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Sympozjum naukowe pt. BezstronnosÂcÂ religijna, sÂwiatopoglaÎdowa i filozoficzna wøadz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 26 listopada 2008 r.
W dniu 26 listopada 2008 r. w Warszawie w siedzibie ChrzesÂcijanÂskiej
Akademii Teologicznej odbyøo sieÎ sympozjum naukowe pt. BezstronnosÂcÂ
religijna, sÂwiatopoglaÎdowa i filozoficzna wøadz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Søowo wsteÎpne wygøosiø rektor ChrzesÂcijanÂskiej Akademii
Teologicznej ks. prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk, ktoÂry podkresÂliø,
zÇe Polska zawsze byøa krajem wielokulturowym i wielokonfesyjnym,
a przepis art. 25 ust. 2 Konstytucji jest wynikiem wielowiekowych dosÂwiadczenÂ historycznych z tym zwiaÎzanych. Wyraziø jednoczesÂnie nadziejeÎ, zÇe
sympozjum beÎdzie wazÇnym wydarzeniem nie tylko w zÇyciu Akademii.
WøasÂciwe obrady podzielone zostaøy na trzy sesje, ktoÂrym przewodniczyli: ks. prof. zw. dr hab. Wiktor WysoczanÂski, ks. dr hab. Piotr Stanisz
oraz dr Paweø Borecki. KazÇdaÎ sesjeÎ wienÂczyøa dyskusja.
Jako pierwszy gøos zabraø ks. prof. nadzw. dr hab. Marcin Hintz, ktoÂry
przedstawiø referat NeutralnosÂcÂ religijna panÂstwa w konteksÂcie luteranÂskiej
nauki o dwoÂch wøadzach. Prelegent ukazaø w nim ± na szerokim tle historycznym ± poglaÎdy Marcina Lutra na temat panÂstwa i jego odniesienÂ do
religii i kosÂcioøoÂw. Powszechnie okresÂla sieÎ je naukaÎ o dwoÂch wøadzach.
ZauwazÇa sieÎ bowiem, izÇ Luter za sÂw. Augustynem dokonaø wyrazÂnego
rozroÂzÇnienia dwoÂch rzeczywistosÂci: BozÇej i sÂwiata ziemskiego, ktoÂrym odpowiada wøadza sÂwiecka i duchowna. KazÇda z nich ma przy tym odreÎbne
zadania, ktoÂre realizuje wøasnymi sÂrodkami. Wøadca dba o pokoÂj i wymierza sprawiedliwosÂcÂ (dla prawa publicznego punktem odniesienia saÎ przykazania drugiej tablicy Dekalogu). Posøuguje sieÎ przy tym rozumem i nie
mozÇe w sprawowaniu swej funkcji kierowacÂ sieÎ wskazaniami ewangelicz-
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nymi ani przezÇyciem religijnym. Obszar duchowy powierza sieÎ kapøanom.
PanÂstwo nie mozÇe narzucacÂ obywatelom rozstrzygnieÎcÂ o charakterze duchowym, a wøadza duchowna nie mozÇe wykonywacÂ funkcji wøadzy sÂwieckiej. W podsumowaniu referent zaznaczyø, izÇ przyblizÇona nauka jak zÇadna
inna stoi na strazÇy neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa.
Drugi referat pt. Autonomia i niezalezÇnosÂcÂ KosÂcioøa i PanÂstwa w katolickiej doktrynie polityczno-prawnej wygøosicÂ miaø dr Andrzej Czohara.
