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Reliģisko jautājumu atgriešanās 
starptautiskās politikas un 
diplomātijas dienaskārtībā

Aizvadītā gadsimta 90. gadu sākumā, ie-
sākoties jaunam posmam pasaules politikā, 
arī reliģiskās brīvības princips ieguva palie-
košu vietu tās dienaskārtībā, vēlreiz apcerot 
reliģijas un kultūras lomu starptautiskajās 
attiecībās, tieši vai netieši atsaucoties uz 
ambivalento Semjuela Hantingtona (Samu-
el P. Huntington, 1927–2008) civilizāciju 
sadursmes koncepciju, kas balstās pieņē-
mumā, ka turpmākie konflikti primāri nebūs 
balstīti vien ideoloģiskajos vai ekonomiska-
jos apsvērumos, bet gan risināsies kultūru 
un civilizāciju līmenī.1 Pretēji klasiskajam 
apgalvojumam, kas paredzēja reliģijas ne-
novēršamu izzušanu kā tehniskās un eko-
nomiskās attīstības sekas, mūsdienās runā 
par reliģijas atgriešanos publiskajā telpā. 

Šāda automātiska korelācija starp sabied-
rības progresu un reliģijas regresu iepriekš 
tika formulēta, balstoties ideoloģiskos aiz-
spriedumos, kas reliģijā saskatīja tādas sa-
biedrības mītisku konstruktu, kas vēl nav 
spējīga pārvaldīt racionālus rīkus, lai sek-
mētu sabiedrības labklājību2. Tomēr naidīga 
attieksme pret visu, kas saistīts ar reliģiju, 
nebūt nemazinās: reliģiskās kopienas tiek 
marginalizētas vai pat vajātas, bet pati reli-
ģija tiek uzskatīta par visu baisāko konfliktu 
cēloni, britu etologa un deklarēta ateista Ri-
čarda Dokinsa (Richard Dawkins, dz. 1941) 
vārdiem runājot.3

Cilvēces vēsturē dažādas reliģijas vi-
sos laikos ir ietekmējušas kā nacionālo, tā 
arī starptautisko politiku, no jauna piesais-
tot sev uzmanību. Sākot ar 20. gadsimta  
70.–80. gadiem, — saistībā ar notikumiem, 
kuros iesaistīto pušu reliģiskā piederība 
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Rakstā apskatīts reliģiskās brīvības princips Katoliskās Baznīcas izpratnē, kas balstās 
cilvēka kā personas cieņā. Šādu izpratni ir formulējis Vatikāna II koncils, un tā ir ieņēmusi 
paliekošu vietu Baznīcas dažādu līmeņu maģistērijā, kā arī Svētā Krēsla bilaterālajās un 
multilaterālajās diplomātiskajās attiecībās. Autors pievēršas koncila deklarācijas “Dignita-
tis Humanae” tapšanas vēsturei un pamatnostādnēm un izceļ Svētā Krēsla diplomātiskos 
centienus cilvēktiesību, jo īpaši reliģiskās brīvības, jomā. Tāpat tiek apskatītas iespējas un 
izaicinājumi, garantējot reliģisko brīvību un iestājoties par to, kā arī dažādas ar to saistītās 
iniciatīvas.
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spēlējusi noteiktu lomu: islāma revolūci-
ju irānā (1978–1979), pilsoņu karu libā-
nā (1975–1990), Dienvidslāvijas kariem 
(1991–2001), kā arī ar varai pietuvinā-
tas pareizticības atdzimšanu dažās val-
stīs pēc “dzelzs priekškara” krišanas.4 Pēc  
2001. gada 11. septembra notikumiem Ņu-
jorkā un islāma politiskā radikālisma nostip-
rināšanās arābu valstīs pēdējās desmitgadēs 
var novērot, ka reliģijas un politikas attie-
cības kopumā, bet īpaši reliģiskās brīvības 
princips5, ieguva paliekošu vietu starptautis-
kajā politikā, pateicoties tieši dažāda līmeņa 
drošības jautājumiem.6 līdz ar to valdības 
un diplomātija ar zināmu interesi pievērsās 
šim principam, aplūkojot to kā iedarbīgu rīku 
savas starptautiskās politikas atbalstam.7

nākamajos gados tika sperti konkrēti 
soļi, atbalstot dažādas starptautiskas ini-
ciatīvas. Piemēram, eiropas Parlaments  
2016. gada 4. februārī aicināja iecelt īpašo 
sūtni reliģijas vai ticības brīvības vecināša-
nai ārpus eS (eiropas Savienības) (Spe-
cial Envoy for the promotion of freedom 
of religion or belief outside the EU), kurš 
darbotos eiropas Savienības dialoga un pa-
līdzības programmu ietvaros ar trešajām 
valstīm.8 Savukārt, 2019. gada 15. janvārī 
eiropas Parlaments pieņēma pamatnostād-
nes un pilnvaras eiropas Savienības sūtnim 
reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai 
ārpus eS.9 bez tam eiropas Savienība10 ne 
vien novērtēja dažādu baznīcu un reliģis-
ko organizāciju ieguldījumu11 pilsoniskās 
sabiedrības attīstībā, bet arī savā konsti-
tūcijā paredzēja institucionalizēt dialogu 
ar reliģiskajām organizācijām. lai arī kon-
stitūcijas projekts netika īstenots, tomēr šī 
norma tika pārņemta līgumā par eiropas 
Savienības darbību, deklarējot, ka “.. Savie-
nība uztur atklātu, pārredzamu un pastāvīgu 
dialogu ar šīm baznīcām un organizācijām” 
(17. panta 3. punkts), kas ļāva vismaz  
60 dažādām reliģiskajām organizācijām vei-
dot savas pārstāvniecības briselē divpusēja 
un daudzpusēja dialoga veicināšanai. Starp 

šīm organizācijām ir vērts izcelt vismaz da-
žas: katolisko baznīcu galvenokārt pārstāv 
eiropas Savienības bīskapu konferenču ko-
misija (Commision of the Bishops’ Confe-
rences of the European Union, COMECE), 
114 dažādu valstu pareizticīgo, protestantu 
un anglikāņu baznīcas un ekleziālās ko-
pienas pārstāv eiropas baznīcu konference 
(Conference of European Churches, CEC/
KEK), vēl divas citas organizācijas pārstāv 
dažādas Pareizticīgo baznīcas, divas — ei-
ropas musulmaņus, tāpat pārstāvēti ir arī 
budisti, hinduisti, kā arī eiropas Rabīnu kon-
ferences pastāvīgā komiteja (Standing Com-
mittee, Conference of European Rabbis).12

vēl viena starpvalstu iniciatīva ir Starp-
tautiskā reliģijas brīvības alianse (Internatio-
nal Religious Freedom or Belief Alliance), 
kas tika dibināta 2020. gada 5. februārī 
vašingtonā, Amerikas Savienotajās valstīs. 
Šo aliansi pašlaik veido 35 valstis, tostarp 
latvijas Republika, kā arī tai ir 4 draugu 
valstis un divi novērotāji (neatkarīgais mal-
tas ordenis un Apvienoto nāciju organizā-
cijas (Ano) īpašais ziņotājs par reliģijas vai 
pārliecības brīvību). Alianses dalībvalstīm ir 
pilnībā jāpieņem Principu deklarācija, kas, 
savukārt, balstās Ano vispārējās cilvēktiesī-
bu deklarācijas 18. pantā. Par savu mērķi tā 
izvirza dažādas darbības reliģisko minoritāšu 
aizsardzībā, kā arī cīņu ar diskrimināciju un 
vajāšanām reliģiskās piederības vai pārliecī-
bas dēļ. ja paliekam eiropas ietvaros, tad 
viens no pirmajiem šīs alianses dalībval-
stu kopīgajiem paziņojumiem 2020. gada 
3. septembrī skāra baltkrievijas autoritāro 
režīmu, kas vērsās pret toreizējo minskas 
un mogiļevas katoļu arhibīskapu, baltkrievi-
jas pilsoni Tadeušu kondruseviču (Tadeusz 
Kondrusiewicz, dz. 1946), liedzot prelātam 
atgriezties baltkrievijā.

