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czy dotowania przez panÂstwo zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Pytanie postawione na wsteÎpie pozostawiø jednak otwartym. Kolejnym uczestnikiem dyskusji byø ks. dr hab. Krzysztof Warchaøowski (prof. UKSW), ktoÂry podkresÂliø, zÇe pojeÎcie rozdziaøu jest pojeÎciem zindywidualizowanym, bo kazÇde
panÂstwo tworzy wøasny model separacji. Przypomniaø stanowisko KosÂcioøa katolickiego odnosÂnie do relacji mieÎdzy KosÂcioøem a wspoÂlnotaÎ politycznaÎ, jakie zostaøo wypracowane na Soborze WatykanÂskim II. Jego
zdaniem, za sÂwieckim charakterem panÂstwa w Rzeczypospolitej Polskiej
przemawiajaÎ dwa elementy: brak zapisu o oficjalnej religii panÂstwa oraz
zasada roÂwnouprawnienia zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. NasteÎpnie gøos zabraø prof. dr hab. Michaø Pietrzak (UW). ZwroÂciø on uwageÎ, izÇ niezalezÇnie
od modelu formalnoprawnego w kazÇdym panÂstwie istnieje jeszcze model
realizowany w praktyce i zazwyczaj mamy do czynienia z rozdzÂwieÎkiem
mieÎdzy tymi modelami. Nasz rozdziaø okresÂliø jako selektywny i niepeøny.
ZwroÂciø uwageÎ na kwestieÎ finansowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
w szczegoÂlnosÂci gdy chodzi o finansowanie z budzÇetu panÂstwa ich szkoÂø
wyzÇszych. W dyskusji panelowej poprowadzonej w ramach sesji III ponadto wzieÎli jeszcze udziaø: Ryszard Maøajny (USÂ), Aleksander Merker,
Jarosøaw Szymanek, Przemysøaw Florianowicz-Bøachut i Wojciech Brzozowski (UW).
Na zakonÂczenie obrad prof. dr hab. Michaø Pietrzak podzieÎkowaø
uczestnikom dyskusji za zabranie gøosu i wszystkim obecnym za udziaø
w konferencji. Wyraziø nadziejeÎ, zÇe spotkanie i przeprowadzona dyskusja
przyczyniaÎ sieÎ do tego, zÇe system relacji wyznaniowych w Polsce wykrystalizuje sieÎ i w peøni nabierze charakteru polskiego ze wszystkimi tego
uwarunkowaniami.
Marta Ordon

V MieÎdzynarodowa Konferencja Kultura i prawo. ToźsamosÂcÂ kulturowa
Unii Europejskiej a pluralizm religijny
Wydziaø Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziaø Nauk Prawnych Towarzystwa Na-
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ukowego KUL we wspoÂøpracy z Gesellschaft fuÈr Rechtspolitik, Institut
fuÈr Rechtspolitik an der UniversitaÈt Trier zorganizowaøy w dniach 18-19
wrzesÂnia 2006 roku V MieÎdzynarodowaÎ KonferencjeÎ NaukowaÎ Kultura
i prawo na temat TozÇsamosÂcÂ kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm
religijny. Na miejsce spotkania wybrano EuropejskaÎ AkademieÎ Prawa
w Trewirze.
Komitet organizacyjny stanowili: ks. prof. dr hab. JoÂzef Krukowski,
ks. prof. dr hab. Antoni DeÎbinÂski, prof. dr hab. Mieczysøaw Sawczuk, ks.
dr Mirosøaw Sitarz, prof. dr hab. Hans Klein, prof. dr Gerhard Robbers,
dr Berthold Theisen oraz mecenas Joachim Keiller.
W imieniu organizatoroÂw konferencjeÎ otworzyø prof. dr Hans Klain,
kierownik Gesellschaft fuÈr Rechtspolitik.
Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II, ks.
prof. dr hab. Mirosøaw Kalinowski, witajaÎc uczestnikoÂw konferencji,
wskazaø dwa nurty, ktoÂre zauwazÇa sieÎ w dyskusji nad kondycjaÎ wspoÂøczesnej Europy. Pierwszy z nich akcentuje istnienie wspoÂlnego dziedzictwa
kulturowo-religijnego, ktoÂre zbudowaøo kontynent europejski i posiada
dla niego wciaÎzÇ aktualne przesøanie. Drugi nurt w dyskusji nad przyszøosÂciaÎ Europy charakteryzuje sieÎ poszukiwaniem nowych rozwiaÎzanÂ, nowej
tozÇsamosÂci, w ktoÂrej pomija sieÎ to, co jest dziedziczone. MedialnosÂcÂ stanowiska KosÂcioøa polega na tym, by w zarysowujaÎcy sieÎ europejski projekt wniesÂcÂ wymiar dziedziczenia, by podtrzymacÂ sÂwiadomosÂcÂ, izÇ podstawaÎ polifonicznego istnienia Europy jest aksjologiczny rdzenÂ, okresÂlany
mianem ¹Europy duchaº.
W imieniu Dziekana WPPKiA KUL ks. prof. dra hab. Antoniego DeÎbinÂskiego uczestnikoÂw konferencji powitaø o. prof. dr hab. Wiesøaw Bar,
prodziekan WPPKiA. PodkresÂliø, izÇ ¹w debacie na temat ksztaøtu wspoÂlnoty
europejskiej nie mozÇna uniknaÎcÂ pytania o podstawy jej tozÇsamosÂci, o jej
dziedzictwo kulturowe, nie mozÇna ignorowacÂ odniesienÂ do fundamentu
aksjologicznego. Unia Europejska, ktoÂra rozszerza sieÎ geograficznie i instytucjonalnie, nie jest bowiem zwykøaÎ uniaÎ gospodarczaÎ, organizacjaÎ mieÎdzynarodowaÎ nastawionaÎ na ekonomiczny cel, ktoÂrym jest wspoÂlny dobrobyt,
lecz jest wspoÂlnotaÎ przekonanÂ i wartosÂci, jest, czy tezÇ powinna bycÂ ± wspoÂlnotaÎ duchaº. NasteÎpnie na reÎce prof. Kleina oraz ks. prof. JoÂzefa Krukowskiego zøozÇyø podzieÎkowania wspoÂøgospodarzom za zaproszenie do starozÇytnego Trewiru oraz za trud zorganizowania konferencji.
Wprowadzenia do problematyki konferencji dokonali prof. Josef
Isensee z Uniwersytetu w Bonn oraz ks. prof. dr hab. J. Krukowski
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z KUL. Prof. J. Isensee zauwazÇyø, izÇ Europa jest w poszukiwaniu swej
duszy. Pochyla sieÎ nad kulturaÎ, poszukiwaniem praw czøowieka, ale jezÇeli
ograniczy sieÎ tylko do wymiaru ekonomicznego, stanie sieÎ banalnaÎ. StaÎd
wszystkie troski, by UnieÎ zdefiniowacÂ jako wartosÂci, stajaÎ sieÎ bezskuteczne, jezÇeli uwzgleÎdni sieÎ tylko strefeÎ ekonomicznaÎ. Ks. prof. J. Krukowski
natomiast, uzasadniajaÎc wyboÂr tematu, powiedziaø, izÇ o jego wyborze
zdecydowaø powszechnie sygnalizowany problem ¹deficytu tozÇsamosÂciº
Unii Europejskiej, ktoÂry staø sieÎ bardziej widoczny w procesie integracji
panÂstw Europy Zachodniej i Europy SÂrodkowowschodniej.
