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Konferencja naukowa nt. Politica senza religione? LaicitaÁ dello Stato,
appartenenze religiose e ordinamento giuridico, Lugano, 9-11 wrzesÂnia
2007 r.
W dniach 9-11 wrzesÂnia 2007 r., w siedzibie Wydziaøu Teologii Uniwersytetu Szwajcarii Wøoskiej (UniversitaÁ della Svizzera Italiana) w Lugano, odbyøa sieÎ mieÎdzynarodowa konferencja naukowa, ktoÂraÎ posÂwieÎcono miejscu religii w polityce i zÇyciu publicznym. Zostaøa ona zorganizowana jako III Kongres MieÎdzynarodowego Instytutu Prawa Kanonicznego i PoroÂwnawczego Prawa Religii (Istituto Internazionale di Diritto
canonico e Diritto comparato delle religioni ± DiReCom), ktoÂry poøaÎczono z VI Kongresem KanonistoÂw NiemieckojeÎzycznych. Tytuø konferencji
stanowiøo prowokacyjne pytanie: Polityka bez religii? Natomiast zgodnie
z podtytuøem refleksja uczestnikoÂw tego spotkania miaøa sieÎ koncentrowacÂ przede wszystkim na problemach zwiaÎzanych ze sÂwieckosÂciaÎ panÂstwa oraz znaczeniem przynalezÇnosÂci wyznaniowej na gruncie panÂstwowego porzaÎdku prawnego. W referatach, ktoÂre zostaøy wygøoszone na
sesjach plenarnych, zagadnienia te poddano szczegoÂøowej analizie, dokonywanej z kilku roÂzÇnych perspektyw. OproÂcz sesji plenarnych w programie konferencji uwzgleÎdniono roÂwniezÇ dyskusjeÎ panelowaÎ oraz posiedzenia w pieÎciu grupach roboczych, ktoÂre wyodreÎbniono, odwoøujaÎc
sieÎ przede wszystkim do kryterium jeÎzykowego. PoszczegoÂlne zagadnienia szczegoÂøowe rozwazÇano w dwoÂch grupach wøoskojeÎzycznych, dwoÂch
grupach niemieckojeÎzycznych oraz jednej angielskojeÎzycznej.
Pierwszy referat wygøosiø ks. bp prof. dr Rino Fisichella. PodjaÎø on
zadanie przeanalizowania tytuøowych problemoÂw konferencji z perspektywy filozoficzno-teologicznej. WychodzaÎc od katolickiego nauczania na
temat wzajemnych relacji panÂstwo ± kosÂcioÂø podkresÂliø, zÇe KosÂcioÂø katolicki nie sprzeciwia sieÎ idei panÂstwa sÂwieckiego, poniewazÇ zasady dualistyczne saÎ od wiekoÂw obecne w jego doktrynie. Z akceptacjaÎ odnioÂsø sieÎ
roÂwniezÇ do jednej z podstawowych konsekwencji sÂwieckiego charakteru
panÂstwa, zgodnie z ktoÂraÎ zasady obowiaÎzujaÎce w ramach spoøecznosÂci
politycznej powinny bycÂ ustanawiane w sposoÂb niezalezÇny od reguø religijnych. PodkresÂliø jednoczesÂnie, zÇe wspomniana niezalezÇnosÂcÂ nie mozÇe
bycÂ utozÇsamiana ze sprzecznosÂciaÎ tych dwoÂch zespoøoÂw zasad. Przypomniaø roÂwniezÇ, zÇe dla katolikoÂw sÂwieckich, ktoÂrzy uczestniczaÎ w zÇyciu politycznym, søowo BozÇe powinno stanowicÂ staøe zÂroÂdøo inspiracji.
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W trakcie pierwszej sesji plenarnej wygøoszony zostaø roÂwniezÇ wykøad,
ktoÂry posÂwieÎcono prawnym aspektom zagadnienÂ stanowiaÎcych przedmiot
rozwazÇanÂ konferencyjnych. Jego autor ± prof. dr Carlo Cardia ± skoncentrowaø sieÎ przede wszystkim na wpøywie coraz bardziej widocznego w Europie pluralizmu kulturowego na przyjmowane koncepcje laickosÂci panÂstwa. ZwroÂciø uwageÎ, zÇe rozrastanie sieÎ na Starym Kontynencie spoøecznosÂci muzuømanÂskiej stanowi powazÇne wyzwanie dla zwolennikoÂw tych
koncepcji, poniewazÇ ± ze wzgleÎdu na kontekst, w jakim zostaøy one wypracowane ± nie odpowiadajaÎ adekwatnie na problemy wynikajaÎce ze
wzrostu spoøecznego znaczenia islamu.