Teoloģiskās pamatnostādnes — 
deklarācija “Dignitatis Humanae”

lai gan katoliskā baznīca 18.–19. gad-
simta politisko apstākļu dēļ spēlēja marginālu 
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lomu cilvēktiesību kustībā, tomēr “ir neiespē-
jami izprast cilvēktiesību juridiski politiskās 
kategorijas parādīšanos bez kristietības un 
tās teoloģijas… neskatoties uz cilvēktiesī-
bu doktrīnas kristīgo matricu, izlīgums starp 
baznīcu un cilvēktiesību kustību norisināsies 
pakāpeniski.”13 līdztekus tam reliģiskās brī-
vības jautājums īpaši bija nodarbinājis vairā-
kus pāvestus 19. un 20. gadsimta mijā un 
20. gadsimta pirmajā pusē. Tā 19. gadsimtā, 
reaģējot uz apgaismības un liberālisma ideju 
nostiprināšanos, katoliskā baznīca arvien 
vairāk sevi definēja kā ekskluzīvu societas 
perfecta,14 nosodot pret sevi vērstus ideo-
loģiskus uzbrukumus un sastopoties ar ag-
resīvu sekulārisma ideju uzspiešanu atseviš-
ķās valstīs, ko pavadīja gan visa kristīgā un 
reliģiskā izspiešana no sabiedriskās dzīves, 
gan arī valsts pārvaldes centieni pēc totālas 
kontroles reliģijas jomā.15 līdz ar to nepār-
steidz, ka gan sirdsapziņas brīvība, saprasta 
kā leģitīma indiference un subjektīva griba 
ētisko un reliģisko patiesību priekšā, gan re-
liģiskā brīvība, ar baznīcas un valsts šķirtī-
bas principu teoloģiski uzlūkota kā atkrišana 
no ticības (apostasia), tika nosodītas. Par 
ikoniskām ir kļuvušas Gregora Xvi enciklika 
“Mirari vos” (1832)16 un Pija iX enciklika 
“Quanta cura” (1864)17. katoliskās baz-
nīcas dialogs ar jauno realitāti iesākās ar 
leona Xiii pontifikātu (1878–1903), tāpēc 
īpaši jāizceļ viņa enciklikas “Immortale Dei” 
(1885)18 un “Libertas praestantissimum” 
(1888)19. Arī nākamo pontifiku devums pa-
radigmas maiņā ir vērā ņemams. jāpiemin 
vairākas Pija Xii uzrunas, jāņa XXiii encikli-
ka “Pacem in terris” (1963)20 un Pāvila vi 

vēstījumi un uzrunas.21 Atjaunotu skatījumu 
katoliskās baznīcas pašizpratnē, tās attie-
cībās ar pasauli, kā arī katoliskajā teoloģi-
jā ienesa vatikāna ii koncils (1962–1965). 
koncila tēvi veltīja reliģiskās brīvības jautā-
jumam padziļinātu uzmanību, par ko liecina 
Deklarācija par reliģisko brīvību “Dignita-
tis Humanae” (DH, pieņemta 1965. gada 
7. decembrī),22 kas ne vien uzreiz kļuva par 

vienu no baznīcas sociālās doktrīnas pamat-
pīlāriem, bet arī aizvien kalpo par orientieri, 
formulējot atbildes uz mūslaiku izaicināju-
miem. Tāpēc autoru vairākums šajos gandrīz 
60 gados pēc deklarācijas pieņemšanas at-
zīst, ka tas ir viens no nedaudzajiem pēdējā 
koncila dokumentiem, kas ir spējis ienest 
būtiskus jauninājumus katoliskās baznīcas 
dzīvē.23

no teksta tapšanas vēstures viedokļa 
raugoties, šīs deklarācijas sagatavošana 
nebūt nav bijusi viegla.24 lai gan pastāvēja 
dažādas, jau iepriekš sagatavotas shēmas, 
tomēr dokumenta aktīvā izstrāde notika 
pēc Deklarācijas par baznīcas attiecībām 
ar nekristīgajām reliģijām “Nostra Aetate”25 
galīgā teksta pieņemšanas (NA, pieņemta  
1965. gada 28. oktobrī), kas jau bija rai-
sījis ne mazums domstarpību, jo daudziem 
koncila tēviem, kā to apliecina koncila akti, 
sākotnēji nebūt nebija viegli pieņemt tik 
plašu katoliskās baznīcas atvērtību gan 
ekumeniskajam, gan starpreliģiju dialogam. 
Tieši starpreliģiju dialoga konteksts iedroši-
nāja turpināt teoloģiskas pārdomas un dar-
bu pie deklarācijas “Dignitatis Humanae”. 
lai gan sākotnēji tā dzima kā starpreliģiju 
dialogam nepieciešamā filozofiski teoloģiskā 
platforma, koncila sinodālajā procesā atklā-
jās nepieciešamība pēc dialoga ar plašāku 
pasauli, jo īpaši ar politisko kopienu tās  
iekārtu dažādībā.

ir zināmas sešas Deklarācijas par reliģis-
ko brīvību redakcijas, no kurām katra sasta-
pās ar daudzskaitlīgiem koncila tēvu iebil-
dumiem. Tā ir daudzu kompromisu rezultātā 
tapis teksts, kura recepciju pēc vatikāna ii 
koncila līdz pat mūsu dienām ir ietekmē-
jušas izstrādes laikā notikušās diskusijas, 
dažādās reakcijas un procesi gan katolis-
kajā baznīcā, gan ārpus tās. Šī dokumenta 
izstrāde arī parāda, ka juridiskai reliģiskās 
brīvības definīcijai bija nepieciešams tiesību 
filozofijas un teoloģijas atbalsts un drosmīga 
pāreja no apoloģētiskas pozīcijas pie antro-
poloģiska skatījuma.26 izvēlētie redaktori, 
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starp kuriem jāpiemin tādi teologi kā Augus-
tīns bea S.J. (Augustin Bea, 1881–1968), 
emils jozefs de Smeds (Emiel-Jozef De 
Smedt, 1909–1995), Džons k. marijs S.J. 
(John Courtney Murray, 1904–1967), Pjet-
ro Pavans (Pietro Pavan, 1903–1994), īvs 
kongārs O.P. (Yves Congar, 1904–1995), 
iestrādāja daudzas formas un satura izmai-
ņas, lai koncila aulā varētu piedāvāt abso-
lūtajam vairākumam galvenokārt teoloģiski 
pieņemamu tekstu, tātad, īpašu vērību pie-
vēršot doktrīnas skaidrībai, kā arī meklējot 
līdzsvaru ar iepriekšējo pāvestu maģistēriju, 
tostarp enciklikām “Mirari vos” un “Quanta 
cura”.27 Turklāt šeit vatikāna ii koncils pie-
vēršas ne vien baznīcas vispārējām attie-
cībām ad extra, bet arī pauž tās attieksmi 
pret dažādām sabiedrības brīvībām, apziņas 
brīvību un baznīcas attiecībām ar valsti. Tā 
nodoms ir vispirms jau teorētiski pamatot 
reliģisko brīvību, no vienas puses apliecinot 
baznīcas maģistērija pēctecību šajā jautāju-
mā, bet no otras — ar nepārprotamām bib-
liskām un antropoloģiskām atsaucēm teolo-
ģiski pamatojot reliģiskās brīvības principu, 
tādējādi sniedzot ne vien jaunus apvāršņus 
pāvestu maģistērijam, bet arī jaunus kritēri-
jus dialogam ar pasauli.28 jo tieši reliģiskā 
brīvība kļuva par vienu no galvenajiem sa-
skarsmes un strīdu punktiem starp baznīcu 
un modernitāti.

