STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO
Tom 6 ± 2003

IV MIEÎDZYNARODOWA KONFERENCJA
¹RELIGIA I WOLNOSÂCÂ RELIGIJNA
Â
W PANSTWACH EUROPY SÂRODKOWO-WSCHODNIEJ
W PERSPEKTYWIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJº

W dniach 1-2 wrzesÂnia 2003 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyøa sieÎ IV MieÎdzynarodowa Konferencja z cyklu Kultura
i prawo, zatytuøowana Religia i wolnosÂcÂ religijna w panÂstwach Europy
SÂrodkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej. Zorganizowana zostaøa pod patronatem Prymasa Polski przez Wydziaø
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydziaø Nauk
Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Uniwersytet Kardynaøa
Stefana WyszynÂskiego w Warszawie, Stiftung Gesellschaft fuÈr
Rechtspolitik w Trewirze, Gesellschaft fuÈr Religion und Religionsfreiheit in der EU w BischofsgruÈn i Stowarzyszenie KanonistoÂw Polskich z okazji 10. rocznicy podpisania konkordatu mieÎdzy StolicaÎ
ApostolskaÎ i PolskaÎ. OtwierajaÎc konferencjeÎ, ks. prof. JoÂzef Krukowski, przewodniczaÎcy Komitetu Organizacyjnego, stwierdziø, zÇe gøoÂwnym celem konferencji jest poznanie prawdy i pogøeÎbienie wiedzy na
temat regulacji prawnych dotyczaÎcych stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem
a religiaÎ. NasteÎpnie abp JoÂzef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, przypomniaø drogeÎ do nawiaÎzania staøych stosunkoÂw dyplomatycznych pomieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i PolskaÎ, co nastaÎpiøo w dniu
17 lipca 1989 r. i w dalszej kolejnosÂci stworzyøo warunki do opracowania i podpisania w dniu 28 lipca 1993 r. umowy konkordatowej.
ZauwazÇyø, zÇe Polska byøa pierwszym sposÂroÂd panÂstw postkomunistycznych, ktoÂre zawarøy konkordat; tym samym staø sieÎ on niejako
tekstem modelowym dla poÂzÂniejszych umoÂw zawieranych z krajami
byøego ¹bloku radzieckiegoº. Søowa powitania do uczestnikoÂw kon-
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ferencji skierowali takzÇe dr Otto Theisen, b. Minister SprawiedliwosÂci RFN, prof. Zbigniew CiesÂlak, prorektor UKSW, oraz ks. prof.
Andrzej Szostek, rektor KUL, ktoÂry podkresÂliø, zÇe mimo przemian,
jakie dokonaøy sieÎ w krajach Europy SÂrodkowo-Wschodniej, wciaÎzÇ
martwiaÎ istniejaÎce ± trwalsze nizÇ mozÇna sieÎ byøo spodziewacÂ ± relikty
przeszøosÂci, rodzaÎce obawy, izÇ wejsÂcie do Unii przyczyni sieÎ do rozwoju materializmu i zaniku religijnosÂci. StaÎd podjeÎcie refleksji nad
wolnosÂciaÎ religijnaÎ uznaø za nader wazÇne i pilne. ZÇyczyø takzÇe, by
rozwazÇania uczestnikoÂw konferencji wøaÎczyøy sieÎ w trud budowania
nowej zjednoczonej Europy. Z kolei abp JoÂzef ZÇycinÂski, Wielki
Kanclerz KUL, metropolita lubelski, nawiaÎzaø do adhortacji apostolskiej Jana Pawøa II Ecclesia in Europa z dnia 28 czerwca 2003 r.
i stwierdziø, zÇe troska o czøowieka i wartosÂci ludzkie winna stacÂ sieÎ
czymsÂ fundamentalnym dla poszukiwania najgøeÎbszych podstaw tworzonego prawa europejskiego. Braterskie pozdrowienie do uczestnikoÂw konferencji skierowaø takzÇe w swoim lisÂcie kard. JoÂzef Glemp,
Prymas Polski.