Program pierwszego dnia sympozjum uzupeøniøy obrady zespoøoÂw
roboczych. Podczas tych posiedzenÂ podjeÎto temat: WolnosÂcÂ przynalezÇnosÂci religijnej, prawa czøowieka i sÂwieckosÂcÂ panÂstwa. Wykøady wprowadzajaÎce w poszczegoÂlnych grupach wygøosili profesorowie: Roberta Aluffi
Beck-Peccoz, Massimo Jasonni, Jean Werckmeister, Peter KraÈmer oraz
Marco Ventura.
Podczas dwoÂch kolejnych sesji plenarnych tytuøowe problemy konferencji poddano analizie dokonywanej z perspektywy doktryn religijnych,
majaÎcych w Europie najistotniejsze znaczenie spoøeczne. SerieÎ tego typu
wystaÎpienÂ otworzyø referat prof. dra Giuseppe Dalla Torre. Prelegent
skoncentrowaø sieÎ na zagadnieniach majaÎcych szczegoÂlne znaczenie z perspektywy kanonistycznej. OdwoøujaÎc sieÎ do nauczania papieskiego, odroÂzÇniø koncepcjeÎ ¹zdrowej laickosÂciº (szanujaÎcej zasady dualistyczne) od
¹laicyzmuº (sprzeciwiajaÎcego sieÎ jakiejkolwiek obecnosÂci sacrum w zÇyciu
publicznym). ZwroÂciø roÂwniezÇ uwageÎ, zÇe w zakresie problematyki wyznaniowej jednym z najistotniejszych wspoÂøczesÂnie punktoÂw zapalnych jest
prawo KosÂcioøa katolickiego do nauczania dotyczaÎcego kwestii wykraczajaÎcych poza sfereÎ sÂcisÂle religijnaÎ. Tymczasem naturalnaÎ konsekwencjaÎ
przyjmowania doktryny katolickiej (podobnie jak kazÇdej innej) jest daÎzÇenie do uksztaøtowania zÇycia spoøecznego zgodnie z zawartymi w niej wymogami. Jest jednak zrozumiaøe, zÇe jedynaÎ drogaÎ do realizacji tego celu
jest przekonywanie oparte na argumentach rozumowych (a nie fideistycznych) oraz poszukiwanie konsensusu, uwzgleÎdniajaÎcego poglaÎdy innych.
Prof. dr Yedidia Z. Stern podjaÎø zadanie przedstawienia problemoÂw
wiaÎzÇaÎcych sieÎ ze sÂwieckosÂciaÎ panÂstwa z perspektywy religii MojzÇeszowej.
ZwroÂciø uwageÎ, zÇe w Izraelu trwa wspoÂøczesÂnie dyskusja na temat relacji,
jakie powinny istniecÂ mieÎdzy prawem religijnym a unormowaniami panÂstwowymi. Przedstawiø roÂwniezÇ trzy najwazÇniejsze z branych pod uwageÎ
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modeli teoretycznych (asymilacji, autonomii oraz inspiracji). Zdaniem
prelegenta, na przyjeÎcie zasøuguje ostatni z tych modeli, ktoÂrego istotaÎ
jest uznanie, zÇe zÇycie publiczne powinno bycÂ ksztaøtowane wedøug wzorcoÂw zawartych w kulturowej (a nie teologicznej) czeÎsÂci prawa religijnego.
Ostatnim z prelegentoÂw, wysteÎpujaÎcych podczas drugiej sesji plenarnej, byø prof. dr Bassam Tibi. Tytuøowe problemy konferencji poddaø on
analizie przeprowadzonej z punktu widzenia mysÂli islamskiej. Za konieczne uznaø przede wszystkim zwroÂcenie uwagi na wielosÂcÂ muzuømanÂskich
szkoÂø i tradycji oraz trzy roÂzÇne poziomy islamu (teologiczny, historyczny
oraz polityczny ± okresÂlany roÂwniezÇ mianem islamizmu). PodkresÂliø jednak, zÇe pojeÎcie laickosÂci jest zasadniczo obce kulturze islamskiej, chociazÇ
nie wszystkie panÂstwa z wieÎkszosÂciaÎ muzuømanÂskaÎ saÎ panÂstwami wyznaniowymi, a daÎzÇenia niektoÂrych sÂrodowisk do islamizacji zÇycia publicznego
nie znajdujaÎ dostatecznych podstaw w Koranie. Wyraziø ponadto przekonanie o koniecznosÂci wspierania nowoczesnych nurtoÂw mysÂli islamskiej,
bo bez ich rozwoju niemozÇliwe beÎdzie w sÂwiecie muzuømanÂskim uzyskanie powszechniejszej aprobaty dla sÂwieckiej formy panÂstwa.
Po obradach plenarnych zorganizowano praceÎ w grupach roboczych.