jāatzīst, ka jau deklarācijas tapšanas 
laikā spraigas diskusijas notika arī par tā-
dām kategorijām kā “sirdsapziņas brīvība” 
un “reliģiskais relatīvisms”, un ar to saistīto 
brīvības izpratni. lai noraidītu maldīgu un 
šauru reliģiskās brīvības ideju, deklarācijā 
tiek paskaidrots, ka ar šo principu netiek sa-
prasta subjekta brīvība piederēt jebkādai ti-
cībai vai reliģijai. Tāpat netiek apgalvots, ka 
visas reliģijas būtu vienādas, vai arī ka nebū-
tu nozīmes tam, kurai no tām persona vēlas 
piederēt. koncils nemainīgi pauž ticību, ka 
“vienīgā patiesā reliģija pastāv katoliskajā 
un apustuliskajā baznīcā, kurai kungs jēzus 
uzticēja uzdevumu to izplatīt starp visiem 

cilvēkiem”, kuriem, savukārt, “ir pienākums 
meklēt patiesību, it īpaši to, kas attiecas uz 
Dievu un viņa baznīcu, bet, kad patiesība ir 
iepazīta, to pieņemt un būt tai uzticīgiem.” 
Šie pienākumi “skar un saista cilvēka sirds-
apziņu.” (DH, 1) Tātad saskaņā ar koncila 
redzējumu nepastāv tāda sirdsapziņas brīvī-
ba, kas būtu atbrīvota no pienākuma meklēt 
patiesību reliģijas jomā, un šāda brīvība pa-
stāv atvērtībā meklējumiem, lai ļautos pa-
tiesības pievilkšanas spēkam. Sirdsapziņas, 
tostarp arī maldīgas, cieņu un brīvību tas 
pats koncils uzsver Pastorālajā konstitūcijā 
par baznīcu mūsdienu pasaulē “Gaudium et 
Spes” (GS, 16–17).29

Svētā krēsla Ticības doktrīnas kongre-
gācijas paspārnē darbojošās Starptautis-
kās teoloģiskās komisijas no 2014. līdz  
2018. gadam izstrādātajā un 2019. gadā 
publicētajā dokumentā “Reliģiskā brīvība 
visu labumam. Teoloģiska pieeja mūsdienu 
izaicinājumiem” tiek piedāvāti četri argu-
menti jeb pamatnostādnes, kas pamato reli-
ģisko brīvību kā tiesību, balstoties cilvēkam 
kā personai piemītošajā cieņā (DH, 1–8). 
Šīs pamatnostādnes tiek plaši apskatītas At-
klāsmes gaismā (DH, 9–11), kas tiek brīvi 
pieņemta ticības aktā (DH, 10), precizējot 
arī baznīcas sūtību un attiecības ar politis-
ko kopienu (DH, 12–14).30 Fēlikss kerners 
S.J. (Felix Körner, dz. 1963) šīs četras pa-
matnostādnes pakārto četrām disciplīnām: 
teoloģiskajai antropoloģijai, teoloģiskajai 
epistemoloģijai, vispārējai reliģijas teoloģijai 
un politiskajai eklezioloģijai.31

koncils definē reliģisko brīvību kā tiesību 
“būt brīvam no ārējiem spaidiem reliģiska-
jos jautājumos” (ius ad immunitatem ab 
externa coercitione in re religiosa, DH, 9), 
savukārt, pamati šīs brīvības izpratnei tiek 
ielikti deklarācijas otrajā pantā, kuru daži 
autori dēvē par svinīgu reliģiskās brīvības 
apliecinājumu.32 Deklarācija savdabīgā vei-
dā dokumentē pāvestu maģistērija evolūci-
ju: pirms koncila tas balstījās tiesību objek-
tīvajā kārtībā, kur ius izriet no iustum, taču 
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aizvadītā gadsimta 50. gados, galvenokārt 
pateicoties pāvesta jāņa XXiii sniegumam 
(1958–1963), lielāka uzmanība tika pievēr-
sta tiesību subjektīvajam pamatam, kur ius 
izriet no pašas personas cieņas.33 Tādēļ arī 
koncils var apgalvot, ka “tiesību uz reliģis-
ko brīvību pamatā ir cilvēkam kā personai 
piemītošā cieņa, ar kuru iepazīstina atklātais 
Dieva vārds un kuru var iepazīt ar cilvēcisko 
prātu.” (DH, 2) Tāpat var novērot savdabīgu 
pāreju no patiesības tiesībām uz personas 
tiesībām. koncils, atkārtojot jāņa XXiii en-
ciklikā “Pacem in terris” formulēto principu, 
postulē, ka “saskaņā ar cieņu, kas piemīt 
visiem cilvēkiem, jo viņi ir personas, tas ir, 
apveltīti ar prātu un brīvo gribu, un tādējādi 
arī ar personisko atbildību, pati viņu daba 
mudina un morāliskais likums tiem uzliek 
par pienākumu meklēt patiesību — vispirms 
jau to, kas attiecas uz reliģiju.” (DH, 2) Teo-
loģijā pirms vatikāna ii koncila par atskaites 
punktu kalpoja pieņēmums, ka vienīgi patie-
sībai (veritas) ir tiesības būt un izplatīties, 
savukārt maldus (error), tostarp reliģiskus, 
ir jāapkaro jelkādiem līdzekļiem. Tātad arī 
tiesību pamatā nebija vis personas cieņa, 
bet gan attiecības starp patiesību un mal-
diem.34 līdz ar to tika uzskatīts, ka vienīgi 
patiesībai piemīt tiesības, maldiem šādu tie-
sību nav. no tā izrietēja arī fakts, ka vienīgi 
katoļi varēja izmantot tiesības apliecināt un 
izplatīt savu reliģiju, vienīgo, kas atbilst pa-
tiesībai. Savukārt, šādām tiesībām atbilda 
valsts pienākums aizsargāt baznīcu un ļaut 
tai sasniegt savus mērķus, bet citas reliģi-
jas varēja tikt tolerētas, taču šāda toleran-
ce izrietēja nevis no dabiskajām, bet vienīgi 
no civiltiesībām.35 Redzam, ka koncils ar 
Deklarāciju par reliģisko brīvību maina iz-
ejas punktu, atzīstot, ka tiesība uz reliģisko 
brīvību nebalstās indivīda reliģiskās pārlie-
cības objektīvajā patiesībā, bet gan ticošā 
subjekta cieņā. Tāpēc arī katrai reliģiskajai 
izpausmei cieņas vārdā jātiek respektētai. 
Tajā pašā laikā koncils nevairās atgādināt, 
ka tiem, kas meklē patiesību, “pienākas  

arī pieņemt iepazīto patiesību un visu savu 
dzīvi pakārtot tās prasībām. Šo pienākumu 
savai dabai atbilstošā veidā cilvēki spēs iz-
pildīt tikai tad, ja viņi būs iekšēji brīvi, kā 
arī brīvi no ārējiem spaidiem. Tātad pamatā 
tiesībām uz reliģisko brīvību ir nevis perso-
nas subjektīvā nostāja, bet gan pati cilvēka 
daba. Tāpēc tiesības uz šo brīvību ir spēkā 
arī tiem cilvēkiem, kuri nepilda pienāku-
mu meklēt patiesību un dzīvot saskaņā ar 
to, un nedrīkst liegt izmantot šīs tiesības, 
ja vien tiek ievērota taisnīga sabiedriskā  
kārtība.” (DH, 2)

Šeit jau iezīmējas tās pamatnostādnes, 
kuras tiks izmantotas, lai pamatotu reliģis-
ko brīvību kā tiesību gan pēckoncila pāvestu 
maģistērijā, gan arī teoloģijā, tiesību filozofi-
jā un kanonistikā. Pirmā no šīm pamatnos-
tādnēm (teoloģiskā antropoloģija) ir cilvēka 
kā personas integritāte jeb nesaraujamā 
saikne starp personas iekšējo brīvību un tās 
publisko paušanu. Šī tiesība uz brīvību nav 
vis subjektīvs fakts, bet gan ontoloģiski iz-
riet no tās pašas dabas un tā paša radikālā 
aicinājuma, saskaņā ar kuru katra cilvēcis-
ka būtne ir persona, apveltīta ar prātu un 
gribu, kuru spēkā, savukārt, tā tiek aicināta 
uz iesaistošām attiecībām ar labo, patieso 
un taisnīgo. Cilvēks tātad ir radīts capax Dei 
un ir atvērts transcendentālajam.36 un tieši 
tas ir reliģiskās brīvības pamatu pamats. Tas 
vienlaikus arī nozīmē, ka katram indivīdam 
piemīt brīvība netikt piespiestam praktizēt 
reliģiju vai arī pazemotam tās dēļ.37

