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W tym roku Europejski Trybunał Praw
Człowieka w Strasburgu (dalej – ETPC),
działający na podstawie Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. (dalej – Konwencja), w sprawie Lautsi v. Italy podjął
wyrok, który stał się bezprecedensowym
jurydycznym krokiem na drodze do faktycznej dechrześcijanizacji Europy. Od razu trzeba podkreślić, że współczesnej Europy i jej kultury nie da sie wyobrazić bez
Chrześcijaństwa oraz chrześcijańskiej
etyki, która – obok prawa rzymskiego i filozofii greckiej – jest jednym z zasadniczych filarów europejskiej historii i kultury. Na tle historii Europy wyroku ETPC
nie można traktować inaczej, niż punkt
zwrotny ku neo-pogaństwu jako nowej
antychrześcijańskiej ideologii Europy.
W wyżej wymienionym wyroku ETPC
stwierdził, że obecność krzyża w pu-

blicznych szkołach we Włoszech narusza
art. 9 Konwencji, przewidujący wolność
myśli, sumienia i wyznania, oraz art. 2
Protokolu № 1 do tejże Konwencji („Prawo
do nauki”). Zgodnie z wyrokiem ETPC:
„Obecność krzyża – który nie da sie nie
zauważyć w szkolnych salach – może być
z łatwością potraktowana przez uczniów
w każdym wieku jako symbol religijny dający im odczuć, że są edukowani
w szkolnym srodowisku mającym znamiona pewnej religii. To mogłoby służyć
jako zachęta dla religijnych uczniów, lecz
mogłoby być także czymś niepokojącym,
przeszkadzającym dla uczniów praktykujących inne religie albo tych, którzy są
ateistami, zwłaszcza jeżeli oni należeliby
do mniejszości religijnych. Wolność do
nie wierzenia w żadną religię (która jest
zawarta w wolności religii zagwarantowanej przez niniejszą Konwencję) nie
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była ograniczona do nieobecnosci czynności religijnych lub edukacji religijnej:
ona obejmowala praktyki oraz symbole,
ktore wyrażały wiarę, religię czy ateizm.
Ta wolność zasługiwała na szczególną
ochronę, jeżeli miało się na względzie
państwo, które wyrażało wiarę, zaś osoba znajdowała się w sytuacji, na którą
nie miała wpływu, albo miała kosztem
dysproporcjonalnego wysiłku i poświęcenia. Państwo powinno wstrzymać
się od narzucania wiary w pomieszczeniach, gdzie znajdują się osoby zmuszone w nich przebywać. W szczególności
wymaga się przestrzegania neutralności
konfesyjnej w kontekście edukacji publicznej, gdzie bycie na zajęciach jest obligatoryjne bez wzgledu na religię, oraz
których to celem powinien być rozwój
myślenia krytycznego u uczniów. Trybunał nie potrafił zrozumieć jak obecność
symbolu w salach państwowych szkół,
która rozsądnie kojarzy sie z Katolicyzmem (religia większości we Włoszech),
może służyć pluralizmowi religijnemu,
który jest istotny dla zachowania „społeczeństwa demokratycznego”, tak jak
jest ono rozumiane przez Konwencję,
pluralizmowi uznanemu przez Włoski
Trybunał Konstytucyjny. Obligatoryjne
ukazywanie symbolu określonej konfesji w pomieszczeniu używanym przez
władze publiczne, a zwłaszcza w salach
szkolnych, szczególnie ogranicza prawo
rodziców do edukowania swoich dzieci
zgodnie ze swymi przekonaniami, jak
również prawo dzieci do tego, aby wierzyć bądź nie wierzyć. Trybunał jednogłośnie postanowił, że miało miejsce
naruszenie Artykułu 2 Protokołu No. 1,
rozpatrywanego łącznie z Artykułem 9
niniejszej Konwencji”.
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Jednak w rzeczywistości taka decyzja
ETPC jest sprzeczna zarówno z tekstem
Konwencji, jak i ze zwykłą logiką. Od
razu rzuca się w oczy to, że tu mamy do
czynienia z absurdalną logiką, według
której obecność krzyża na ścianie szkolnej sali w jakiś sposób wpływa na treść
przekazywanej w tej sali wiedzy. Tu mamy do czynienia nie z racjonalnym, lecz
z magicznym typem myślenia sędziów
ETPC, zgodnie z którym obecność jakiś
rzeczy (symbolu) automatycznie wpływa na światopogląd człowieka. Przy
czym, czytając taki wyrok ETPC, odnosi
sie wrażenie, że dla nich krzyż ze swej
istoty stanowi obrazę dla przedstawicieli innych religii oraz ateistów. Chce
się powiedzieć, że z punktu widzenia
psychologii jako nauki, zwykła obecność krzyża w pomieszczeniu nie jest
w stanie zrobić np. z Muzułmanina czy
ateisty Katolika.
Jednak najpierw zwróćmy uwagę bezpośrednio na treść norm Konwencji, na
które powołuje się ETPC. Otóż, według
art. 9 („Wolność myśli, sumienia i wyznania”): „Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo
to obejmuje wolność zmiany wyznania
lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie
z innymi, publicznie lub prywatnie,
swego wyznania lub przekonań przez
uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne. Wolność
uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez
ustawę i konieczne w społeczeństwie
demokratycznym z uwagi na interesy
bezpieczeństwa publicznego, ochronę
porządku publicznego, zdrowia i mo-
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ralności lub ochronę praw i wolności
innych osób”.
Jak widać z tekstu art. 9 w nim chodzi o osobiste prawie do wolnosci wyznania, co w żaden sposób nie dotyczy
obecności krzyża na ścianach szkół oraz
innych publicznych miejscach. Raczej
treść tego artykułu może służyć uzasadnieniu obecności chrześcijańskiej symboliki w tych publicznych miejscach,
w których większość przebywających
jest chrzescijanami, gdyż ta symbolika
jest wyrazem ich prawa do wolności sumienia i wyznania.
Nie mniej dziwnym jest powołanie się
ETPC na art. 2 Protokolu № 1 do Konwencji, który przewiduje: „Nikt nie może
być pozbawiony prawa do nauki. Wykonując swoje funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, Państwo uznaje
prawo rodziców do zapewnienia tego
wychowania i nauczania zgodnie z ich
własnymi przekonaniami religijnymi
i filozoficznymi”.
Obecność krzyża w żaden sposób nie
przeszkadza prawu do nauki oraz prawu rodziców do zapewnienia ich dzieciom wychowania i nauczania zgodnie
z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. Wprost przeciwnie, w przekonaniu większości chrześcijan obecność krzyża wspomaga proces
nauczania.
Oprócz tego dany wyrok nie pasuje do
innych orzeczeń ETPC, w których Trybunał interpretował treść art. 9 Konwencji1. Chodzi m.in. o orzeczeniach w takich sprawach, jak Angelini v. Italy oraz
Johnston v. Ireland. Otóż, np. W sprawie
Angelini v. Italy ETPC doszedł do wniosku, ze art. 9 broni człowieka przed na1