Konferencja skøadaøa sieÎ z IV sesji, podczas ktoÂrych wygøoszono 9
referatoÂw. KazÇdaÎ sesjeÎ konÂczyøa dyskusja nad problemami wskazanymi
w referatach. Pierwszy referat zatytuøowany Unia Europejska a pluralizm
religijny wygøosiø prof. dr Bernhard Vogel (MinisterpraÈsident a.D., Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin). Zdaniem
prof. Vogla jednoczaÎca sieÎ Europa nie jest dokonÂczonym dzieøem, ale
tym, ktoÂre sieÎ staje. Istnieje niebezpieczenÂstwo, izÇ kontury Europy mogaÎ
sieÎ ¹rozmycÂº nie tylko z perspektywy ekonomicznej, ale i duchowej. Europa potrzebuje fundamentu pogøeÎbionej sÂwiadomosÂci; musi zachowacÂ
swojaÎ przeszøosÂcÂ, wartosÂci, na ktoÂrych wyrosøa i stale je pogøeÎbiacÂ. Zaufanie do wartosÂci podstawowych i zasad demokratycznych nie wystarczy,
by poøaÎczycÂ panÂstwa Unii Europejskiej. Z drugiej zasÂ strony panÂstwo nie
mozÇe bycÂ jedynym przewodnikiem, ktoÂry prowadzi czøowieka do zbawienia. PanÂstwo nie mozÇe ksztaøtowacÂ wartosÂci religijnych, definiowacÂ ich
i nadawacÂ im moc prawnaÎ. PanÂstwo i KosÂcioÂø, chocÂ od siebie oddalone,
na wielu obszarach dziaøajaÎ wspoÂlnie dla dobra wspoÂlnego.
Drugi referat pt. PrzestrzenÂ napieÎcia i wspoÂøpracy mieÎdzy panÂstwem,
kulturaÎ i religiaÎ wygøosiø ks. prof. dr hab. J. Krukowski. Wskazaø na dwie
warstwy Unii Europejskiej: duchowaÎ i ustrojowaÎ. KoncentrujaÎc sieÎ na
warstwie duchowej, postawiø pytanie, w jakim kierunku idzie rozwoÂj Unii
Europejskiej. Aby udzielicÂ odpowiedzi, zarysowaø trzy waÎtki problemowe, na ktoÂre skøada sieÎ: 1) rozwoÂj stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a narodem
jako wartosÂciaÎ kulturowaÎ, 2) stosunek Unii Europejskiej do religii w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym, 3) stosunek prawa stanowionego w demokratycznym panÂstwie prawa do systemu norm moralnych
majaÎcych uzasadnienie w sÂwiecie wartosÂci. WyrazÂnie podkresÂliø, izÇ prawo
stanowione nie mozÇe bycÂ neutralne wobec wartosÂci etycznych zakorzenionych w kulturze europejskiej, do ktoÂrych nalezÇy przyrodzona godnosÂcÂ
osoby ludzkiej oraz dobro wspoÂlne.
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W dyskusji nad pierwszaÎ czeÎsÂciaÎ wygøoszonych referatoÂw wzieÎli
udziaø: prof. dr Carl Otto Lenz z Brukseli, prof. dr Bernd RuÈthers z Uniwersytetu w Konstancji, prof. dr Christine Langenfeld z Uniwersytetu
w GoÈttingen, ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchaøowski z UKSW (Warszawa) oraz ks. dr Krzysztof Orzeszyna z WPPKiA KUL. Uczestnicy
dyskusji podkresÂlili, izÇ wolnosÂcÂ religijna w czasie, gdy proÂbujemy szukacÂ
dialogu mieÎdzy religiami w konteksÂcie ostatnich wydarzenÂ (portretowanie
podobizn Mahometa, spalenie kukøy przedstawiajaÎcej papiezÇa Benedykta
XVI), jest tematem bardzo aktualnym. W dyskusji zostaøa podniesiona
kwestia prawa szkoøy publicznej do wychowywania i przekazywania wartosÂci dzieciom, sÂwieckosÂci panÂstwa, kontrowersji wokoÂø odniesienia sieÎ do
wartosÂci chrzesÂcijanÂskich w preambule projektu Konstytucji Unii Europejskiej.