nākamā pamatnostādne (teoloģiskā 
epistemoloģija) ir pienākums meklēt patie-
sību, kas paredz un pieprasa dialogu starp 
cilvēkiem saskaņā ar viņu sociālo dabu. Re-
liģiskā brīvība nebūt nenoliedz sociālo saik-
ņu nozīmi, bet gan kļūst par priekšnoteiku-
mu kopējiem patiesības meklējumiem. Tas, 
savukārt, atklāj autentiska dialoga izšķirošo 
nozīmi kopīgajos patiesības meklējumos, 
jo, kā tas tiek uzsvērts koncila deklarācijas 
iesākumā, “patiesība sevi neuzspiež citādi 
kā vien pašas patiesības spēkā un pārņem 
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cilvēku prātu saudzīgi un vienlaikus pārlie-
cinoši.” (DH, 1) Reliģiskās brīvības subjekts 
nav vien indivīds, bet arī sabiedrība un jo 
īpaši ģimene (DH, 5).38 Cilvēka spēja un 
pienākums meklēt patiesību pēc vatikāna 
ii koncila kļuva par paliekošu tematu jāņa 
Pāvila ii (Karol Józef Wojtyła, 1920–2005) 
maģistērijā, īpaši enciklikās “Veritatis splen-
dor” (1993),39 “Ut unum sint” (1995),40 
“Fides et Ratio” (1998).41 Tieši karols vojti-
la bija tas koncila dalībnieks, kurš diskusijās 
par reliģisko brīvību aicināja “ticības gaismā 
un, pielietojot veselo saprātu,” gan paust 
pilnīgu un integrālu patiesību par cilvēku, 
gan arī labāk definēt saikni starp brīvību un 
patiesību, jo “non datur libertas sine veri-
tate”.42 benedikts Xvi (Joseph Ratzinger, 
dz. 1927) patiesības un brīvības jautāju-
mam veltīja uzmanību vairākās uzrunās Ro-
mas kūrijai, pie Svētā krēsla akreditētajam 
diplomātiskajam korpusam un vispasaules 
miera dienai veltītajos vēstījumos, īpaši  
2011. gadā, kad šāds vēstījums pilnībā tika 
veltīts reliģiskajai brīvībai kā ceļam pretī 
mieram. Tajā pontifiks uzsvēra, ka reliģiskā 
brīvība nav vienīgi brīvība no ārējiem spai-
diem, bet vispirms jau personas spēja izdarīt 
izvēles saskaņā ar patiesību.43 Savos agrīna-
jos komentāros par “Dignitatis Humanae” 
jozefs Racingers uzsvēra baznīcas misi-
onārās dabas un darbības saikni ar reliģis-
ko brīvību, jo kristietības alkas pēc pilnīgas 
patiesības un šīs patiesības sludināšana var 
tikt īstenotas vienīgi, ja ir brīvas no jebkāda 
sabiedrības spiediena un ietekmes.44

Trešā pamatnostādne (reliģijas teoloģija) 
izriet no reliģijas dabas, kuru homo religio-
sus, būdams sociāla būtne, dzīvo un pauž 
sabiedrībā caur iekšējiem aktiem un publis-
ku kultu. Šajā kopsakarā jānorāda, ka pa-
tiesības meklējumu un mūslaiku ateisma 
jautājums tiek atsevišķi apskatīts tā paša 
koncila konstitūcijā “Gaudium et Spes”. 
(GS, 19–21) Starp koncila tēviem, kuru 
vidū bija arī jāzeps Rancāns (1886–1969), 
bija arī tādi, kas pieprasīja izstrādāt atseviš-

ķu dokumentu, kas pievērstos baznīcas un 
ateisma, kā arī materiālisma fenomeniem.45 
Tiesība uz reliģisko brīvību tiek īstenota cil-
vēku sabiedrībā, kas paredz aizsardzību pret 
jebkādu ārējo spiedienu indivīda attiecībās 
ar Dievu. Tādējādi valsts varai, kuras mērķis 
ir rūpēties par kopējo labumu, nav tiesību 
iejaukties jautājumos, kas skar indivīda reli-
ģisko brīvību gan tā sirdsapziņā, gan ārējās 
izpausmēs, ciktāl tas pamatoti un taisnīgi 
neskar vispārpieņemto normu un sabied-
riskās kārtības jautājumus.46 lai mazinātu 
būtiskus konfliktus starp dažādu reliģiju pie-
kritējiem, tāpat arī ar tiem, kas nepieder ne 
pie vienas reliģijas, politiskajai kopienai ir 
jāgarantē reliģiskā un apziņas brīvība, šādi 
sniedzot adekvātu atbildi reliģiskā plurālis-
ma izaicinājumiem.47 Cilvēka reliģiozitāte 
nav kaut kas, ko valsts labvēlīgi piešķir tās 
pilsonim, bet gan dabiska tiesība, kas valstij 
ir jāatzīst un jārespektē.

visbeidzot — ceturtā pamatnostādne 
(politiskā eklezioloģija) skar pilsoniskās sa-
biedrības un valsts varas robežas reliģijas 
jautājumos, kā arī reliģisko kopienu atbildī-
bu un reliģiskās brīvības robežas.48 koncils 
uzsver, ka “izmantojot jebkura veida brīvību, 
ir jāievēro personiskās un sociālās atbildī-
bas morālais princips: īstenojot savas tie-
sības, atsevišķiem cilvēkiem un sociālajām 
grupām ir morāls pienākums ievērot arī citu 
cilvēku tiesības, kā arī savus pienākumus 
attiecībā pret citiem un kopējo labumu”, tur-
klāt “pilsoniskajai sabiedrībai ir tiesības sevi 
aizsargāt pret ļaunprātīgu reliģiskās brīvības 
izmantošanu — valsts varai ir pienākums 
šādu aizsardzību nodrošināt.” (DH, 7) Tātad 
visās savās publiskajās aktivitātēs reliģis-
kajām kopienām ir jāizvērtē, vai tās ievēro 
taisnīgumu un mieru, citiem vārdiem, vai tās 
kalpo kopējam labumam.49 zīmīgi, ka dek-
larācijas pirmās daļas noslēgumā koncila 
tēvi nevairās uzsvērt, ka ir jāaudzina “tādi 
cilvēki, kas, ņemot vērā patiesību, patstāvīgi 
spriestu, rīkotos ar atbildības izjūtu un, lab-
prāt sadarbojoties ar citiem, tiektos pēc tā, 
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kas ir patiess un taisnīgs”, tātad “reliģiskajai 
brīvībai ir jānodrošina un jāsekmē tas, lai cil-
vēki, izpildot savus pienākumus sabiedrības 
dzīvē, rīkotos ar lielāku atbildību.” (DH, 8)

Cilvēkam kā personai piemītošā reliģis-
kā brīvība tiek attiecināta arī uz šo personu 
apvienībām, koncila deklarācijā sauktām 
par reliģiskām grupām. Šādas grupas ir arī-
dzan vairāku brīvību un tiesību subjekti: tām 
pienākas “brīvība sevi pārvaldīt saskaņā ar 
savām normām, godināt augstāko būtni ar 
publisku kultu, palīdzēt saviem kopienas 
locekļiem reliģiskās dzīves praktizēšanā, at-
balstīt tos ar attiecīgu mācību, kā arī sekmēt 
tādu organizāciju darbību, kurās tie savstar-
pēji sadarbojas, lai dzīvi vadītu saskaņā ar 
saviem reliģiskajiem principiem.” Tām ir 
tiesības “izraudzīties savus kulta kalpotājus, 
tos izglītot, norīkot un likt tiem mainīt dar-
bības vietu, tiesības sazināties ar reliģiska-
jām pārvaldes struktūrām un kopienām citās 
valstīs, celt ēkas, kas paredzētas reliģiskiem 
mērķiem, kā arī iegūt un izmantot atbilsto-
šu īpašumu.” Reliģiskajām kopienām ir arī 
“tiesības netraucētām publiski mācīt un ap-
liecināt savu ticību mutiski un rakstveidā.” 
Turklāt tām “netiek aizliegts brīvi atklāt sa-
vas doktrīnas īpašo vērtību tajā, kas attie-
cas uz sabiedrības organizāciju un ikvienas 
cilvēciskās darbības iedzīvināšanu.” (DH, 4)

Atjaunināts skatījums uz reliģiskās brīvī-
bas koncepciju kļuva iespējams, galvenokārt 
atgriežoties pie tās antropoloģiskajiem pa-
matiem. Tieši kopīga izpratne par cilvēku tā 
kopveselumā dara iespējamu dialogu starp 
atšķirīgo reliģiju sekotājiem vai politiskajām 
organizācijām. un otrādi — dialogs ir apgrū-
tināts tur, kur nav sasniegta vienprātība par 
cilvēka kā personas cieņu un, secīgi, sirds-
apziņas brīvību.50

