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Cazul italian (Lautsi vs. Italia) cu privire la plasarea în şcolile publice a simbolurilor religioase a stârnit numeroase luări de poziţie faţă de ceea ce se cerea prin plângerea
adresată Curţii Europene a Drepturilor Omului. În genere, luările de poziţie au fost unele
care condamnau această acţiune, din prisma atacului la ceea ce înseamnă, în primul rând,
o tradiţie şi cultură europeană grefată pe valori creştine. În contextul discuţiilor ce au avut
loc anul trecut s-a încadrat şi conferinţa Consorţiului European pentru cercetarea relaţiei
dintre Stat şi Biserică, ce a avut loc sub egida Universităţii din Trier (Germania) şi cu atenta purtare de grijă a cunoscutului Prof. Dr. Gerhard Robbers, profesor de drept canonic şi
drept religios la Universitatea amintită.
Cu acea ocazie, s-au strâns specialişti din toate ţările membre ale Uniunii Europene
şi profesori de drept canonic şi religios din Germania pentru a discuta chestiunea simbolurilor religioase, de orice formă ar fi ele, în spaţiul public al ţărilor europene. Lucrarea
cuprinde, aşadar, rapoarte ale ţărilor europene, dar cele mai preţioase materiale aparţin
unor fini cunoscători ai domeniului, acestea ţinându-se înaintea fiecărei sesiuni de comunicări şi privind o prezentare de ansamblu într-o anumită problematică. Aşa este cazul cu
materialul judecătorului portughez Jose de Sousa e Britto, cu privire la aspectele generale
privind religia şi educaţia în statul modern şi secular, în care acesta face o prezentare a
celor două concepte, dar caută să elucideze şi relaţionarea dintre ele şi dintre ele şi statul
secular al zilelor noastre. O prezentare a ţinutei religioase şi a purtării simbolurilor religioase în şcolile publice multinaţionale şi multi-religioase îi aparţine judecătorului britanic
David McClean, acesta înfăţişând cazuistica europeană în domeniu, dar făcând adesea
trimitere şi la ceea ce au însemnat aceste cazuri în Statele Unite. O perspectivă juridică la
nivel european este oferită de materialul prezentat de către profesorul de drept canonic al
Universităţii din Cardiff, Prof. Dr. Norman Doe. Acesta analizează prevederile documentelor Naţiunilor Unite cu privire la educaţie şi ce se urmăreşte prin aceasta, ca bază a legislaţiei europene şi mondiale ulterioare, prezentând apoi, pe baza reglementărilor naţionale
existente, modele juridice acceptate de către statele europene pentru educaţia religioasă în
şcolile publice. Legile naţionale cu privire la religie în şcolile publice arată apropiata şi
buna colaborare dintre stat şi organizaţiile religioase.
Partea centrală a volumului este reprezentată de contribuţiile şi rapoartele de ţară ale
participanţilor din toate cele 27 de ţări membre ale Uniunii Europene, în ordinea alfabetică. Fiecare material a fost redactat pe baza unui şablon, fiind prezentate datele legate de
demografie şi apartenenţă religioasă a populaţiei din fiecare stat, date legate de numărul
şcolilor publice, private şi confesionale, precum şi cuantumul reprezentat de către elevii
care frecventează fiecare tip de şcoală din totalul elevilor din ţara respectivă. Specificităţile
şi caracteristicile fiecărui sistem şcolar din ţările Uniunii Europene sunt prezentate şi ele,
pentru ca apoi să fie prezentat statutul educaţiei religioase în şcolile publice din Europa, cu
sistemele caracteristice, cu disciplinele alternative, acolo unde ele există. În ultima parte a
fiecărui material este prezentată situaţia simbolurilor religioase de diferite forme (icoane,
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Raimar Kremer, Religiosität und Schlaganfall/Religiozitatea şi atacul cerebral vascular, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frank
furt am Main, 2010, 290 p., ISBN 3-631-36717-1
În înţelepciunea vechilor greci, în felul lor de a se reporta la ideea de valoare a
unei cercetări sau a unui demers cuprins într-o carte, era adesea prezentă afirmaţia că
există cărţi ale momentului şi cărţi ale eternităţii. În ce sens orice abil cercetător poate
face dintr-un demers al prezentului o cale oferită omului contemporan, pentru a păşi spre
eternitate, iată provocarea oricărui erudit, indiferent de domeniu, în a se afla în faţa unor
coli albe de hârtie!...
Lucrarea pe care o prezentăm în rândurile ce urmează vizează atât prezentul fiecăruia dintre noi (pentru că e vorba de iminenţa suferinţei fizice şi procesul recuperării
posttraumatice), cât şi eternitatea noastră; respectiv, felul în care ne gătim locul veşniciei
(un proces spiritual), prin asumarea, încercarea, depăşirea traumelor fizice ce ni se pot
întâmpla în viaţă.
În contextul dialogurilor ecumenice şi teologice care există între diferite Biserici
creştine şi teologii acestora, într-o vreme în care efervescenţa demersului ecumenic a scă-
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crucifixe, ţinute religioase, simboluri etc.) afişate în sălile de curs sau purtate de către elevi
şi/sau profesori, precum şi prezentarea cazurilor legate de binecuvântarea şcolilor, aşa cum
se întâmplă şi în România la începutul anului şcolar, sau rostirea rugăciunii la începutul
cursurilor. Toate aceste aspecte au determinat anumite state, pe baza articolului 9 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, să ofere alternative educaţionale celor care doresc
acest lucru. În consecinţă, în anumite state europene există posibilitatea primirii unor zile
libere pentru copiii care aparţin unor minorităţi religioase, cu ocazia anumitor sărbători
ale cultului sau religiei respective. Tot aşa este posibilitatea oferită de lege ca elevii musulmani să nu frecventeze orele de sport care se desfăşoară la bazinele de înot, precum
şi orele de biologie. Toate aceste chestiuni au oferit motivul dezbaterilor în Occident pe
marginea acceptării la nivel naţional a sistemului de home-schooling, permis, dar la nivel
foarte restrâns deocamdată.
La finalul volumului este adăugată o prezentare exhaustivă a problemei tratate din
perspectiva dreptului european şi internaţional de către profesorul Jean Duffar (La religion dans l’education publique – Droit international et europeen, p. 520-566), iar apoi
este formulată o poziţie legată de religie în şcolile europene de către Michal Rinkowski,
reprezentant al Poloniei la Comisia Europeană.
Lucrarea de faţă este un instrument de lucru foarte folositor, ţinând seama de faptul
că oferă informaţii de ultimă oră în domeniu (fără să mai menţionăm că raportul şi prezentarea cazului Italiei sunt făcute chiar de către unul dintre apărătorii cauzei la Curtea
Europeană a Drepturilor omului) şi oferă celor interesaţi o perspectivă generală asupra
chestiunii educaţiei religioase şi simbolurilor religioase din spaţiul public al Uniunii Europene şi nu numai.