PierwszaÎ sesjeÎ obrad rozpoczeÎøo wystaÎpienie dr Hanny Suchockiej, Ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, pt. Rola konkordatu w procesie normalizacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem w Europie SÂrodkowo-Wschodniej. Byøa Premier RzaÎdu RP
w okresie prowadzenia negocjacji i podpisania polskiego konkordatu
przypomniaøa okolicznosÂci, jakie towarzyszyøy zawarciu umowy oraz
jej podstawowe zaøozÇenia. PodkresÂliøa, zÇe chocÂ proces ratyfikacji
trwaø blisko pieÎcÂ lat (nastaÎpiøa ona 23 lutego 1998 r.), dzisÂ ± z perspektywy 10 lat od jej podpisania ± mozÇna stwierdzicÂ, zÇe wyrazÇane
przez przeciwnikoÂw umowy konkordatowej obawy nie sprawdziøy
sieÎ. SÂwiadczaÎ o tym roÂwniezÇ wypowiedzi wielu krytykoÂw z przeszøosÂci,
a døugi okres ratyfikacji posøuzÇyø lepszemu zrozumieniu i usÂwiadomieniu spoøeczenÂstwu przyjeÎtych w konkordacie rozstrzygnieÎcÂ.
Dalsza, zasadnicza czeÎsÂcÂ obrad konferencji posÂwieÎcona zostaøa
problematyce stosunku panÂstwa do religii w Europie SÂrodkowo-Wschodniej na etapie transformacji ustrojowych, wiodaÎcych od totalitarnego komunizmu do demokracji liberalnej, zwiaÎzanych jednoczesÂnie z integracjaÎ Europy pod wzgleÎdem ekonomicznym, politycznym i prawnym. Procesy te obejmujaÎ takzÇe zmiany w dziedzinie po-
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lityki panÂstw wobec religii. SytuacjeÎ religijnaÎ i problematykeÎ wolnosÂci
religijnej w poszczegoÂlnych panÂstwach kolejno przedstawili: w Republice Federalnej Niemiec ± prof. Gerhard Robbers z Uniwersytetu
w Trewirze, w Republice WeÎgierskiej ± prof. BalaÂzs Schanda z Katolickiego Uniwersytetu PeÂtera PaÂzmaÂnyego w Budapeszcie, w Polsce ±
ks. prof. JoÂzef Krukowski (KUL/UKSW), na Ukrainie ± bp prof.
Sofron Mudryj, rektor Akademii Iwanofrankowskiej, w Republice
Czeskiej ± ks. prof. JirÏi Tretera z Uniwersytetu Karola w Pradze,
w Republice Søowackiej ± ks. Pavlo Repko (PreszoÂw), w Republice
Biaøoruskiej ± bp dr Antoni Dziamianko, sekretarz Konferencji BiskupoÂw Katolickich Biaøorusi (Grodno), w Republice Litewskiej ±
ks. prof. Vytautas S. VaicÏiuÅnas, dziekan Fakultetu Teologicznego
Uniwersytetu w Kownie, w Republice Søowenii ± Alojz Peterle, b. premier RzaÎdu Republiki Søowenii. WystaÎpienia moÂwcoÂw nasuwajaÎ
stwierdzenie, zÇe generalnie wspoÂlny jest kierunek przemian, zapoczaÎtkowanych w Polsce, a nasteÎpnie dokonujaÎcych sieÎ we wschodnich
Niemczech w procesie zjednoczenia z RepublikaÎ FederalnaÎ Niemiec
i w pozostaøych panÂstwach Europy SÂrodkowo-Wschodniej. Jest to
przechodzenie od modelu panÂstwa ateistycznego, opartego na zaøozÇeniach ideologii komunistycznej, do modelu demokratycznego panÂstwa sÂwieckiego, ktoÂre kazÇdemu czøowiekowi gwarantuje wolnosÂcÂ
sumienia i religii w wymiarze indywidualnym i wspoÂlnotowym. Natomiast zachodzaÎce roÂzÇnice saÎ rezultatem charakterystycznych dla
kazÇdego z tych panÂstw tradycji kulturowych, dynamiki zÇycia religijnego, ale w duzÇej mierze takzÇe ukøadu siø politycznych i ideologicznych. W sÂlad za PolskaÎ umowy konkordatowe ze StolicaÎ ApostolskaÎ
zawarøy rzaÎdy WeÎgier, Søowacji i Litwy oraz nowe landy RFN. Nie
majaÎ jeszcze takich umoÂw Ukraina i BiaøorusÂ, natomiast w Czechach
i Søowenii zawarte ukøady nie zostaøy dotychczas ratyfikowane.
Ostatnia sesja konferencji posÂwieÎcona zostaøa obecnosÂci religii
w procesie integracji panÂstw i narodoÂw Europy Zachodniej i Wschodniej. Referat pt. Unia Europejska wobec kosÂcioøoÂw wygøosiø dr Michael Weninger, doradca przewodniczaÎcego Komisji Europejskiej.