Z uwagi jednak na jego nieobecnosÂcÂ z przyczyn zdrowotnych wzmiankowany referat zostaø odczytany przez prof. nadzw. dr. hab. Tadusza J. ZielinÂskiego. Pierwsza jego czeÎsÂcÂ posÂwieÎcona byøa rozumieniu tytuøowej zasady w literaturze prawa wyznaniowego. Analiza tejzÇe daøa asumpt do
stwierdzenia, izÇ inkryminowanaÎ zasadeÎ mozÇna sprowadzicÂ do niekompetencji panÂstwa w sprawach religii i prawa kosÂcioøa do tworzenia i regulowania swoich spraw wewneÎtrznych zgodnie z wøasnymi przepisami, a z drugiej strony do niekompetencji kosÂcioøa w sprawach sÂwieckich i niezalezÇnosÂci panÂstwowego systemu prawnego od prawa kosÂcielnego. Taka idea
autonomii i niezalezÇnosÂci zostaøa nasteÎpnie przez autora skonfrontowana
z jej rozumieniem na gruncie nauczania KosÂcioøa Katolickiego, w ktoÂrym
jest obecna od Vaticanum II. Autor, odwoøujaÎc sieÎ do dokumentoÂw soborowych, przypomniaø, izÇ KosÂcioÂø Katolicki wprawdzie uznaje autonomieÎ sfery politycznej w stosunku do sfery religijnej, ale juzÇ nie w stosunku
do sfery moralnej. Takie podejsÂcie zostaøo przez autora ocenione negatywnie jako sprzeczne ze wzmiankowanaÎ interpretacjaÎ doktryny. W zwiaÎzku z mozÇliwosÂciami, jakie stwarza fakt pozostawania przez KosÂcioÂø Katolicki KosÂcioøem wieÎkszosÂciowym, autor wyraziø obaweÎ przed upowszechnieniem rozumienia zasady autonomii w tym duchu.
Jako trzeci zabraø gøos ks. dr Andrzej KuzÂma, ktoÂry zaprezentowaø
referat pt. NeutralnosÂcÂ religijna wøadz publicznych a wielokulturowosÂcÂ
obywateli. Perspektywa KosÂcioøa prawosøawnego. Autor przyblizÇyø w nim
problemy, z jakimi borykajaÎ sieÎ czøonkowie najwieÎkszego sposÂroÂd KosÂcioøoÂw mniejszosÂciowych w Polsce, tj. KosÂcioøa Prawosøawnego. Przede
wszystkim zwroÂcono uwageÎ na trudnosÂci, beÎdaÎce konsekwencjaÎ faktu, izÇ
ustawowy katalog dni wolnych od pracy, beÎdaÎcych jednoczesÂnie sÂwieÎtami
religijnymi w KosÂciele Katolickim, nie pokrywa sieÎ z dniami sÂwiaÎtecznymi
w KosÂciele Prawosøawnym. WiaÎzÇe sieÎ to z okresÂlonymi problemami dla
pracownikoÂw i ucznioÂw wyznania prawosøawnego. Sytuacja tych ostatnich, zdaniem autora, jest szczegoÂlnie trudna w tych szkoøach, gdzie stanowiaÎ wieÎkszosÂcÂ ucznioÂw. Stosowanie w takich przypadkach instytucji

SPRAWOZDANIA

363

indywidualnego zwolnienia ucznioÂw z zajeÎcÂ (ktoÂra notabene sprawdza sieÎ
w innych sytuacjach) jest utrudnione, gdyzÇ destabilizuje tok nauczania.
Autor wyraziø w tym konteksÂcie ubolewanie wobec braku woli politycznej
do zastosowania tutaj sÂrodka analogicznego do generalnego zwolnienia
ucznioÂw na czas rekolekcji wielkopostnych. PodsumowujaÎc, autor podkresÂliø, zÇe panÂstwo nie mozÇe bycÂ reprezentantem interesoÂw tylko jednego
(wieÎkszosÂciowego) kosÂcioøa.