Deklarācijā par reliģisko brīvību tiek ap-
skatīts vēl cits, ne mazāk svarīgs princips, 
proti, “baznīcas brīvība” (libertas Eccles-
iae). Šim principam ir vērts īsumā pievēr-
sties, ciktāl tas palīdz labāk izprast katolis-
kās baznīcas skatpunktu gan baznīcas un 

valsts attiecībās nacionālajā līmenī, gan arī 
Svētā krēsla diplomātiskajā darbībā. kon-
cils apgalvo, ka “baznīcas brīvība ir pamat-
princips attiecībās starp baznīcu un valsts 
varu, kā arī visu laicīgo kārtību.” baznīca, 
kas savu brīvību iegūst no paša kristus, pra-
sa šādas brīvības garantijas, lai netraucēti 
varētu īstenot savu pamatsūtību — rūpēties 
par cilvēku pestīšanu. (DH, 14) Darbojoties 
šajā pasaulē, baznīca “sev prasa brīvību arī 
kā tādu cilvēku apvienība, kuriem ir tiesības 
dzīvot pilsoniskā sabiedrībā saskaņā ar kris-
tīgās ticības priekšrakstiem.” (DH, 13) baz-
nīca arī atzīst politiskās kopienas neatkarību 
un autonomiju, tāpat kā pati baznīca ir auto-
noma un neatkarīga no politiskās kopienas, 
skaidri nošķirot to, ko “kristieši individuāli vai 
apvienībās saskaņā ar savu kristīgo sirdsap-
ziņu veic savā vārdā kā pilsoņi, no tā, ko viņi 
kopā ar saviem ganiem veic baznīcas vārdā.” 
(GS, 76) Abas — valsts un baznīca — ir au-
tonomas un suverēnas kopienas, katra savā 
kompetenču jomā, jeb, kā to apustuliskajā 
vēstulē “Sollicitudo Omnium Ecclesiarum” 
(1969) definēja pāvests Pāvils vi: “[i]r pa-
tiesi, ka baznīcai un valstij ir atšķirīgi mērķi 
un tās abas ir pilnīgas sabiedrības (societa-
tes perfectas), .. neatkarīgas katra sev atbil-
stošā darbības jomā. Tomēr tāpat ir patiesi, 
ka gan viena, gan otra darbojas viena kopī-
ga subjekta — cilvēka — labā.”51 līdzīgu 
skatījumu atrodam jau Augustīna (Aurelius 
Augustinus, 354–430) darbā “De civitate 
Dei” — Hiponas Rēgijas bīskaps izceļ valsts 
rūpes par kopējo labumu un pūliņus garan-
tēt mieru, vienlaikus vēršoties pret tās cen-
tieniem pakļaut sev reliģiju. (XiX, 17)

Pamatoti rodas jautājums, vai reliģiskā 
brīvība ir pilnīgi identiska ar baznīcas brī-
vību, un ja nav, tad kāda ir atšķirība vai pat 
pretrunas? Tarčizio bertone S.D.B. (Tarci-
sio Bertone, dz. 1934) izdala trīs viedokļu 
grupas. vieni apgalvo, ka baznīcas brīvība 
nav nekas cits kā tā pati reliģiskā brīvība, 
kas piemīt baznīcai kā kolektīvai realitātei. 
Citi norāda, ka starp šīm divām brīvībām pa-
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stāv skaidrs nošķīrums. Pastāv arī viedoklis, 
ka libertas Ecclesiae ir pamatojama ar to, 
ka kristietība ir vienīgā patiesā reliģija, bet 
katoliskā baznīca — vienīgā patiesā baznī-
ca, savukārt, mūsdienu centieni nodrošināt 
reliģisko brīvību veicina iekrišanu reliģiska-
jā vienaldzībā un relatīvismā.52 Pats koncils 
sniedz atbildi, apliecinot, ka “pastāv harmo-
nija starp baznīcas brīvību un to reliģisko 
brīvību, kas ir jāatzīst kā visu cilvēku un ko-
pienu tiesības un konstitucionāli jāgarantē.” 
(DH, 13) Šāda “harmonija” nenozīmē, ka 
starp abām brīvībām ir liekama vienādības 
zīme, nedz arī nozīmē to, ka tās tiek pretnos-
tatītas. ja reliģiskā brīvība, kuras subjekts ir 
cilvēks kā persona, izriet no dabiskas lietu 
kārtības, kuru ir iespējams izzināt ar prāta 
palīdzību, tad baznīcas brīvība, kuras sub-
jekts ir baznīca kā institūcija valsts varas 
priekšā, izriet no pārdabiskas lietu kārtības, 
un ir izzināma, pateicoties Atklāsmei un ticī-
bai, tādēļ arī koncils apgalvo, ka “tā .. ir svē-
ta brīvība... Šī brīvība baznīcai ir tik būtiska, 
ka tie, kas to apkaro, rīkojas pretēji Dieva 
gribai.” (DH, 13) vienlaikus jau reliģiskās 
brīvības koncepcijā, kā iepriekš redzējām, ir 
ietvertas arī reliģisko grupu jeb kopienu tie-
sības, atklājot zināmu konverģenci ar baznī-
cas brīvību. (DH, 4)

Svētais Krēsls pasaules  
valstu saimē

Svētais krēsls ir līdzvērtīgs starptautis-
kās kopienas dalībnieks. kā valstij tam ir 
neatkarīga valdība, iedzīvotāji un noteik-
ta teritorija. jāatzīst, ka Svētajam krēslam 
bija starptautiskā tiesībsubjektība arī pirms 
laterāna līgumu noslēgšanas 1929. gada  
11. februārī, saskaņā ar kuriem pasaules 
kartē parādījās vatikāna pilsētvalsts (Status 
Civitatis Vaticanae) tik lielā teritorijā, cik ir 
nepieciešama starptautiski atzītas suverēnas 
garīgas autoritātes īstenošanai. Savukārt, 
Svētā krēsla diplomātiskajām attiecībām ir 
daudz senāka vēsture.53 Tam ir arī ius con-
trahendi un ius legationis, ko tas arī aktīvi 

izmanto — pašlaik ir noslēgts 261 divpusējs 
vai daudzpusējs līgums un nodibinātas dip-
lomātiskās attiecības ar 183 valstīm, eiro-
pas Savienību un neatkarīgo maltas ordeni. 
bet arī ar valstīm, ar kurām dažādu iemeslu 
dēļ nav izveidotas diplomātiskās attiecības, 
notiek pastāvīgs dialogs (piemēram, ar Ķī-
nas Tautas Republiku). Tāpat Svētais krēsls 
uztur daudzpusīgas attiecības ar dažādām 
starptautiskām organizācijām, starp kurām 
ir Ano, Ano Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācija (FAo), Apvienoto nāciju iz-
glītības, zinātnes un kultūras organizācija 
(uneSCo), eiropas Drošības un sadarbības 
organizācija (eDSo). Šādā perspektīvā Svē-
tais krēsls ir starptautisko tiesību subjekts, 
atzīts un pieņemts kā pilntiesīgs starptautis-
kās kopienas loceklis, ar tādām pašām tie-
sībām un tādiem pašiem pienākumiem kā 
citām suverēnām valstīm. Ano ģenerālās 
asamblejas 2004. gada 1. jūlija rezolūcijā, 
nosakot Svētā krēsla tiesības un privilēģi-
jas tā dalībā asamblejas darbā, tiek lietoti 
apzīmējumi “valsts, kas nav dalībvalsts” 
un “novērotājvalsts” (Svētajam krēslam 
ir pastāvīgas novērotājvalsts statuss kopš  
1964. gada 6. aprīļa).54 Ano vīnes konven-
cija par diplomātiskajiem sakariem (1961) 
īpaši izceļ apustulisko nunciju — Svētā 
krēsla vēstnieku — lomu (14. pants) un pa-
redz, kur tas ir iespējams, viņu precedences 
tiesības (16. pants).

