎd jurysprudencji (s. 97-114). NajczeÎsÂciej odniesienia do prawa prozelityzmu wysteÎpujaÎ przy okazji
rozpatrywania skarg zwiaÎzanych z edukacjaÎ i wolnosÂciaÎ wypowiedzi,
poniewazÇ ¹manifestowanie religii i wierzenÂ poprzez nauczanie stanowi istoteÎ wolnosÂci religijnej i mysÂli [...], zasÂ gøoszone w edukacji poglaÎdy mogaÎ bycÂ sprzeczne z przekonaniami rodzicoÂw, wieÎc ci majaÎ
prawo domagacÂ sieÎ edukacji w okresÂlonych centrach edukacyjnychº
(s. 97). Autorka podziela poglaÎd Bermeja i RamoÂna, zÇe jurysprudencja ¹Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka w zakresie wolnosÂci
religijnej nie jest ani obfita, ani przekonywajaÎcaº (s. 98). Temat prozelityzmu znajdujemy wyrazÂnie dopiero w przywoøywanym juzÇ wyroku z 1993 r. Kokkinakis przeciwko Grecji. ChociazÇ Trybunaø wypowiedziaø sieÎ na jego korzysÂcÂ, reinterpretujaÎc ustawodawstwo Grecji w sÂwietle paralelnej interpretacji art. 9 Konwencji, jednak nie
zdecydowaø sieÎ na stwierdzenie, zÇe konstytucyjny zakaz i penalizacja
prozelityzmu religijnego stojaÎ w sprzecznosÂci z EuropejskaÎ KonwencjaÎ. W ten sposoÂb do dzisiaj Grecja jest jedynym krajem Rady Europy, ktoÂry w konstytucji zakazuje prozelityzmu (art. 13) i penalizuje
prozelityzm sam w sobie ± podkresÂliø jeden z seÎdzioÂw w votum separatum. OczywisÂcie nie ma waÎtpliwosÂci co do tego, zÇe panÂstwo mozÇe
prawnie regulowacÂ i ograniczacÂ pewne formy prozelityzmu. BojazÂliwosÂcÂ doktryny w materii istoty sprawy interpretuje sieÎ jako wynik
obecnosÂci czynnikoÂw ideologicznych i politycznych w dziaøalnosÂci
seÎdzioÂw wpøywajaÎcych na brak homogenicznosÂci Trybunaøu (s. 105).
PrzedstawiajaÎc trzy nowe orzeczenia (z 26 wrzesÂnia 1996 r. przypadek Manoussakis; z 24 lutego 1998 r. sprawa Larissis; z 21 stycznia
1999 r. casus Tsavachidis), Autorka zauwazÇa powolnaÎ, pozytywnaÎ
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ewolucjeÎ w postawie rzaÎdu greckiego, gdy chodzi o poszanowanie
wolnosÂci manifestowania postaw religijnych i prozelityzmu przy zachowaniu konstytucyjnego zakazu.
W monografii przywoøano 9 spraw zwiaÎzanych z wolnosÂciaÎ wypowiedzi, ktoÂre posÂrednio stanowiaÎ takzÇe o prozelityzmie.WolnosÂcÂ
ta bowiem jest taka sama, zaroÂwno gdy chodzi o wyrazÇanie przekonanÂ politycznych, filozoficznych, kulturalnych itd., jak i religijnych
(s. 109-112).
W czeÎsÂci VII (s. 115-145) zebrano zasady kierunkowe dziaøalnosÂci prozelitystycznej, podkresÂlajaÎc obowiaÎzek wøadz publicznych
uznania prawa do prozelityzmu religijnego i obowiaÎzek ochrony
w korzystaniu z niego. ChociazÇ niekiedy twierdzi sieÎ, zÇe nie nalezÇy
z tym wkraczacÂ na grunt prawa, lecz pozostawicÂ w obszarze etyki
i zgodnego wspoÂøzÇycia wyznanÂ na bazie norm jurydycznych, Autorka
zauwazÇa, zÇe nie nalezÇy ¹kroczycÂ szlakiem utopiiº (s. 115). Docenia
starania lideroÂw roÂzÇnych wyznanÂ chrzesÂcijanÂskich w poszukiwaniu
rozwiaÎzanÂ i manifestowaniu ekumenizmu. Prezentuje szerzej inicjatywy, ktoÂrych owocem jest m.in. MieÎdzynarodowe Stowarzyszenie
WolnosÂci Religijnej ± IRLA (International Religious Liberty Association), aktualnie uznawane za najwazÇniejsze w zakresie ochrony
wolnosÂci religijnej.