SesjeÎ popoøudniowaÎ rozpoczaÎø referat pt. Pokojowa funkcja wolnosÂci
religijnej, wygøoszony przez dr HanneÎ SuchockaÎ, Ambasador RP przy
Stolicy Apostolskiej. RozpoczynajaÎc od søoÂw Jana Pawøa II: ¹Wiara nie
mozÇe bycÂ przezÇywana tylko we wneÎtrzu ludzkiego ducha. Ona musi znalezÂcÂ swoÂj zewneÎtrzny wyraz w zÇyciu spoøecznymº, wskazaøa na traktaty
mieÎdzynarodowe, ktoÂre gwarantujaÎ prawo do wolnosÂci religijnej. Przypomniaøa, izÇ roÂwnolegle z wysiøkami podejmowanymi na szczeblu organizacji mieÎdzynarodowych podejmowane byøy istotne inicjatywy w ramach
KosÂcioøa katolickiego. Do tych inicjatyw zaliczycÂ trzeba: encyklikeÎ Jana
XXIII Pacem in terris (1963) oraz DeklaracjeÎ soborowaÎ o wolnosÂci religijnej Dignitatis humanae (1965). Kwestia wolnosÂci religijnej uzyskaøa
szczegoÂlny wymiar podczas pontyfikatu Jana Pawøa II, ktoÂry w niej upatrywaø szanseÎ dla sÂwiatowego pokoju. KonÂczaÎc, stwierdziøa, izÇ ¹sÂwiat
wspoÂøczesny znalazø sieÎ w sytuacji, w ktoÂrej religia znowu jest zÂroÂdøem
wielkiego konfliktu, a fundamentalne zasady wolnosÂci religijnej saÎ znacznie czeÎsÂciej naruszane nizÇ przestrzeganeº.
SesjeÎ zakonÂczyø referat prof. Kyriakosa Kyriazopoulosa z Uniwersytetu w Tessalonikach nt. PrzestrzenÂ kultury prawosøawnej od Aten do
Moskwy a minimalne gwarancje wolnosÂci religijnej. Profesor na wsteÎpie
zaznaczyø, zÇe prawo do wolnosÂci religijnej zapisane jest w konstytucjach
prawosøawnego obszaru kulturowego. Dodatkowo prawo do wolnosÂci
religijnej jest rozwijane w ustawach niektoÂrych panÂstw. Relacje panÂstwo
± KosÂcioÂø, w krajach prawosøawnego obszaru kulturowego, opierajaÎ sieÎ na
zasadzie instytucjonalnego rozdziaøu panÂstwa od KosÂcioøa, autonomii
zwiaÎzkoÂw wyznaniowych i ich roÂwnosÂci wobec prawa, wspoÂødziaøania
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KosÂcioøa i panÂstwa poprzez zawieranie porozumienÂ oraz szczegoÂlnego
uznania KosÂcioøoÂw prawosøawnych i innych tradycyjnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Profesor omoÂwiø m.in. prawo zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do
posiadania osobowosÂci prawnej oraz wskazaø na sposoby jej nabywania.
W dyskusji nad sesjaÎ popoøudniowaÎ m.in. udziaø wzieÎli o. prof. Wiesøaw
Bar oraz ks. prof. JoÂzef Krukowski.
SesjeÎ III, ktoÂrej w dniu 19 wrzesÂnia 2006 r. przewodniczyø prof. J.P.
Durand, zainaugurowaø referat ks. prof. Leona Dyczewskiego pt. Rola
kultury w gospodarce. Profesor w wystaÎpieniu podkresÂliø, zÇe o tempie
i jakosÂci rozwoju spoøeczenÂstwa decyduje kultura a nie, jak chcaÎ ekonomisÂci i politycy, rozwoÂj gospodarczy i polityka. Staraø sieÎ udzielicÂ
odpowiedzi na nasteÎpujaÎce pytania: w jakim stopniu i w jaki sposoÂb
czynniki kulturowe wpøywajaÎ na rozwoÂj gospodarczy i politykeÎ? Jakie
dziaøania trzeba podjaÎcÂ, by elementy kultury nie blokowaøy rozwoju
gospodarczego?