rzuceniem (indoctrination) człowiekowi
przez państwo pewnej religii czy światopoglądu. Przy czym takie „pranie mózgu” powinno być w postaci pewnych,
czynnych działań ze strony państwa, żeby wejść w konflikt z wolnością religii,
przewidzianej w art. 9. Według tej interpretacji art. 9 ze strony ETPC, wystarczy,
żeby człowiekowi nie przeszkadzano
mieć własne religijne poglady. Pod tym
względem obecność krzyża w żaden sposób nie narzuca religii człowiekowi i nie
przeszkadza jego religijnej wolności.
Wyrok ETPC w sprawie Lautsi v. Italy
jest, delikatnie rzec ujmując, dziwnym
pod tym wzgledem, chociażby dlatego,
że w ciągu prawie pół stulecia istnienia Konwencji jeszcze nikomu nie przychodziło do głowy oskarżać obecność
krzyża gdziekolwiek. Rzutując absurdalną logikę ETPC na inne symbole chrześcijaństwa możemy oczekiwać zakazu
obecności krzyża w godłach i na flagach
szeregu Europejskich państw-stron Konwencji. Ciekawe jest też to, jak będzie
z Konstytucją np. Grecji, która nosi wyraźnie chrześcijański charakter i przewiduje specjalny status dla Cerkwi Prawosławnej w tym państwie.
ETPC faktycznie zignorował wielowiekowe tradycje oraz nawet Konstytucje
Włoch, ponieważ, według oficjalnego
stanowiska rządu Włoch, krzyż jest nie
tylko religijnym symbolem, lecz – tak
samo jak flaga – symbolem włoskiego
państwa, gdyż Kościół Katolicki jest jedynym kościolem specijalnie wymienionym w Konstytucji Włoch.
Warto zaznaczyć, że nieobecność krzyża w miejscach, w których większość odwiedzających to chrześcijanie, jest samo

Zob.: Viaczeslaw Manukian. Evropejski sud po prawam czeloweka: prawo, pretsedenty, kom-

mentarii: Nauczno-prakticzeskoe posobie. – Kijow: Istina, 2007. – S. 169-170.
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przez się symbolem, dlatego że tu faktycznie chodzi o zakazanie chrześcijańskiej symboliki w państwie, w którym
większość obywateli (to znaczy i podatnikow, utrzymujących to państwo) jest
Katolikami.
Podsumowując należy stwierdzić,
że ETPC nie udało się przekonująco dowieść tego, że obecność krzyża
w szkołach przeważnie chrześcijańskich państw, (co jest dosyć długą tradycją), jest czymś co zagraża prawu
do wyznania i prawu do nauki.
Nie może pozostać niezauważone
i to, że dany wyrok stanowi poważne
zagrożenie dla tożsamości polskiego narodu i kultury, na której bazuje
Polska. Z tej przyczyny przed Polską
powstaje pytanie co do celowości jej
dalszego uczestnictwa w Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
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STRESZCZENIE
W artykule przeanalizowano wyrok
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczący obecności krzyża w pomieszczeniach włoskich szkół. Według
autora ten wyrok nie jest uzasadniony
ani z punktu widzenia logiki, ani też
z punktu widzenia tekstu Konwencji
z 1950 roku oraz wcześniejszego orzecznictwa Trybunału. Ten wyrok jest przejawem procesu dechrześcijanizacji Europy.
SUMMARY
In the article decision of the European
Court of Human Rights with respect to
crucifix in Italian schools was analyzed.
According to the author, this decision is
not substantiated from the point of view
of logic, text of the Convention of 1950
or previous decisions of the Court. This
decision is expression of the process of
dechristianization of Europe.

Ogólny widok na miasto Esztergom (Węgry) - początkowe miejsce rozwoju chrześcijaństwa.