W latach 1999-2000 eksperci z 20 krajoÂw, z roÂzÇnych grup wyznaniowych, po serii spotkanÂ w USA, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii
przedstawili dokument kierunkowy zasad regulujaÎcych problematykeÎ prozelityzmu, podpisany przez autoroÂw 30 stycznia 2000 r. Nie ma
on charakteru prawnego, lecz etyczny; cenne zasÂ jest przedstawienie
systematycznej wizji prozelityzmu, tak jak winny z tego uprawnienia
korzystacÂ wszystkie wyznania religijne. Dokument nie jest kierowany
do wøadz publicznych, lecz do lideroÂw religijnych i poszczegoÂlnych
wiernych, wskazujaÎc na ich osobistaÎ odpowiedzialnosÂcÂ w zakresie
dziaøalnosÂci prozelitystycznej. Jednak nie jest ona obojeÎtna wøadzom
publicznym, bo wchodzi w zakres wolnosÂci religijnej, dokument zasÂ
systematyzuje i syntetyzuje pojeÎcie prozelityzmu, okresÂla jego zakres, przez co søuzÇycÂ mozÇe nie tylko formacji czøonkoÂw wspoÂlnot,
ale takzÇe w nauce prawa wyznaniowego, jak tezÇ przy stanowieniu
i interpretacji norm prawnych.
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Po odniesieniu sieÎ do norm prawa mieÎdzynarodowego, podkresÂleniu, zÇe zasady te majaÎ najpierw charakter etyczny, wskazano, izÇ
mogaÎ bycÂ uzÇyteczne w relacjach mieÎdzy wspoÂlnotami religijnymi
i panÂstwami, majaÎc za fundament godnosÂcÂ osoby, wolnosÂcÂ jednostki
do posteÎpowania w zgodzie z sumieniem. PoniewazÇ w grupie uczestniczyli roÂwniezÇ przedstawiciele religii niechrzesÂcijanÂskich, w dokumencie wieÎc nie pojawia sieÎ søowo ¹ewangelizacjaº, lecz mowa jest
o ¹propagowaniuº, ¹szerzeniuº. Stwierdzono:
1. NauczacÂ, okazywacÂ i propagowacÂ wøasnaÎ religieÎ czy przekonania jest uznanym prawem kazÇdego czøowieka. KazÇdy ma prawo
przedstawiacÂ innym osobom wøasne przekonania. KazÇdy ma prawo
przyjaÎcÂ jakaÎsÂ religieÎ lub przekonania, lub zmienicÂ je, w sposoÂb wolny
i wedøug dyktatu swojego sumienia.
2. Odpowiedzialni za spoøecznosÂci, za wspoÂlnoty religijne winni
ksztaøtowacÂ relacje mieÎdzy sobaÎ na podstawie kontaktoÂw, rozmoÂw,
przedstawiania poglaÎdoÂw z pokoraÎ, poszanowaniem, szacunkiem.
Dialog wyklucza konfrontacjeÎ. SÂwiadczenie wøasnaÎ religijnosÂciaÎ lub
przekonaniami wobec innych osoÂb, do ktoÂrych sÂwiadectwo czy misja
sieÎ kieruje, domaga sieÎ brania pod uwageÎ ich historii, przekonanÂ,
form zÇycia i ich kulturowej ekspresji.
3. Religia, wiara czy przekonania beÎdaÎ najlepiej propagowane,
gdy zÇycie osoÂb je propagujaÎcych beÎdzie zgodne z przesøaniem, ktoÂre
wyznajaÎ i mozÇe prowadzicÂ odbiorcoÂw (adresatoÂw) do wolnej jego
akceptacji.
4. W propagowaniu wøasnej wiary czy przekonanÂ jest konieczne
bycÂ serdecznym i sprawiedliwym wobec innych religii oraz przekonanÂ. To domaga sieÎ poroÂwnywania ideaøoÂw wøasnej wspoÂlnoty z ideaøami innych, w miejsce podkresÂlania brakoÂw, ktoÂre sieÎ im przypisuje.
5. W propagowaniu religii czy przekonanÂ beÎdzie sieÎ szanowacÂ
zaroÂwno prawa wieÎkszosÂci, jak i mniejszosÂci, zgodnie z mieÎdzynarodowymi instrumentami ochrony praw czøowieka, ktoÂre wykluczajaÎ
wszelkie formy dyskryminacji i nietolerancji.
6. W odnoszeniu sieÎ do innych wspoÂlnot religijnych lub sÂwiatopoglaÎdowych beÎdzie sieÎ uzÇywacÂ jeÎzyka szacunku zamiast konfrontacji.
7. AktywnosÂcÂ socjalna i humanitarna nie beÎdzie øaÎczona z propagowaniem wiary lub przekonanÂ; nie beÎdzie sieÎ sÂwiadczycÂ pomocy
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z intencjaÎ wykorzystania trudnej sytuacji ekonomicznej osoÂb czy
zniewolenia do zmiany przez nie religii lub przekonanÂ.
8. UznajaÎc prawo posiadania i manifestowania wøasnej wiary lub
osobistych przekonanÂ, wszyscy saÎ wezwani, by rozstrzygacÂ kontrowersje, spory kompetencyjne i antagonizmy mieÎdzy religiami w prawdzie i wzajemnym poszanowaniu.