jau pēc Pirmā pasaules kara Svētais 
krēsls līdzās dažādu konkordātu, paktu un 
citu bilaterālo līgumu noslēgšanai ir rati-
ficējis arī vairākus multilaterālus līgumus, 
cita starpā arī lai vecinātu humanitāro tie-
sību atzīšanu pasaules mērogā. Savukārt, 
paplašinot savu multilaterālo darbību pēc 
otrā pasaules kara, tas veltīja īpašu uzma-
nību ar nabadzību un ekonomisko attīstību 
saistītajiem jautājumiem, kā arī iesaistījās 
bēgļu statusa jautājuma sakārtošanai. Pēc 
vatikāna ii koncila Svētais krēsls ratificē-
ja virkni specifisku konvenciju un papildus 
protokolu, kas veltīti noteiktām cilvēktiesību 
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grupām. vienlaikus pastāv vairāki starptau-
tiski līgumi, tajā skaitā cilvēktiesību jomā, 
kurus Svētais krēsls nav ratificējis: vai nu 
tādēļ, ka tas radītu “tehniskas problēmas 
piemērot dažas Svētā krēsla un vatikāna 
pilsētvalsts īpatnības šiem līgumiem” (bet 
tos tomēr ieviešot de facto), vai arī tādēļ, 
ka atsevišķi šo līgumu punkti ir vai varē-
tu būt pretēji kristīgajai morālei, īpaši tajā, 
kas skar tiesības uz dzīvību vai arī cilvēka 
kā personas cieņu.55

ievērojot paritāti, Svētais krēsls vei-
do attiecības ar citām valstīm, īpaši tām, 
kurās pastāv lokālas katoliskās baznīcas 
struktūras. Šīs attiecības nereti tiek arī no-
stiprinātas ar konkordātu un citu divpusēju 
līgumu palīdzību, kuru pamatuzdevums ir 
nostiprināt vietējās katoļu kopienas tiesības 
un garantēt dažādās brīvības (libertas Ec-
clesiae). lai gan šādas vienošanās attiecas 
uz vietējās baznīcas dzīvi, tās tomēr ir sais-
tošas vietējām valdībām kā starptautisko 
tiesību sastāvdaļa, un to saturam jātiek at-
spoguļotam nacionālajā likumdošanā.56 Svē-
tā krēsla kā pilntiesīga starptautisko tiesību 
subjekta klātbūtne starptautiskajā kopienā 
nodrošina ne vien universālās baznīcas brī-
vību un tiesisko autonomiju, bet arī cilvēka 
pamattiesību un brīvību aizstāvību. Pontifi-
kālā diplomātija pārējo starptautisko tiesību 
subjektu priekšā īsteno vienu no saviem gal-
venajiem uzdevumiem — aizstāv un veicina 
reliģisko brīvību visā pasaulē, īpaši, ja runa 
ir par tiem, kas pieder pie katoļu kopienas.57

Starp tiem, kas no Svētā krēsla puses 
iestājas par reliģiskās brīvības ievērošanu 
un sekmēšanu, ir jāizdala trīs grupas. Pir-
mais un galvenais ir pats pāvests, pasaules 
lielākās reliģiskās grupas līderis un vienlai-
kus arī suverēnas valsts vadītājs. viņš, lie-
tojot kāda pieredzējuša nuncija vārdus, ir 
“pirmais baznīcas diplomāts”,58 tādēļ īpa-
ši nozīmīgs ir pāvestu maģistērijs, dažādu 
veidu tikšanās, apustuliskie ceļojumi. lī-
dzās jau iepriekš minētajiem dažāda līmeņa 
pontifikālajiem dokumentiem jāizceļ pašu 

pontifiku uzrunas, īpaši pie Svētā krēsla 
akreditētajam diplomātiskajam korpusam 
katra kalendārā gada sākumā, kā arī pāvestu 
teiktais Ano ģenerālajā asamblejā Ņujorkā 
(Pāvila vi 1965. gada 4. oktobrī; jāņa Pāvi-
la ii 1979. gada 2. oktobrī un 1995. gada  
5. oktobrī; benedikta Xvi 2008. gada  
18. aprīlī; Franciska 2015. gada 25. sep-
tembrī). otrkārt, tie ir dažādi Romas kūrijas 
dikastēriji (iestādes), starp kuriem īpašu 
lomu attiecībā uz reliģisko brīvību ieņem 
valsts sekretariāts, kuru tā kādreizējais va-
dītājs T. bertone raksturo kā “visintensīvāko 
informācijas apmaiņas centru, dzinējspēku 
daudzām iniciatīvām reliģiskās brīvības labā 
un šo iniciatīvu koordinatoru.”59 Sekreta-
riāta iekšienē darbojas Sekcija attiecībām ar 
valstīm un starptautiskajām organizācijām, 
kuras uzdevumos, saskaņā ar pāvesta Fran-
ciska apustulisko konstitūciju “Praedicate 
Evangelium” (2022),60 cita starpā ietilpst: 
rūpes par diplomātiskajām un politiskajām 
attiecībām ar valstīm un citiem starptautis-
ko tiesību subjektiem; vispārēji jautājumi, 
kas veicina baznīcas un civilās sabiedrības 
labumu, tostarp konkordātu un starptau-
tisko līgumu noslēgšana, konsultējoties ar 
lokālo baznīcu; Svētā krēsla pārstāvēšana 
starpvaldību starptautiskajās organizācijās  
(49.–51. pants). Ar valsts sekretariātu sa-
darbojas dažādas citas Svētā krēsla struk-
tūrvienības, kas katra saskaņā ar savām 
kompetencēm pievērš uzmanību dažādiem 
reliģiskās brīvības aspektiem. Treškārt, tie ir 
Svētā krēsla diplomāti — apustuliskie nun-
ciji un pastāvīgie novērotāji, kas pārstāv pā-
vestu dažādās valstīs un starptautiskās orga-
nizācijās, “īstenojot ne jau savas intereses, 
kā to parasti dara valstis, bet īpašo sūtību 
būt par taisnīguma, miera un solidaritātes 
rīku starp cilvēkiem.”61 Pastāvīga dažādu 
rangu pāvesta diplomātu klātbūtne starptau-
tiskajos starpvaldību un citos forumos var 
būt ne vien Svētā krēsla morālās autoritātes 
vai katoliskās baznīcas “maigās varas” iz-
pausme, bet vispirms jau apliecinājums tām 
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rūpēm, ar kurām Svētais krēsls cenšas pa-
nākt arvien lielāku saprašanos starp valstīm 
un tautām, veicinot tiesību spēku un no-
raidot spēka tiesības, sekmējot “empātisku 
uzmanību”62, nostājoties visneaizsargātāko 
un visievainojamāko pusē. To var dēvēt par 
vērtību diplomātiju.63

Iespējas un izaicinājumi
mūsdienās reliģija kā tāda un īpaši re-

liģiskā brīvība, lai gan piesaista uzmanību, 
vienlaikus tomēr saskaras ar vairākiem iz-
aicinājumiem gan starptautiskās politikas 
mērogā, gan starpreliģiju dialogā, liekot 
katoliskajai baznīcai īpaši rūpīgi veidot un 
paust savu attieksmi. Pāvests jānis Pāvils ii, 
balstoties priekšgājēju un pēdējā koncila at-
stātajā maģistērijā, ir skaidri definējis šīs at-
tieksmes izejas punktu: “Reliģiskā brīvība ir 
cilvēktiesību sirds. Tā ir tik neaizskarama, ka 
pat paredz, ka cilvēks varētu brīvi mainīt re-
liģiju, ja to pieprasa viņa sirdsapziņa… Tie-
ši tādēļ nevienu nedrīkst piespiest pieņemt 
kādu noteiktu reliģiju, lai kādi arī būtu aps-
tākļi un motivācija.”64 Tādēļ ir svarīgi, lai vi-
sos iespējamajos līmeņos arvien vairāk tiktu 
atklāta reliģiskās brīvības nozīme un neap-
strīdamā vieta starp cilvēka pamattiesībām. 
uz to norādīja arī benedikts Xvi, piemēram, 
2011. gada janvārī uzrunājot pie Svētā 
krēsla akreditēto diplomātisko korpusu, brī-
dinādams par kādas tendences parādīšanos, 
proti, par kontrasta radīšanu starp tiesību uz 
reliģisko brīvību un pārējām cilvēktiesībām, 
“šādi aizmirstot vai arī noliedzot reliģiskās 
brīvības centrālo lomu, aizsargājot un aiz-
stāvot cilvēka augsto cieņu.”65 Tāpēc Svētais 
krēsls gan attiecībās ar atsevišķām valstīm, 
gan starpvaldību forumos un dažādās starp-
tautiskajās organizācijās aizvien uzsver, ka, 
liedzot vai ierobežojot reliģisko brīvību, ne-
tiks panākta pārējo cilvēktiesību nostiprinā-
šanās un atzīšana.66 Ar to ir saistīta arī “jau-
no tiesību” problemātika. Šādas tiesības tiek 
veicinātas notiektos sabiedrības sektoros un 
iekļautas nacionālajā likumdošanā vai arī 