Ostatnim referatem pierwszej sesji byø tekst wygøoszony przez dra
Pawøa Boreckiego pt. Zasada neutralnosÂci (bezstronnosÂci) religijno-sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa w postulatach polskich sÂrodowisk laickich. W referacie tym przyblizÇone zostaøy korporacje, beÎdaÎce formaÎ organizacji osoÂb
niewierzaÎcych czy tezÇ bezwyznaniowych. ZaliczycÂ do nich mozÇna przede
wszystkim liczne stowarzyszenia, a ponadto ParlamentarnaÎ GrupeÎ Kobiet
czy w konÂcu nieformalnaÎ grupeÎ ± spoøecznosÂcÂ portalu Racjonalista. Idea
neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa znajduje poczesne miejsce w dokumentach ideowych i praktyce tych organizacji. Lansowana byøa przez
nie przede wszystkim w debacie nad ksztaøtem nowej ustawy zasadniczej,
a to w ¹Obywatelskich tezach do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiejº
zøozÇonych przez komitet kilkunastu organizacji laickich, w ¹Stanowiskuº
Towarzystwa Humanistycznego, w projekcie przepisoÂw wyznaniowych
przedøozÇonych przez ParlamentarnaÎ GrupeÎ Kobiet czy tezÇ w konÂcu w postulatach Stowarzyszenia ¹Neutrumº. Zdaniem autora idea panÂstwa neutralnego przejawiaøa sieÎ ponadto w wielu innych szczegoÂøowych postulatach czy dziaøaniach, takich jak postulat zmiany lub uchylenia art. 196
kodeksu karnego, penalizujaÎcego obrazeÎ uczucÂ religijnych, podjeÎte
w 2003 r. u marszaøkoÂw Sejmu i Senatu starania o usunieÎcie symboli
religijnych z sal obrad obu izb parlamentu, kampania na rzecz faktycznego zagwarantowania nauki etyki w szkoøach czy tezÇ zaprzestania finansowania z budzÇetu panÂstwa przedsieÎwzieÎcÂ religijnych (sÂwiaÎtynia OpatrznosÂci BozÇej czy tezÇ KUL-u) oraz przeciwko decyzji Ministra Edukacji
Narodowej o wliczaniu oceny z religii do sÂredniej. Prelegent zwroÂciø takzÇe
uwageÎ na dziaøania o zasieÎgu wykraczajaÎcym poza granice kraju, za ktoÂre
mozÇna uznacÂ inicjatyweÎ z 2005 r. zawarcia ¹Paktu europejskiego na rzecz
neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej i otwartosÂci spoøeczenÂstwº. Przedstawione
przejawy aktywnosÂci daøy podstaweÎ do wniosku, izÇ obok doktryny prawa
wyznaniowego to wøasÂnie organizacjom laickim nalezÇy przypisacÂ zasøugeÎ
ciaÎgøej obecnosÂci w dyskursie politycznym zasady neutralnosÂci czy bezstronnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa.
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DrugaÎ sesjeÎ otworzyø referat pt. Droga do ustanowienia zasady bezstronnosÂci religijnej, sÂwiatopoglaÎdowej i filozoficznej wøadz publicznych
w Konstytucji RP prof. zw. dr. hab. Michaøa Pietrzaka. W przedmiotowym
wystaÎpieniu prelegent zauwazÇyø, zÇe zasada neutralnosÂci pojawiøa sieÎ w polskim ustawodawstwie bardzo poÂzÂno. Konstrukcji tej nie znaøo ustawodawstwo II Rzeczypospolitej ani Konstytucja PRL, ktoÂra zawieraøa zasadeÎ rozdziaøu kosÂcioøa i panÂstwa. W rzeczywistosÂci PRL stanowiøo jednak
zaprzeczenie panÂstwa neutralnego sÂwiatopoglaÎdowo. Autor z pozycji
uczestnika prac legislacyjnych przypomniaø, izÇ dopiero w ustawie z dnia
17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania zawarto
stwierdzenie, izÇ PRL jest panÂstwem sÂwieckim, neutralnym w sprawach
religii i przekonanÂ. Profesor podkresÂliø jednoczesÂnie, izÇ zapis ten zaaprobowany zostaø przez oÂwczesnego I sekretarza KC PZPR Wojciecha Jaruzelskiego. OdnoszaÎc sieÎ natomiast do tresÂci art. 25 ust. 2 obecnej Konstytucji, stwierdziø, izÇ termin ¹bezstronnosÂcÂº zgøoszony zostaø w poprawce
Tadeusza Mazowieckiego na kroÂtko przed ostatecznym gøosowaniem
w Komisji Konstytucyjnej nad ksztaøtem artykuøu wyznaniowego, ktoÂry
miaø bycÂ nasteÎpnie przedøozÇony Zgromadzeniu Narodowemu. Termin ten
nie byø wieÎc nigdy poddany pod dyskusjeÎ, a ostatecznie przyjeÎty zostaø
z powodu absencji siedmiu posøoÂw partii lewicowych. W podsumowaniu
autor stwierdziø, izÇ bezstronnosÂcÂ nie jest ani terminem precyzyjnym, ani
jednoznacznym i wobec powyzÇszego istniejaÎ uzasadnione waÎtpliwosÂci co
do zasadnosÂci zastaÎpienia nim pojeÎcia neutralnosÂci.