Prelegent przypomniaø proces tworzenia zjednoczonej Europy, przyblizÇyø najwazÇniejsze przepisy prawa europejskiego dotyczaÎce pozycji
KosÂcioøoÂw i prawa do wolnosÂci religijnej, w szczegoÂlnosÂci DeklaracjeÎ
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nr 11 do Traktatu Amsterdamskiego i art. 10 Karty Praw Podstawowych, podkresÂliø obecnosÂcÂ KosÂcioøa przy instytucjach europejskich
w tym istnienie Nuncjatury Apostolskiej i Komisji EpiskopatoÂw
WspoÂlnoty Europejskiej (COMECE), a nasteÎpnie przedstawiø przepisy projektu traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej. Zdaniem
moÂwcy wazÇniejsze jest to, zÇe w teksÂcie projektu zakotwiczone zostaøy
wartosÂci chrzesÂcijanÂskie, za ktoÂre uznaø gwarancje nienaruszalnosÂci
godnosÂci czøowieka z art. II ± 1, nizÇ brak imienia Boga w preambule.
Z kolei ks. prof. JoÂzef Krukowski w swoim referacie Stanowisko
KosÂcioøa wobec projektu traktatu konstytucyjnego UE podkresÂliø, zÇe
generalnie Stolica Apostolska i episkopaty krajowe odnoszaÎ sieÎ
z aprobataÎ do idei zjednoczenia Europy na zasadach demokracji, poszanowania roÂwnosÂci i solidarnosÂci oraz pluralizmu religijnego i sÂwiatopoglaÎdowego, ale wobec unijnej polityki legislacyjnej wzgleÎdem
religii stawiajaÎ pewne postulaty i zastrzezÇenia. DotyczaÎ one uznania
religii jako jednego z istotnych zÂroÂdeø uniwersalnych wartosÂci ludzkich, umieszczenia invocatio Dei w teksÂcie przyszøej konstytucji, a takzÇe uznania chrzesÂcijanÂskiego dziedzictwa Europy. ZwroÂciø uwageÎ, zÇe
w pracach II Konwentu Europejskiego nastaÎpiøa zmiana stanowiska
w sprawie poszanowania wolnosÂci religijnej w wymiarze instytucjonalnym, w efekcie ktoÂrej przyjeÎto zasadeÎ, izÇ UE respektuje i nie narusza statusu prawnego KosÂcioøoÂw i wspoÂlnot religijnych w panÂstwach
czøonkowskich, a uznajaÎc ich tozÇsamosÂcÂ i specyficzny wkøad, beÎdzie
utrzymywacÂ z nimi otwarty, szczery i regularny dialog. JezÇeli zatem
traktat konstytucyjny zostanie przyjeÎty w takiej wersji, to z chwilaÎ gdy
Polska stanie sieÎ czøonkiem Unii Europejskiej, ta respektowacÂ beÎdzie
status prawny KosÂcioøa katolickiego i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych zgodnie z zasadami okresÂlonymi w Konstytucji RP z 1997 r.
i w konkordacie z 1993 r. Ponadto Unia beÎdzie zdolna zawieracÂ umowy dwustronne, w tym takzÇe ze StolicaÎ ApostolskaÎ. KonÂczaÎc swoje
wystaÎpienie, ks. prof. Krukowski stwierdziø, zÇe postulaty zgøaszane
przez KosÂcioÂø katolicki pod adresem autoroÂw przyszøej konstytucji
UE saÎ stopniowo realizowane w drodze przezwycieÎzÇania modelu radykalnej sÂwieckosÂci. Wyraziø tezÇ nadziejeÎ, zÇe w dalszych pracach nad
projektem traktatu zostanie uwzgleÎdniony takzÇe postulat wpisania
odniesienia do Boga oraz dziedzictwa chrzesÂcijanÂskiego Europy.
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ZamykajaÎc obrady IV MieÎdzynarodowej Konferencji Kultura
i prawo, bp prof. Andrzej DzieÎga, dziekan Wydziaøu Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji KUL, zauwazÇyø, zÇe wpisuje sieÎ ona
w proces wielkiej edukacji politycznej wspoÂøczesnej Europy, ksztaøtujaÎcej jednosÂcÂ mysÂlenia i dziaøania. JednoczesÂnie wyraziø niepokoÂj,
jaki ± jego zdaniem ± rodzi opoÂr politykoÂw przed wpøywem KosÂcioøa
na prace przygotowawcze traktatu konstytucyjnego UE, opoÂr niezrozumiaøy i nieuzasadniony, jesÂli usÂwiadomicÂ sobie, zÇe wøasÂnie w nurcie
chrzesÂcijanÂskim juzÇ trwa proces gøeÎbokiej integracji europejskiej.
Marta Ordon