Prowadzone w ich ramach dyskusje dotyczyøy nauczania religijnego
w szkoøach publicznych. WymianeÎ poglaÎdoÂw w poszczegoÂlnych zespoøach
zapoczaÎtkowaøy wykøady, ktoÂre wygøosili nasteÎpujaÎcy profesorowie: Alessandro Ferrari, Romeo Astorri, Ludger MuÈller, Francis Messner, Brian
Gates. Program drugiego dnia sympozjum uzupeøniøa dyskusja panelowa,
do ktoÂrej ± obok prof. Silvio Ferrari ± zaproszono przedstawicieli sÂwiata
medioÂw oraz polityki.
Podczas ostatniej sesji plenarnej tytuøowe problemy konferencji zostaøy ukazane z perspektywy protestanckiej oraz prawosøawnej. Prof. dr
Christoph Winzeler podkresÂliø, zÇe mysÂl protestancka przyczyniøa sieÎ do
wypracowania koncepcji neutralnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa, przyjmowanej wspoÂøczesÂnie w Szwajcarii. Zdaniem prelegenta, bez przyjeÎcia
tej wøasÂnie koncepcji niemozÇliwe byøoby zakonÂczenie okresu wojen religijnych, ktoÂre byøy jednaÎ z konsekwencji Reformacji. Z kolei prof. dr
Vsevolod Chaplin stwierdziø, zÇe KosÂcioÂø prawosøawny akceptuje model
sÂwieckosÂci panÂstwa, ale nie uwazÇa, aby byø to model optymalny. Wedøug
zaøozÇenÂ przyjmowanych w sÂwiecie prawosøawnym roÂwniezÇ panÂstwo powinno sieÎ przyczyniacÂ do realizacji celoÂw nadprzyrodzonych.
Tematem posiedzenÂ zespoøoÂw roboczych podczas trzeciego dnia konferencji byøy finansowe aspekty wspoÂødziaøanie panÂstwa ze zwiaÎzkami
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wyznaniowymi. Zadanie wprowadzenia w dyskusjeÎ podjeÎli nasteÎpujaÎcy
profesorowie: Vincenzo Pacillo, Giorgio Feliciani, Arnd Uhle, Stephen
Haering oraz IvaÂn IbaÂn. Ostatnim elementem programu naukowego byø
wykøad konkluzyjny, ktoÂry wygøosiø prof. dr Libero Gerosa.
W omawianej konferencji uczestniczyøo ponad 200 przedstawicieli
roÂzÇnych europejskich osÂrodkoÂw naukowych, w tym roÂwniezÇ wielu wybitnych eklezjastycystoÂw. Przeprowadzone w tym gronie dyskusje z pewnosÂciaÎ powazÇnie sieÎ przyczyniaÎ do peøniejszego zrozumienia wspoÂøczesnych
problemoÂw zwiaÎzanych z obecnosÂciaÎ religii w zÇyciu publicznym, a zbioÂr
materiaøoÂw konferencyjnych zajmie wazÇne miejsce wsÂroÂd publikacji posÂwieÎconych koncepcji panÂstwa sÂwieckiego.
Piotr Stanisz

XXV Dni Praw Czøowieka pt. Religia a prawa czøowieka, Lublin, 3-4
grudnia 2007 r.
W dniach 3-4 grudnia 2007 r. w Lublinie odbyøy sieÎ XXV Dni Praw
Czøowieka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawøa II pod
patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego. KonferencjeÎ zorganizowaøa Katedra Socjologii Prawa
i Praw Czøowieka Instytutu Socjologii kierowana przez prof. Stanisøawa
WoÂjcika.
PorzaÎdek obrad miaø ustalony schemat. Obrady trwaøy dwa dni.
Pierwszego dnia poddano dyskusji 6 tematoÂw, drugiego zasÂ 7 tematoÂw.
Omawiano je na dwoÂch sesjach.
KonferencjeÎ otworzyø ks. prof. Mirosøaw Kalinowski Prorektor KUL,
ktoÂry witajaÎc zebranych, skierowaø szczegoÂlne podzieÎkowania dla organizatoroÂw oraz sponsoroÂw. Wprowadziø w tematykeÎ obrad, nawiaÎzujaÎc do
dwoÂch dyskursoÂw naukowych o przyszøosÂci Europy. Pierwszy odwoøuje
sieÎ do pojeÎcia Europy jako duchowego dziedzictwa, drugi jest projektem
poszukiwania nowej Europy bez dziedzictwa osiaÎgnieÎcÂ historycznych.
Specyfika KosÂcioøa katolickiego w tym sporze polega na przypominaniu
istnienia Europy ducha. Prorektor przestrzegaø przed uporzaÎdkowaniem
systemu prawnego w oderwaniu od aksjologii.

