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Konferencja Miejsce religii w Unii Europejskiej, Stambuø, 9-10 grudnia
2006 r.
Stosunki mieÎdzy TurcjaÎ a UniaÎ EuropejskaÎ od dawna nalezÇaÎ do tematoÂw delikatnych. W dyskusjach dotyczaÎcych czøonkostwa Turcji w UE
podnosi sieÎ kwestieÎ strategicznego poøozÇenia Turcji, rozwoju gospodarczego i spoøecznego, nie mniej istotnym punktem jest takzÇe religia.
Konferencja zorganizowana w dniach 9-10 grudnia 2006 r. w Istambule
nie dotyczyøa bezposÂrednio kwestii integracji europejskiej. Podstawowym
celem byøo umozÇliwienie tureckim naukowcom, studentom, politykom
i duchownym lepsze poznanie stosunkoÂw panÂstwo ± kosÂcioÂø w wybranych
panÂstwach czøonkowskich Unii Europejskiej. Organizator ± Centrum StudioÂw Islamskich zaprosiøo ekspertoÂw z Hiszpanii, Wøoch, Francji, Belgii,
Holandii, Niemiec, Austrii, Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Grecji, aby
przedstawili sytuacjeÎ w swoich krajach. Nowe panÂstwa czøonkowskie reprezentowaøa Polska, a polski raport przygotowaø nizÇej podpisany. Trzy
ogoÂlne referaty przedstawili prof. Grace Davie z Uniwersytetu w Exeter,
prof. Silvio Ferrari z Uniwersytetu w Mediolanie i prof. Cole Durham
z Uniwersytetu Brigham (USA). Zamysøem organizatoroÂw byøo, aby referenci nakresÂlili w ciaÎgu 20 minutowego wystaÎpienia przede wszystkim podstawowe reguøy stosunkoÂw panÂstwo ± kosÂcioÂø w swoim kraju i przedstawili
filozofieÎ, ktoÂra jest przyczynaÎ takich, a nie innych rozwiaÎzanÂ konstytucyjnych i ustrojowych. W niniejszym kroÂtkim komunikacie konferencyjnym
trudno dokonywacÂ streszczenia wszystkich raportoÂw. ZaroÂwno dla søuchaczy, jak i dla pozostaøych moÂwcoÂw interesujaÎca byøa selekcja materiaøu,
ktoÂrej musieli dokonacÂ raporterzy: w ciaÎgu tak kroÂtkiego czasu mozÇna
zaledwie zasygnalizowacÂ pewne waÎtki czy podstawowe akty prawne. Referenci czeÎstokrocÂ odwoøywali sieÎ do rozwiaÎzanÂ przedstawionych w innych
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panÂstwach czøonkowskich, co podkresÂlaøo fakt, zÇe mimo rozbiezÇnosÂci mieÎdzy skrajnymi modelami (Francja ± Grecja), w wielu panÂstwach istnieje
wiele podobienÂstw. MoÂwcy kilkakrotnie podkresÂlali tezÇ fakt, zÇe pojawienie
sieÎ i rosnaÎca liczba wyznawcoÂw islamu spowodowaøo, zÇe pewne kwestie,
uwazÇane w Europie za wyjasÂnione i zamknieÎte, zostaøy ponownie otwarte.
Nieco inny, bardziej ogoÂlny charakter, miaøy wystaÎpienia profesor
Davie i profesoroÂw Durhama i Ferrariego. Profesor Davie proÂbowaøa
zdiagnozowacÂ wspoÂøczesnaÎ roleÎ religii w Europie i posøuzÇyøa sieÎ przy
tym pojeÎciem vicarious religion ± religia jest praktykowana przez niewielu, ktoÂrzy dziaøajaÎ w imieniu wielu i z ich aprobataÎ. Profesor Ferrari
w znakomity sposoÂb zobrazowaø i wyjasÂniø wzajemne zalezÇnosÂci mieÎdzy
indywidualnaÎ wolnosÂciaÎ wyznania a stosunkami panÂstwo ± kosÂcioÂø; zalezÇnosÂcÂ teÎ tøumaczyø, wyjasÂniajaÎc relacje mieÎdzy prawodawstwem panÂstw
czøonkowskich a orzecznictwem Europejskiego Trybunaøu SprawiedliwosÂci i Europejskiego Trybunaøu Praw Czøowieka.
Konferencja byøa doskonale zorganizowana: wszyscy prelegenci zostali zobowiaÎzani do przygotowania referatoÂw, odpowiadajaÎc przy tym na
31 szczegoÂøowych pytanÂ, dotyczaÎcych podstawowych unormowanÂ, posøugi
duszpasterskiej w instytucjach publicznych, nauki religii baÎdzÂ nauki o religii, szkolnictwa wyznaniowego. CzeÎsÂcÂ pytanÂ odnosiøa sieÎ do sytuacji
mniejszosÂci wyznaniowych i mniejszosÂci etnicznych, ze szczegoÂlnym uwzgleÎdnieniem mniejszosÂci muzuømanÂskiej. Referaty zostaøy przesøane
na poczaÎtku sierpnia, co umozÇliwiøo organizatorom przetøumaczenie ich
na jeÎzyk turecki i przygotowanie w formie komputerodruku obu wersji
jeÎzykowych wszystkich artykuøoÂw.
Nie ulega waÎtpliwosÂci, zÇe konferencja byøa duzÇym wydarzeniem spoøeczno-polityczno-medialnym. Niemaøa sala wykøadowa byøa stale wypeøniona søuchaczami, nie brak byøo przedstawicieli prasy i telewizji. WsÂroÂd
moÂwcoÂw ze strony tureckiej znalezÂli sieÎ wielki mufti Stambuøu profesor dr
Mustafa CËad'rici, przewodniczaÎcy ds. Spraw Religijnych profesor Ali BardakogÏlu (President of Religious Affairs, specjalna instytucja rzaÎdowa zajmujaÎca sieÎ kwestiami religijnymi) oraz jego zasteÎpca Mehmet GoÈrmez.
GøoÂwni organizatorzy: profesor Ali KoÈse i docent Talip KuÈcËuÈkcan saÎ
møodymi naukowcami o uznanym dorobku. Obaj wspoÂlnie pracujaÎ nad
rozwojem Centrum StudioÂw Islamskich w Istambule (www.isam.org.tr),
ktoÂrego biblioteka staje sieÎ coraz wazÇniejszym adresem dla badaczy islamu i systemu prawnego panÂstw islamskich.
Michaø Rynkowski