Jako nasteÎpny gøos zabraø prof. zw. dr hab. Ryszard M. Maøajny w wystaÎpieniu pt. NeutralnosÂcÂ czy bezstronnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa wøadz publicznych? (Uwagi na tle polskiej praktyki konstytucyjnej po 1997 r.).
Zdaniem referenta neutralnosÂcÂ panÂstwa oznacza politykeÎ tegozÇ panÂstwa,
polegajaÎcaÎ na niepromowaniu i niedyskryminowaniu zÇadnych poglaÎdoÂw
nalezÇaÎcych do sfery sÂwiatopoglaÎdowej. Tak rozumiana neutralnosÂcÂ nie
dopuszcza zÇadnego stopniowania czy tezÇ odmian, dlatego za niedopuszczalne profesor uznaø wyroÂzÇnianie neutralnosÂci zÇyczliwej, niezÇyczliwej,
otwartej czy zamknieÎtej itp. Nie oznacza to bynajmniej niezÇyczliwosÂci
panÂstwa wzgleÎdem kosÂcioøoÂw czy innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Krytyce poddane zostaøo jednoczesÂnie twierdzenie, ze panÂstwo neutralne
sÂwiatopoglaÎdowo jest panÂstwem bezideowym, niepreferujaÎcym zÇadnych
wartosÂci. Autor za takie wartosÂci uznaje chociazÇby godnosÂcÂ, roÂwnosÂcÂ,
suwerennosÂcÂ, panÂstwo prawne. Za stwierdzenie o duzÇym cieÎzÇarze gatunkowym nalezÇy uznacÂ to, zÇe bezstronnosÂcÂ nie jest ekwiwalentem neutral-
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nosÂci. BezstronnosÂcÂ w rozumieniu referenta nakazuje jedynie sprawiedliwie rozstrzygnaÎcÂ spoÂr, tj. zakøada zaangazÇowanie, podczas gdy neutralnosÂcÂ wyklucza jakaÎkolwiek ingerencjeÎ. PanÂstwo polskie w sporze pomieÎdzy organizacjami teistycznymi i nieteistycznymi staneÎøo, zdaniem profesora, po stronie KosÂcioøa wieÎkszosÂciowego, na co wskazuje chociazÇby
subwencjonowanie ze sÂrodkoÂw publicznych katechetoÂw czy tezÇ organizowanie lekcji religii w szkoøach publicznych. PowyzÇsze daøo asumpt do
stwierdzenia, izÇ III Rzeczpospolita nie jest panÂstwem neutralnym, a jedynie bezstronnym, a de facto quasi-wyznaniowym.
DrugaÎ sesjeÎ zamknaÎø ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL, przedstawiajaÎc referat pt. Nauczanie religii a zasada sÂwieckosÂci szkoøy oraz
bezstronnosÂci wøadz publicznych w sprawach przekonanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych. Autor przede wszystkim podkresÂliø, izÇ
jednym z podstawowych uprawnienÂ szczegoÂøowych wynikajaÎcych z prawa
do wolnosÂci religijnej jest prawo do religijnego wychowania, ktoÂre mozÇe
bycÂ realizowane w lub poza panÂstwowym systemem osÂwiaty. Z zasady
bezstronnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa mozÇna natomiast wywiesÂcÂ zasadeÎ sÂwieckosÂci szkoøy publicznej. Nauczanie religii nie sprzeciwia sieÎ jednak, zdaniem prelegenta, zasadzie sÂwieckosÂci szkoøy. Ta ostatnia wedøug
autora, ktoÂry odwoøaø sieÎ tutaj do orzeczenia Trybunaøu Konstytucyjnego
z 30 stycznia 1991 r., nie obejmuje zakazu nauczania religii, jezÇeli zÇyczaÎ
sobie tego zainteresowani obywatele. SÂwieckosÂcÂ bowiem oznacza jedynie,
zÇe programy nauczania przedmiotoÂw sÂwieckich nie mogaÎ bycÂ przepeønione tresÂciami religijnymi. Finansowanie nauczania religii w szkole roÂwniezÇ
nie stanowi naruszenia zasady bezstronnosÂci wøadz publicznych. ZwroÂcono przy tym uwageÎ, izÇ stosowne wynagrodzenie stanowi dochoÂd nauczycieli, a nie kosÂcioøoÂw.
