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STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 12 ± 2009

Remigio Beneyto Berenguer (dir.), Vida puÂblica ± vida privada,
EDICEP, Valencia 2006, pp. 285.
We wsteÎpie do ksiaÎzÇki Vida puÂblica ± vida privada wyøozÇono racje, dla
ktoÂrych teÎ problematykeÎ trzeba byøo kompleksowo ujaÎcÂ: zawsze rozgraniczanie obszaroÂw tego, co prywatne, i tego, co publiczne oraz relacje ±
stosownie do czasoÂw ± mieÎdzy autorytetem, panujaÎcym a poddanym czy
obywatelem miaøy historieÎ bardzo zøozÇonaÎ. Zmiany spoøeczne w ostatnich
latach budzaÎ ponownie dyskusjeÎ nad kwestiaÎ wartosÂci indywidualnych
i spoøecznych.
Koordynatorem projektu badawczego i redaktorem publikacji jest
prof. Remigio Beneyto Berenguer z Uniwersytetu Kardynaøa Herrery
(CEU) w Walencji, ktoÂry wykøada takzÇe w Instytucie Diecezjalnym StudioÂw Kanonistycznych (IDEC) miejscowego Uniwersytetu Katolickiego.
TrzynasÂcie artykuøoÂw ujeÎto w cztery grupy. SaÎ to kolejno: generalia
(s. 17-107), osoba ± rodzina (111-219), wolnosÂcÂ religijna (157-219) i rzeczy
± wøasnosÂcÂ (223-282). Studium, ktoÂre zaliczone jest do kolekcji monografii
Derecho (Prawo), nie pomija jednak fundamentoÂw spoøecznych, historycznych i filozoficznych problematyki. Zaproszeni autorzy znakomicie
wywiaÎzali sieÎ z takiego ujeÎcia, wazÇnego wobec wielosÂci pytanÂ, jakie stawiamy wobec aktualnej rzeczywistosÂci nie tylko w Hiszpanii, ale tezÇ w zakresie prawa mieÎdzynarodowego.
Manuel MeneÂdez Alzamora, profesor teorii polityki i wspoÂøczesnej
mysÂli politycznej na Universytecie CEU, pomaga odpowiedziecÂ na pytania, czy u podstaw ochrony jednostki lezÇy wolnosÂcÂ, czy przede wszystkim
jej byt (zÇe sieÎ jest), albo inaczej: mamy sfereÎ prywatnaÎ dlatego, zÇe jest
wolnosÂcÂ, czy dlatego, zÇe osoba jest ± i to niepowtarzalna ± a wolnosÂcÂ
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stanowi jej element. W artykule Esfera puÂblica y opinioÂn puÂblica en la
teorõÂa polõÂtica contemporaÂnea (Sfera publiczna a opinia publiczna we
wspoÂøczesnej teorii politycznej) rozwija zagadnienia: wolnosÂcÂ pozytywna
a wolnosÂcÂ negatywna w tradycji liberalnej, granice wolnosÂci a sfera publiczna, sfera publiczna jako przestrzenÂ dialogu (s. 17-28).
Miguel CatalaÂn GonzaÂlez w opracowaniu Intimidad y juramento (IntymnosÂcÂ a przysieÎga, s. 29-56) wskazuje, do jakiego stopnia mozÇna wiaÎzacÂ
osobeÎ elementami wewneÎtrznymi dla ochrony interesu wspoÂlnego; przedstawia, w jaki sposoÂb dziaøano, gdy brak byøo zaufania mieÎdzy czøonkami
wspoÂlnoty, w jaki mozÇna to czynicÂ dzisiaj i czy jest miejsce na rozwiaÎzania
opierajaÎce sieÎ na podstawach moralnych.
JoaquõÂn J. Marco Marco, profesor prawa konstytucyjnego, zastanawia
sieÎ nad pytaniem: do jakiego punktu obywatele winni bycÂ dobrze informowani z uwagi na dobro spraw, jak tezÇ by mogli poprawnie zrozumiecÂ
zachowania swoich reprezentantoÂw? Z jego artykuøu poznamy kwestieÎ
sekretu parlamentarnego w Hiszpanii, w prawie i praktyce politycznej
(s. 57-76).