starptautiskajās direktīvās, bet patiesībā nav 
nekas cits kā “egoistisku vēlmju izpausme” 
un “nerod pamatojumu cilvēka patiesajā 
dabā.”67 Tā kā šādas tiesības ir pretrunā 
ar adekvātu antropoloģisku redzējumu, tad 
Svētais krēsls aktīvi iesaistās dažādu līmeņu 
diskusijās, nereti pieredzot naidīgu attieksmi 
pret baznīcu, īpaši, ja runa ir par dzīvības, 
laulības un ģimenes tēmām.68

vēl viens jautājumu loks skar valsts at-
tiecības ar baznīcu un citām reliģiskajām 
kopienām. Reliģiskās brīvības principa ie-
kļaušana valsts pamatlikumā pati par sevi 
vēl negarantē efektīvu šādas tiesības atzīša-
nu. Šis princips jāīsteno visos sabiedrības 
dzīves līmeņos un visās tās sfērās. baznīcas 
brīvības un līdz ar to arī politiskās kopienas 
un baznīcas attiecību modeļu, un sekulā-
ras valsts izpratnes temats ir piedzīvojis 
dažādus attīstības scenārijus un nebūt nav 
izsmelts. Arvien ir būtiska diskusija par re-
liģijas un reliģisko kopienu publisko lomu. 
Rīno Fizikella (Rino Fisichella, dz. 1951) 
apgalvo, ka ar laicitāti (fr. laïcité) politikas 
jomā tiek pārsvarā saprastas likumdevēja 
pūles pieņemt lēmumus, kas nebūtu kādas 
noteiktas reliģiskās konfesijas determinēti, 
šādi īstenojot savu funkciju garantēt mieru 
starp dažādām sabiedrības grupām, tostarp 
reliģiskām.69 Tomēr valsts un sabiedrības 
laicitātes piesaukšana mūsdienās bieži vien 
izskan kā pretošanās kristietībai, īpaši ka-
toliskajai baznīcai, gadījumos, kad tā vēlas 
iesaistīties politiskajās debatēs, jo sevišķi 
ētiskas un morālas dabas jautājumos.

Pēc vatikāna ii koncila laicitātes jautā-
jums tika apskatīts 2002. gadā izdotajā 
Ticības doktrīnas kongregācijas doktrinālajā 
notā par dažādajiem aspektiem, kas skar 
katoļu iesaistīšanos politiskajā dzīvē.70 Pā-
vests benedikts Xvi sava pontifikāta laikā 
(2005–2013) vairākkārt aicināja pārdomāt 
laicitātes nozīmi mūsdienu apstākļos, piedā-
vājot pozitīvas laicitātes (it. laicità positiva, 
fr. laïcité positive, angļu positive laicity) 
jēdzienu, ar to saprazdams valsts labvēlīgu 
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attieksmi pret reliģiju, saglabājot valsts un 
baznīcas (vai arī citas reliģiskās kopienas) 
šķirtības principu: “.. [n]o vienas puses, lai 
pasargātu gan pilsoņu reliģisko brīvību, gan 
valsts atbildību par tiem, ir būtiski uzsvērt 
nošķīrumu starp politikas jomu un reliģijas 
jomu, no otras, — ir daudz skaidrāk jāap-
zinās reliģijas neaizvietojamā funkcija sirds-
apziņas veidošanā un tās sniegums, kopā ar 
citām institūcijām radot ētisku pamatkon-
sensu sabiedrībā.”71 Šā jēdziena ieviešana, 
kas jau pāvesta Pija Xii uzrunās ir sasto-
pams kā “veselīga laicitāte” un kuru varētu 
identificēt ar mērenu baznīcas atdalītības 
modeli,72 ir katoliskās baznīcas mēģinājums 
rast dialoga iespējas ar tādu sabiedrību, kas 
sevi postulē kā morāliski neitrālu vai pat — 
novēršoties no kristīgajiem pamatiem, uz 
kuriem tā ir veidojusies — a priori uztver 
reliģiju kā problēmu, nekritiski to reducējot 
līdz fundamentālisma fenomenam, un, at-
saukdamās uz visu pilsoņu vienlīdzību, pie-
prasa reliģisko kopienu neitralitāti, selektīvi 
liedzot tām brīvību publiskajā sfērā paust 
savu pārliecību. Tas nereti tiek arī reducēts 
līdz uzskatam, kas ir pretējs reliģiskās brī-
vības principam, proti, ka kristietim (vai arī 
citai reliģijai piederīgajam), lai varētu aktīvi 
piedalīties sabiedrības dzīvē (tostarp politi-
kā un kultūrā), vispirms ir jādistancējas no 
paša reliģiskās piederības.73 Šādās sabiedrī-
bās nereti valda viedoklis, ka visām tās gru-
pām jātiek traktētām vienlīdzīgi un kopējām 
vērtībām jākļūst normatīvām ar vairākuma 
atbalstu. Tomēr līdzsvars starp dažādām 
sabiedrības grupām un to viedokļiem ir kas 
daudz vairāk: jautājumus, kas skar pamat-
vērtības, nevar vienkārši atrisināt ar pilsoņu 
balsojumu, jo tas nozīmētu, ka valsts kļūtu 
autoritāra ētikas jomā.74 Reliģiskajām ko-
pienām nevar liegt izteikties par ētikas un 
morāles jautājumiem un vērtībām, kas arī 
tagad skar visus cilvēkus, jo šīs vērtības vis-
pirms jau ir cilvēciskas un tikai tad reliģis-
kas vai specifiski kristīgas. vienlaikus ir jā-
atzīst, ka reliģiskajām kopienām ir jāmācās 

pasniegt savu realitātes skatījumu humānis-
tiski saprotamā valodā, šādi radot patiesa 
dialoga iespēju. Pāvests Francisks uz to 
norāda sava pontifikāta programmatiskajā 
enciklikā “Evangelii Gaudium” (2013), at-
gādinādams, ka gan reliģijas, gan politikas 
jomā idejas nedrīkst būt atrautas no realitā-
tes (EG, 232–233).75

vatikāna ii koncila deklarācijas “Dig-
nitatis Humanae” izstrādes laikā īpašas 
raizes radīja kristiešu kopienu stāvoklis un 
elementāru tiesību ievērošana Padomju So-
ciālistisko Republiku Savienībā un citās ko-
munistiskā bloka valstīs, taču pašlaik arvien 
aktuāls ir reliģisko kopienu stāvoklis un to 
attiecības ar valsti Ķīnas Tautas Republikā, 
sevišķi “divkāršās lojalitātes” jautājums, kas 
skar vietējo katoļu kopienu un tās pakļautī-
bu Svētajam krēslam un Ķīnas valdībai, bet 
zināmā mērā arī islāmu praktizējošo uiguru 
minoritāti.