Na poczaÎtek trzeciej sesji przypadøo wystaÎpienie ks. dra hab. Piotra
Stanisza pt. BezstronnosÂcÂ religijna wøadz Rzeczypospolitej Polskiej a finansowanie zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. MysÂlaÎ przewodniaÎ tego przedøozÇenia
byøo stwierdzenie, izÇ z analizowanej zasady nie wynika bezwzgleÎdny zakaz
dotowania ze sÂrodkoÂw publicznych dziaøalnosÂci zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
a jedynie nakaz stosowania w tej dziedzinie jednakowej miary i postawy
wolnej od uprzedzenÂ. Potwierdza to praktyka wielu wspoÂøczesnych
panÂstw sÂwiecko-liberalnych, takich jak Niemcy, Wøochy, Portugalia, a nawet laicystyczna Francja. Prelegent podkresÂliø jednoczesÂnie, izÇ neutralnosÂcÂ sÂwiatopoglaÎdowa panÂstwa nie determinuje jednego modelu finansowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, chocÂ niewaÎtpliwie za sprzeczne z niaÎ na-

366

SPRAWOZDANIA

lezÇy uznacÂ rozwiaÎzania greckie. JednoczesÂnie zauwazÇono, izÇ chocÂ panÂstwo
bezstronne sÂwiatopoglaÎdowo obowiaÎzane jest do zachowania roÂwnego
dystansu, to jednak nie powinien on bycÂ zbyt duzÇy. Autor odwoøaø sieÎ
w tym miejscu do orzecznictwa wøoskiego SaÎdu NajwyzÇszego, zgodnie
z ktoÂrym neutralnosÂcÂ zakøada zaangazÇowanie panÂstwa na rzecz wolnosÂci
obywateli. NeutralnosÂcÂ winna bycÂ aktywna, tj. panÂstwo winno traktowacÂ
zjawiska religijne i sÂwiatopoglaÎdowe z jednakowaÎ uwagaÎ, a nie z jednakowaÎ obojeÎtnosÂciaÎ.
NasteÎpnie gøos zabraø mgr Wojciech Brzozowski, ktoÂry odczytaø referat pt. PanÂstwo bezstronne sÂwiatopoglaÎdowo wobec obrazy uczucÂ religijnych. Autor zauwazÇyø, izÇ kryminalizacja obrazy uczucÂ religijnych wywoøuje skrajne oceny. Z jednej strony uznawana jest za ze wszech miar
pozÇaÎdane narzeÎdzie ochrony uczucÂ bardzo delikatnej natury, z drugiej
bywa traktowana jako niedopuszczalne ograniczenie wolnosÂci søowa i krytyki. Na tle prawa europejskiego i orzecznictwa Europejskiego Trybunaøu
SprawiedliwosÂci referent stwierdziø, zÇe wspoÂøczesÂnie za anachronizm
uznawana jest penalizacja bluzÂnierstwa Bogu i religii. Powszechnie przyjmuje sieÎ natomiast, zÇe zÇadna religia nie jest wolna od krytyki, a reakcja
karna jest dopuszczalna, gdy krytyka takowa wykracza poza potrzeby
debaty publicznej (jest bezproduktywnie obrazÂliwa) lub gdy wzywa do
wasÂni. OdnoszaÎc sieÎ do polskiej regulacji przesteÎpstwa obrazy uczucÂ religijnych zawartej w art. 196 kodeksu karnego, autor zaproponowaø waÎskaÎ
interpretacjeÎ ¹przedmiotu czci religijnejº i ¹miejsca przeznaczonego do
publicznego wykonywania obrzeÎdoÂw religijnychº, a takzÇe wyraziø postulat
de lege ferenda, aby przesteÎpstwo obrazy uczucÂ religijnych zostaøo zaliczone do przesteÎpstw sÂciganych z oskarzÇenia prywatnego.