Obszary sekretu i prawa do wolnosÂci informacji muszaÎ bycÂ dobrze
uregulowane, jak tezÇ dostrzegane ograniczenia i niebezpieczenÂstwa. To
wniosek pøynaÎcy takzÇe z refleksji Antonio ValleÂsa Copeiro del Villara Lo
puÂblico y lo privado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en
los conflictos entre los derechos comunicativos y los de la personalidad (To
co publiczne i prywatne w orzecznictwie Trybunaøu Konstytucyjnego,
w konfliktach mieÎdzy prawami wspoÂlnotowymi a prywatnymi, s. 77-87).
PierwszaÎ czeÎsÂcÂ zamyka artykuø Ainhoa Uribe Otalora, doktora nauk
polityczych, Los partidos polõÂticos nacionalistas como actores de la vida
puÂblica espanÄola (Nacjonalistyczne partie polityczne jako aktorzy hiszpanÂskiego zÇycia publicznego, s. 89-107). Ta refleksja naukowa zwraca uwageÎ
na koncepcjeÎ ukøadania w demokracji relacji mieÎdzy wieÎkszosÂciaÎ i mniejszosÂciaÎ; koncentruje sieÎ na kwestii ¹ustawianiaº dla wszystkich wøasnych
kryterioÂw zaroÂwno przez wieÎkszosÂciowe grupy, jak i bardzo maøe. Autor
rozpatruje partie nacjonalistyczne jako aktoroÂw wewneÎtrznych i zewneÎtrznych.
Ostatnia czeÎsÂcÂ zawiera artykuøy posÂwieÎcone refleksji naukowej nad
wøasnosÂciaÎ w obszarze publicznym i prywatnym. Rozpoczyna jaÎ Enrique
Anrubia Aparici, profesor etyki i antropologii, artykuøem El dilema puÂblico-privado desde una antropologa del espacio (Dylemat publiczny ± prywatny w obszarze antropologicznym, s. 223-238). JoseÂ Miguel-Piquer MarõÂ,
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profesor prawa rzymskiego, podkresÂla, zÇe z perspektywy prywatnej odczuwa sieÎ wøasnosÂcÂ i wywøaszczenie jako elementy najwazÇniejsze, by odkrycÂ,
do jakiego momentu interes publiczny i polityczny mozÇe przewazÇacÂ.
Twierdzi, zÇe przymusowa prywatyzacja czy przymusowe wywøaszczenie
wbrew woli wøasÂciciela, a na korzysÂcÂ interesu publicznego jest sytuacjaÎ,
w ktoÂrej mozÇemy pogøeÎbicÂ w obu wymiarach rozumienie (prywatne ± publiczne) wøasnosÂci (s. 239-262). Tak jak musi sieÎ bronicÂ interesu spoøecznego, publicznego, tak musi bycÂ chroniona sprawiedliwie sfera prywatna,
czego dowodzi Gabriela Carbonell Benito, profesor wøasnosÂci publicznych
(Intereses sociales frente... La gestioÂn de negocios ajenos, s. 263-282).
CzeÎsÂci druga i trzecia opracowania, øaÎcznie pieÎcÂ artykuøoÂw, mogaÎ
najbardziej zainteresowacÂ zajmujaÎcych sieÎ prawem wyznaniowym. Dwa
pierwsze dotyczaÎ osoby w perspektywie instytucji maøzÇenÂstwa.
Aquilino Cayuela Cayuela, profesor etyki i filozofii moralnej, rozwazÇa trzy dobra prywatne: miøosÂcÂ, rodzina i religia w ich wzajemnym sieÎ
przenikaniu. Umieszcza je w konteksÂcie wspoÂøczesnego etosu (Tres bienes
privados: Amor, familia y religioÂn en la configuracioÂn de Ethos de la
modernidad, s. 111-127).
JoseÂ MarõÂa de OrdunÄa Gil, profesor historii prawa i katolickiej nauki
spoøecznej, zajmuje sieÎ kwestiami szczegoÂøowymi w artykule Matrimonio
y conflicto: ¿proteccioÂn puÂblica o proteccioÂn privada? (MaøzÇenÂstwo i konflikt: ochrona publiczna czy ochrona prywatna?). Najpierw podaje modele antropologiczne i prawne ochrony maøzÇenÂstwa, takzÇe w momentach
krytycznych, a nasteÎpnie modele ochrony weÎzøa maøzÇenÂskiego.