9. Nikt nie mozÇe gøosicÂ sÂwiadomie faøszywych twierdzenÂ o jakichsÂ
aspektach innej religii, ani zniesøawiacÂ czy ponizÇacÂ przekonania,
praktyki czy zÂroÂdøa (podstawy). Jest obowiaÎzkiem poszukiwacÂ informacji obiektywnych o innych religiach, unikajaÎc saÎdoÂw bez podstaw
czy sÂlepych.
10. Propagowanie wiary religijnej czy przekonanÂ musi szanowacÂ
wolnosÂcÂ wszystkich i kazÇdego do wyboru lub odrzucenia religii albo
przekonania, bez presji psychicznych czy psychologicznych. Nikogo
tezÇ nie wolno zobowiaÎzywacÂ do zerwania wieÎzoÂw naturalnych lub
jednosÂci rodziny, podstawowej komoÂrki spoøecznej.
11. Jest poteÎpione i musi bycÂ odrzucone uzÇywanie wøadz politycznych lub ekonomicznych lub uøatwianie ekspansji pod przykrywkaÎ
wiary religijnej lub przekonanÂ.
12. KazÇdy przejaw ± albo intencja ± propagowania wiary lub
przekonanÂ mozÇe bycÂ uznany za odpowiedzialny, jesÂli akceptuje, zÇe
jego rezultatem mozÇe bycÂ wzmocnienie wiary osoÂb lub grup, do ktoÂrych byø skierowany, jak tezÇ zÇe mozÇe prowadzicÂ do wolnego wyboru,
bez nacisku na zmianeÎ przynalezÇnosÂci religijnej.
13. W duchu odpowiedzialnosÂci za dobro spoøeczne wspoÂlnoty
religijne muszaÎ ± tak jak to jest mozÇliwe i zgodne z ich zasadami ±
øaÎczycÂ siøy dla umocnienia sprawiedliwosÂci, dobrobytu oraz pokoju
mieÎdzy ludami i panÂstwami.
14. Tam gdzie pojawiajaÎ sieÎ konflikty zwiaÎzane z propagowaniem
religii czy przekonanÂ, wspoÂlnoty, ktoÂrych dotyczaÎ, winny poszukiwacÂ
mozÇliwosÂci pojednania (s. 117-120).
CzeÎsÂcÂ dziewiaÎta to bibliografia (s. 153-169). Obejmuje ponad 300
pozycji, z dominacjaÎ publikacji w jeÎzyku hiszpanÂskim, w dalszej kolejnosÂci wøoskim, francuskim i angielskim. Walor tej czeÎsÂci obnizÇa
brak oddzielnego przedstawienia zÂroÂdeø i literatury.
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O wnikliwym, pokornym podejsÂciu Autorki do tematu sÂwiadczy
zakonÂczenie, w ktoÂrym dominujaÎ pytania. MozÇna jej zarzucicÂ niekonsekwencjeÎ w korzystaniu ze zÂroÂdeø i mieszanie tresÂci z regulacji prawnych i jurysprudencji, na ktoÂrych rozroÂzÇnienie wskazuje przyjeÎta
struktura, jak tezÇ powierzchowne potraktowanie innych ± poza europejskim ± systemoÂw ochrony wolnosÂci religijnej, przy braku wskazania dobrych opracowanÂ tej materii w formie przypisoÂw. Jednak trzeba miecÂ na uwadze bogactwo zgromadzonego materiaøu, uwzgleÎdniajaÎcego stanowisko kosÂcioøoÂw, wspoÂlnot religijnych wobec prozelityzmu, jak i roleÎ jurysprudencji. Autorka wykorzystaøa orzecznictwo
Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka w sposoÂb bardzo sumaryczny, jednak zainteresowany tym aspektem mozÇe studiowacÂ zÂroÂdøa
w oryginalnym jeÎzyku ± francuskim ± umieszczone w aneksach (1-5;
s. 171-322). SkroÂty dwoÂch pierwszych wyrokoÂw (w sprawie Kokkinakis z 25 maja 1993 r. oraz w sprawie Manoussakis z 26 wrzesÂnia
1996 r.) mozÇna tezÇ znalezÂcÂ w jeÎzyku polskim; zostaøy one przygotowane i wydane przez T. Jasudowicza w pozycji WolnosÂcÂ religii. WyboÂr materiaøoÂw, dokumenty, orzecznictwo (TorunÂ 2001, s. 285-291
i 296-303). CzeÎsÂcÂ dziesiaÎtaÎ ± aneksy ± uzupeønia wyciaÎg z Karty Praw
Fundamentalnych Unii Europejskiej z 2000 r.
DzieÎki prezentowanemu studium otrzymalisÂmy bogactwo zÂroÂdøowego materiaøu oraz zestawienie literatury, zwøaszcza z zakresu
prawa mieÎdzynarodowego, konstytucyjnego i wyznaniowego, z ktoÂrego wyøania sieÎ pozytywna zawartosÂcÂ prozelityzmu jako uprawnienia w ramach chronionej wolnosÂci religijnej. OproÂcz waloroÂw naukowych dzieøo to pomaga wyzwolicÂ sieÎ od dominujaÎcej w mediach negatywnej interpretacji tego pojeÎcia.
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