TrzeciaÎ sesjeÎ zakonÂczyøo wystaÎpienie prof. nadzw. dra hab. Tadeusza
ZielinÂskiego pt. Niekompetencja religijna wøadz publicznych jako aspekt
zasady z art. 25 ust. 2 Konstytucji RP. Autor pokresÂliø, izÇ przy uzÇyciu
tytuøowej formuøy niekompetencji religijnej panÂstwa mozÇna czeÎsÂciowo
opisacÂ zasadeÎ beÎdaÎcaÎ przedmiotem zainteresowania na sympozjum. Rozumiana jest ona przy tym jako niezdolnosÂcÂ organoÂw publicznych do
orzekania w sprawach religii, a to ze wzgleÎdu na godnosÂcÂ jednostki, pragmatycznaÎ troskeÎ o spoøeczny pokoÂj czy w konÂcu z uwagi na fakt, izÇ materia
religijna nie podlega obiektywizacji. ChocÂ Konstytucja nie posøuguje sieÎ
pojeÎciem niekompetencji, to zdaniem profesora mozÇna jaÎ wywiesÂcÂ z szeregu jej klauzul prawnowyznaniowych. W tym konteksÂcie wymieniono
zasadeÎ autonomii i niezalezÇnosÂci panÂstwa i kosÂcioøa, kazÇdego w swoim
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zakresie, prawo do milczenia w przedmiocie swojego wyznania, konstytucyjny model wprowadzania kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do
obrotu prawnego czy tezÇ zakaz istnienia organizacji odwoøujaÎcych sieÎ do
doktryny nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Autor zwroÂciø tutaj takzÇe uwageÎ na konstytucyjnaÎ zasadeÎ akomodacji panÂstwa do religii, rozumianaÎ
jako dopuszczenie (z uwagi na wolnosÂcÂ religijnaÎ) w zakresie dziaøania
wøadzy publicznej ekspresji religijnej. Powinna ona jednak ograniczacÂ
sieÎ do nauczania religii w szkoøach publicznych, duszpasterstwa w armii
i miejscach odosobnienia oraz ponadwyznaniowego elementu deistycznego w preambule bez opowiadania sieÎ za konkretnaÎ wizjaÎ boÂstwa.
W søowie konÂcowym prof. dr hab. Tadeusz J. ZielinÂski podzieÎkowaø
prelegentom oraz uczestnikom. PodkresÂliø jednoczesÂnie, izÇ tresÂcÂ poszczegoÂlnych referatoÂw beÎdzie przedmiotem odreÎbnej publikacji.
Daniel Twardy

Konferencja naukowa pt. Santa Sede, Conferenze episcopali, Stati: esperienze di Paesi dell'Unione Europea, Rzym, 16-17 stycznia 2009 r.
W dniach 16-17 stycznia 2009 r. odbyøa sieÎ w Rzymie (Istituto Sturzo)
konferencja naukowa pt. Santa Sede, Conferenze episcopali, Stati: esperienze di Paesi dell'Unione Europea (Stolica Apostolska, Konferencje episkopatoÂw, PanÂstwa: dosÂwiadczenia panÂstw Unii Europejskiej). Podstawowym przedmiotem refleksji byøa intensywnosÂcÂ oraz formy dialogu poszczegoÂlnych panÂstw czøonkowskich Unii Europejskiej z KosÂcioøem Katolickim.
Konferencja zostaøa zorganizowana przez Centrum StudioÂw nad Instytucjami KosÂcielnymi (Centro Studi sugli enti ecclesiastici), dziaøajaÎce
przy Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie i kierowane przez prof.
Giorgio Feliciani. W søowie wprowadzajaÎcym (ktoÂrego rozbudowana wersja, zatytuøowana Il Concilio non Áe la tomba dei concordati, zostaøa opublikowana na øamach ¹L'Osservatore Romanoº z 16 stycznia 2009 r.)
prof. Feliciani zwroÂciø uwageÎ na odnowienie praktyki konkordatowej,
do ktoÂrego doszøo po Soborze WatykanÂskim II. PodkresÂliø przede wszystkim, zÇe tylko bøeÎdna lektura tekstoÂw soborowych mogøa prowadzicÂ do