RozwazÇania autoroÂw wyrazÂnie wykazujaÎ, zÇe literatura, filozofia, socjologia etc. mogaÎ pomoÂc ksztaøtowacÂ linie posteÎpowania przy rozwiaÎzywaniu problemoÂw. Lepiej bowiem poznaje sieÎ dobro, ktoÂre ma bycÂ chronione, podstawy filozoficzne, jurydyczne, ktoÂrymi kierowaø sieÎ legislator.
Takie podejsÂcie skøania do refleksji nad tym, jaki typ spoøeczenÂstwa chcemy wspieracÂ poprzez ksztaøtowanie okresÂlonych norm i ich saÎdowaÎ aplikacjeÎ. Czy winnisÂmy zawsze isÂcÂ za dominujaÎcaÎ mentalnosÂciaÎ, czy odwoøywacÂ sieÎ do podstaw, takzÇe antropologicznych.
Wydaje sieÎ, zÇe ta czeÎsÂcÂ ± w caøosÂci opracowania ± zostaøa potraktowana dosycÂ szczaÎtkowo. Jednak trzeba dodacÂ, zÇe podjeÎto teÎ problematykeÎ
nieco poÂzÂniej, w szerokim konteksÂcie interdyscyplinarnym, co zaowocowaøo znaczaÎcym dzieøem Retos del siglo XXI para la familia (Wyzwania
XXI wieku wobec rodziny, Valencia 2008, ss. 436), powstaøej takzÇe pod
kierunkiem prof. Remigio Beneyto.
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Ostatnia w kolejnosÂci prezentacji, ale trzecia w ukøadzie ksiaÎzÇki, jest
czeÎsÂcÂ traktujaÎca o relacji mieÎdzy wolnosÂciaÎ religijnaÎ a sÂwieckosÂciaÎ panÂstwa. JuliaÂn Vara MartõÂn, doktor filozofii prawa, podajaÎc zÂroÂdøa wspoÂøczesnego sekularyzmu (La ruptura de la concepcioÂn unitaria de la realidad: en los orõÂgenes del secularismo moderno, s. 157-175), pomaga odpowiedziecÂ na roszczenia usunieÎcia wymiaru religijnego z zÇycia publicznego;
na pytania: czy wøadza cywilna jest zalezÇna w swej refleksji od prawa
wyzÇszego (naturalnego, pozytywnego)?; czy jest zøo lub dobro w wykonywaniu wøadzy publicznej, czy tezÇ tylko korzysÂcÂ, pozÇytek?; czy moralnosÂcÂ
uzasadnia panÂstwo, czy tezÇ ono kreuje moralnosÂcÂ? Autor wyjasÂnia zÂroÂdøa
nowych poglaÎdoÂw filozoficznych w tej materii, z uwzgleÎdnieniem szerokiego kontekstu historycznego.
Manuel MartõÂnez Sospedra, profesor praw konstytucyjnego i wolnosÂci, w artykule Entre lo privado y lo puÂblico: signos externos de la ensenÄanza y libertad religiosa en la jurisprudencia del TEDH (MieÎdzy tym
co prywatne i publiczne: przejawy nauczania i wolnosÂcÂ religii w orzecznictwie Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka, s. 177-196), podejmuje
kwestieÎ wolnosÂci religijnej a sÂwieckosÂci panÂstwa, tresÂci wolnosÂci religijnej,
relacji religii i nauczania, obowiaÎzkoÂw panÂstwa i granic ingerencji panÂstwa
w teÎ sfereÎ. Czyni to w konteksÂcie wolnosÂci od przymusu w sprawach
religii, zaroÂwno jej przyjeÎcia, jak i porzucenia.
Redaktor opracowania jest autorem artykuøu Manifestaciones de la
libertad religiosa en la jurisprudencia espanÄola ¿vida privada o vida puÂblica? (Przejawy wolnosÂci religijnej w hiszpanÂskim orzecznictwie: zÇycie
prywatne czy publiczne?, s. 197-219). Beneyto wskazuje na koniecznosÂcÂ
manifestowania sieÎ wolnosÂci religijnej w formach indywidualnych i wspoÂlnotowych. PodjaÎø proÂbeÎ dania koncepcji wolnosÂci religijnej wyøaniajaÎcej
sieÎ z orzecznictwa saÎdoÂw hiszpanÂskich. SzczegoÂøowo rozwinaÎø manifestowanie wolnosÂci religijnej w zÇyciu publicznym, w obszarze kultury, pracy
oraz okazywania wøasnych przekonanÂ poprzez symbole. Opowiada sieÎ za
potrzebaÎ rewitalizacji konstytucyjnej zasady wspoÂødziaøania (art. 16.3).