Sekulāras valsts un reliģiskas kopienas 
attiecību jautājums ir jāattīsta arī vēl kādā 
citā plāksnē, proti, ievērojot katra cilvēka 
tiesību, sekojot sirdsapziņai, mainīt savu re-
liģisko piederību vai arī izvēlēties nepiederēt 
nevienai reliģijai, par ko Ano vispārējās cil-
vēktiesību deklarācijas (1948) izstrādes lai-
kā iestājās viens no tās autoriem, libāniešu 
diplomāts Šarls maliks (Charles Habib Ma-
lik, 1906–1987). Arī pašlaik ir sastopami 
gadījumi, kad valstīs, kas nomināli ir seku-
lāras, tomēr netiek ievērota pilsoņu apziņas 
brīvība, piemēram, ja islāma atstāšana un 
pievēršanās kristietībai ir aizliegta vai par to 
pat ir paredzēts nāvessods.76 lai gan islā-
mā pastāv kulta brīvība, reliģiskās brīvības 
izpratne atšķiras. Tā 1990. gadā pieņemtā 
kairas deklarācija (The Cairo Declaration on 
Human Rights in Islam) neparedz reliģiskās 
piederības maiņu. ir jānotiek pilnvērtīgam 
dialogam, arī starp dažādām reliģijām, par 
cilvēka cieņu un no tās izrietošajām brīvī-
bām un tiesībām, kas kļūst īpaši aktuāli, ja 
ņem vērā islāma izplatību vakareiropā. vien-
laikus katoliskās baznīcas iekšienē koncila 
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Deklarācija par reliģisko brīvību izsauca ne 
mazums negatīvu reakciju īpaši konserva-
tīvajās aprindās, atstājot atvērtu jautājumu 
par to, vai pastāv tiesības maldīties vai pat 
atkrist no baznīcas (piemēram, Kirchenaus-
tritt vāciski runājošās zemēs), un, ja pastāv, 
tad vai kanonsitikā varētu runāt par ius 
apostandi?

vēl viena izaicinājumu joma ir saistīta 
ar dažādu reliģisko grupu vai to pārstāvju, 
jo īpaši kristiešu, vajāšanām visā pasaulē. 
Pāvests benedikts Xvi nav vairījies no jē-
dziena “kristianofobija” lietošanas, atgādi-
nādams arī, ka katra cilvēka un katras re-
liģiskās kopienas brīvībai ir jābūt patiešām 
universāli atzītai. Tāpēc Svētais krēsls līdzās 
citām starptautiskām organizācijām ir pē-
dējos gados pievērsies kristiešu minoritāšu 
aizstāvēšanai reģionos, kur pie varas ir ra-
dikāli islāmisti, īpaši Sīrijā un irākā, un kur 
tradicionāli vairāku gadsimtu gaitā ir bijusi 
iespējama miermīlīga līdzāspastāvēšana. 
Pāvests Francisks vēstulē Ano ģenerālsek-
retāram (2014) pauda bažas par dažādu 
etnisko un reliģisko minoritāšu stāvokli irā-
kā,77 bet uzrunā Ano ģenerālās asamblejas 
pārstāvjiem Ņujorkā (2015), līdzās citām 
tēmām, apelēja pie starptautiskās kopienas 
sirdsapziņas, vēršot uzmanību uz situāciju 
Tuvajos Austrumos, ziemeļāfrikā un citās āf-
rikas zemēs, “kur kristieši kopā ar citām kul-
tūras un etniskajām grupām, kā arī ar tiem, 
kas pieder vairākuma reliģijai, taču neļaujas 
naidam un ārprātam, ir pakļauti kulta vietu, 
kultūras mantojuma un mājokļu iznīcināša-
nai un spiesti bēgt, vai par piederību mie-
ram un labajam samaksāt ar savu dzīvību 
vai verdzību.”78 Šie temati vēlreiz iekļauti tā 
saucamajā Abū Dabī dokumentā, kas veltīts 
cilvēku brālīgumam (The Document on Hu-
man Fraternity for World Peace and Living 
Together) un kuru 2019. gadā Apvienoto 
Arābu emirātu galvaspilsētā pāvests Fran-
cisks parakstīja kopā ar Azharas — vienas 
no prestižākajām islāma zinātniskajām in-
stitūcijām — šeihu un galveno imamu Ah-

medu Al Taijebu (Ahmed Mohamed Ahmed 
El-Tayeb, dz. 1946), gan definējot pamatus, 
uz kuriem tiks veidots turpmākais dialogs, 
gan paužot kopīgu pozīciju, piemēram, pret 
reliģisko fundamentālismu.79

visbeidzot ir jāuzdod jautājums, kā-
dēļ reliģijai un reliģiskajai brīvībai dažādos 
līmeņos vispār tiek pievērsta uzmanība,  
iekļaujot to valstu un starptautisko organizā-
ciju politiskajā dienaskārtībā. Tas ir saistīts ar 
kopumā arvien plašāku cilvēktiesību izpratni, 
pat ja tā dažreiz var izrādīties statiska un re-
ducēta līdz deklaratīviem paziņojumiem. bet 
ir jāatzīst, ka īsti iedarbīgs instruments reli-
ģiskās brīvības veicināšanai un aizstāvēšanai 
starptautiskajā kopienā līdz šim nav radīts. 
bez tam valdību un diplomātijas pievēršanās 
reliģiskajai brīvībai varētu būt arī mēģinā-
jums pieradināt dažādas reliģiskās kopienas, 
tieši vai netieši uzraugot iekšējos procesus. 
Tādējādi var gan laikus apturēt radikalizē-
šanos, gan atbalstīt uz dialogu un atvērtību 
orientētos strāvojumus. bet vai tādā gadīju-
mā nerodas pretruna ar reliģiskās brīvības 
principu, kurš tiek instrumentalizēts, lai sa-
sniegtu politiskus mērķus?

Noslēguma vietā
katoliskā baznīca nepieprasa reliģisko 

brīvību vienīgi sev, it kā tai būtu kāda eks-
kluzīva privilēģija, bet gan cenšas panākt, lai 
tiktu atzīta un ievērota visu cilvēku un reli-
ģisko kopienu tiesība uz reliģisko brīvību.80 
vienlaikus tai arvien ir jāveicina adekvāta 
reliģiskās brīvības izpratne, kas netiktu re-
ducēta līdz reliģiskajam indiferentismam. 
Šādu nostāju pauž pāvests Francisks savā 
pēdējā enciklikā “Fratelli tutti” (2020), uz-
svērdams, ka nedrīkst aizmirst “visu reliģiju 
ticīgo” reliģisko brīvību. Šī brīvība “atklāj, 
ka varam sasniegt sapratni starp dažādām 
kultūrām un reliģijām”. (FT, 279) baznīca 
nenoliedz neko no tā, kas citās reliģijās ir pa-
tiess un svēts. Tā “ar patiesu cieņu attiecas 
pret šo reliģiju dzīves un darbības veidiem, 
normām un doktrīnām, kuras daudzējādā 
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ziņā gan atšķiras no tā, ko atzīst un sludi-
na katoliskā baznīca, tomēr nereti šajās  
reliģijās ir atblāzma no patiesības, kas ap-
gaismo visus cilvēkus.” (NA, 2) Tas nebūt 
nenozīmē relatīvisma vai reliģiskā sinkrē-
tisma sludināšanu, jo baznīca neatsakās 
no savas misionārās dabas, bet vienlaikus 
veicina ekumenisko un starpreliģiju dialogu, 
tā ietvaros meklējot patiesību un kopīgu iz-
pratni par cilvēku kā personu un no tās izrie-
tošajām pamattiesībām. Reliģiskā brīvība ir 
priekšnoteikums, lai baznīca varētu īstenot 
savu sūtību.81

jānis Pāvils ii savulaik atgādināja, ka 
Svētā krēsla raison d’être tautu saimē ir “būt 

par balsi, uz kuru gaida cilvēka sirdsapziņa, 
nemazinot citu reliģisko tradīciju ieguldīju-
mu.”82 Tādēļ starptautiskajā kopienā Svētais 
krēsls īsteno vērtību diplomātiju, aicinot 
uz stabilu mieru starp valstīm un tautām,  
iesaistoties mūslaiku problēmu ilgtspējīgu 
risinājumu meklējumos, kā arī iestājoties 
par visneaizsargātākajiem planētas iedzīvo-
tājiem. visos šajos procesos ir būtiski ievērot 
gan ikviena indivīda, gan kopienu tiesību uz 
reliģisko brīvību. Šai tiesībai pamatoti ir jāat-
gūst paliekoša vieta starptautiskās politikas 
un diplomātijas dienaskārtībā.
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Summary

Keywords: religious freedom, human dignity, diplomacy of the Holy See, multilateralism

The article views the principle of religious freedom that is based on human dignity, as 
it is understood by the Catholic Church. Such an understanding has been formulated by 
the Second vatican Council and has taken a permanent place in various levels of Church 
teachings as well as in bilateral and multilateral diplomatic relations maintained by the Holy 
See. The author focuses on the history and guidelines of the Council's declaration Dignitatis 
Humanae and highlights the diplomatic efforts of the Holy See in the field of human rights, 
and particularly, religious freedom. There are viewed also opportunities and challenges while 
guaranteeing religious freedom or standing up for it as well as various related initiatives.