Profesor Stefan MuÈckl (UniversitaÈt Freiburg), wygøaszajaÎc referat
Religia jako integralny element i faktor tozÇsamosÂci narodowej, zaakcentowaø, zÇe religia chrzesÂcijanÂska na przestrzeni wiekoÂw odegraøa tak szczegoÂlnaÎ roleÎ w ksztaøtowaniu sieÎ tozÇsamosÂci narodoÂw, zwøaszcza tych walczaÎcych o swojaÎ wolnosÂcÂ i niepodlegøosÂcÂ, i jest ona tak gøeÎboko zakorzeniona w tozÇsamosÂci europejskiej, zÇe bez niej w ogoÂle nie mozÇna moÂwicÂ
o tozÇsamosÂci krajoÂw Europy. Profesor MuÈckl zauwazÇyø, zÇe ta tozÇsamosÂcÂ
uksztaøtowana na religii znajduje odzwierciedlenie w prawie Unii Europejskiej. IstniejaÎ jednak tendencje do uwalniania sieÎ od religii posÂroÂd
twoÂrcoÂw prawa.
Do podobnych wnioskoÂw doszedø w referacie pt. EuropejskosÂcÂ Unii
Europejskiej a konsekwencje dla procesu integracji i rozszerzenia prof.
Josef Isensee. AnalizujaÎc historieÎ chrzesÂcijanÂskiej Europy i doceniajaÎc
jej osiaÎgnieÎcia, nawiaÎzaø do wyparcie muzuømanoÂw z Hiszpanii, dzieÎki
ktoÂremu Europa uwolniøa sieÎ od zagrazÇajaÎcego jej islamu i podkresÂliø,
zÇe obecnie tozÇsamosÂcÂ Europy ksztaøtuje konfrontacja z islamem. Uwydatniø takzÇe, zÇe wspoÂøczesna Europa nie chce lub nie potrafi swoich wartosÂci
chrzesÂcijanÂskich zaakceptowacÂ, odcina sieÎ od swojej kultury i historii.
W czasie przeznaczonym na dyskusjeÎ gøos zabrali: prof. H. Klein, prof.
C.O. Lenz, ks. prof. J. Krukowski, ks. dr K. Orzeszyna, ks. dr P. Stanisz,
ks. prof. J. WrocenÂski, prof. M. Sawczuk.
SesjeÎ IV rozpoczeÎøo wystaÎpienie prof. dra Gerharda Robbersa pt.
Stanowisko Unii Europejskiej wobec islamu. W tresÂci przedøozÇenia wzy-

448

SPRAWOZDANIA

waø do dialogu z muzuømanami oraz do zrozumienia istoty islamu przez
obywateli Europy. W dyskusji zarzucono mu, izÇ w referacie przedstawiø
sytuacjeÎ idealnaÎ, daleko odbiegajaÎcaÎ od rzeczywistosÂci mieÎdzy innymi
z uwagi na trudnosÂci w znalezieniu wsÂroÂd muzuømanoÂw partneroÂw do
dialogu.
DwudniowaÎ konferencjeÎ zakonÂczyø referat konkluzyjny bpa Josefa
Homeyera wyrazÂnie akcentujaÎcy, zÇe chrzesÂcijanÂstwo obok kultury greckiej i rzymskiej jest jednym z fundamentoÂw Europy.
Profesor dr Hans Klein, zamykajaÎc obrady, wyraziø wdzieÎcznosÂcÂ prelegentom za przygotowanie i wygøoszenie referatoÂw oraz podzieÎkowaø
uczestnikom za przybycie i udziaø w konferencji. Wyraziø takzÇe nadziejeÎ,
zÇe owocem konferencji beÎdzie publikacja zawierajaÎca tresÂcÂ wygøoszonych
referatoÂw, a spotkania z cyklu Kultura i prawo zapoczaÎtkowane w 1998
roku w przyszøosÂci beÎdaÎ kontynuowane.
Lidia Fiejdasz