Opracowanie stanowi interesujaÎcaÎ proÂbeÎ panoramicznego i interdyscyplinarnego podejsÂcia do tematu. Sformuøowania tytuøoÂw artykuøoÂw,
czasem poprzez wøaÎczenie podtytuøoÂw w formie pytanÂ, uøatwiajaÎ wydobywanie problemu stanowiaÎcego przedmiot naukowej refleksji prowadzonej
w kazÇdym z nich. OdnotowacÂ tezÇ trzeba ProÂlogo (PrzedmoweÎ, wsteÎp),
w ktoÂrym ukazuje sieÎ zwiaÎzki mieÎdzy blokami zagadnienÂ. Wreszcie autorzy poszczegoÂlnych opracowanÂ nie pozostajaÎ anonimowi, gdyzÇ w Colabo-
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radores (WspoÂøpracownicy, s. 283-285) przedstawiono ich naukowe sylwetki.
Z metodologicznego punktu widzenia dziwi brak jednego kryterium
podawania bibliografii (nasteÎpuje po czterech artykuøach), podsumowanÂ
czy wnioskoÂw (zostaøy zebrane w trzech opracowaniach).
Wydzielenie czeÎsÂci Persona ± Familia (Osoba ± Rodzina) jest trafne,
zÇaøowacÂ nalezÇy, zÇe zostaøo potraktowane bardzo wybioÂrczo. Ten zarzut
søabnie przy sÂwiadomosÂci istnienia poÂzÂniejszego, obszernego opracowania
wskazanego wyzÇej (Retos del siglo XXI para la familia).
PodsumowujaÎc, trzeba jednoznacznie stwierdzicÂ, zÇe prezentowana
monografia mozÇe zainteresowacÂ i bycÂ pozÇytecznaÎ lekturaÎ nie tylko dla
zajmujaÎcych sieÎ problematykaÎ wolnosÂci religijnej i prawem wyznaniowym, wszak mamy swoje zÇycie prywatne, ale rozpoczynamy je i realizujemy sieÎ w spoøeczenÂstwie, w rodzinie ± jego podstawowej komoÂrce.
Wiesøaw Bar OFMConv

Paweø Borecki, Geneza modelu stosunkoÂw panÂstwo-kosÂcioÂø w Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, ss. 410.
Wykøadnia przepisoÂw konstytucyjnych dotyczaÎcych materii prawnowyznaniowej, podobnie jak i innych postanowienÂ ustawy zasadniczej,
preÎdzej czy poÂzÂniej posiøkowacÂ sieÎ musi znajomosÂciaÎ historycznych intencji ustrojodawcy. W przypadku obowiaÎzujaÎcej od ponad 10 lat Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej dosÂcÂ dobrze jeszcze pamieÎtamy przebieg dyskusji wokoÂø jej kluczowych norm, w tym takzÇe wokoÂø jej aspektu aksjologicznego i odniesienÂ panÂstwa do religii. Wiele jednak waÎtkoÂw tej materii
pozostawaøo poza oglaÎdem zewneÎtrznych obserwatoroÂw procesu tworzenia Konstytucji, gdyzÇ rozpatrywane byøy roÂwniezÇ na forum komisji i podkomisji parlamentarnych, ktoÂrych zÇmudna praca nie stanowi zwykle
przedmiotu zainteresowania sÂrodkoÂw masowego przekazu.
Materiaø dotyczaÎcy procesu ksztaøtowania sieÎ klauzul konfesyjnych
obowiaÎzujaÎcej Konstytucji ukazany zostaø szerokiemu kreÎgowi czytelniczemu w caøej okazaøosÂci za sprawaÎ recenzowanej pracy dr. Pawøa Boreckiego, znawcy prawa wyznaniowego o ugruntowanej reputacji, adiunkta

