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1. WPROWADZENIE

Zagadnienie dopuszczalnych zachowanÂ religijnych w publicznym
szkolnictwie wyzÇszym stanowi jeden z wielu problemoÂw stosunkoÂw
panÂstwo ± religia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a zarazem kwestieÎ natury konstytucyjnej. Problematyka ta, obok oczywistej dyskusji
spoøecznej, podejmowana jest i rozstrzygana przez prawodawceÎ amerykanÂskiego, przy czym szczegoÂlnaÎ roleÎ w tym zakresie peøniaÎ organy
judykacyjne (prawo seÎdziowskie). Co istotne, posÂroÂd bogatego orzecznictwa SaÎdu NajwyzÇszego USA, odnoszaÎcego sieÎ do prawa akademickiego, znajdujaÎ sieÎ judykaty dotyczaÎce konstytucyjnie zasadnych form
ekspresji religijnej w amerykanÂskich uniwersytetach publicznych.
Niniejszy artykuø ma na celu przyblizÇycÂ rezÇim prawny przejawoÂw
religii w wyzÇszym szkolnictwie panÂstwowym USA ± panÂstwowym
a nie prywatnym (w tym i religijnym), wyzÇszym (akademickim)
a nie podstawowym i sÂrednim. ChocÂ rezÇim oÂw okresÂlony jest zaroÂwno
przez ustawodawstwo federalne, jak i stanowe (konstytucyjne i zwykøe) oraz przepisy stanowione przez organy administracyjne (w tym
i wøadze uczelniane), to jednak szczegoÂlnaÎ dlanÂ doniosøosÂcÂ ma
orzecznictwo saÎdowe, zwienÂczone judykaturaÎ SaÎdu NajwyzÇszego
(SN) StanoÂw Zjednoczonych. Prezentowane wywody koncentrowacÂ
sieÎ przeto beÎdaÎ na prezentacji stanowiska najwyzÇszej instancji saÎdowej USA, co powinno umozÇliwicÂ poznanie obowiaÎzujaÎcego stanu
prawnego w tytuøowej kwestii.
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WyrokoÂw SN USA zajmujaÎcych sieÎ przedmiotowaÎ problematykaÎ
jest kilka, szczegoÂlnaÎ zasÂ rangeÎ posiadajaÎ zwøaszcza dwa z nich: orzeczenie w sprawie Widmar v. Vincent z 1981 r.1 oraz orzeczenie w sprawie Rosenberger v. University of Virginia z 1995 r.2 Nie jest to jednak
wyraz ani marginalnego znaczenia wskazanego zagadnienia, ani braku zainteresowania SaÎdu tematykaÎ z omawianego obszaru. NajwyzÇszy trybunaø ze wzgleÎdu na swaÎ szczegoÂlnaÎ pozycjeÎ ustrojowaÎ i szczegoÂlne kompetencje zajmuje sieÎ danaÎ materiaÎ tylko woÂwczas, gdy
dotyczyøo jej posteÎpowanie przed saÎdem nizÇszej instancji i gdy nie
jest ona w zadowalajaÎcy sposoÂb uregulowana w obowiaÎzujaÎcym prawie (w tym i w prawie seÎdziowskim). JednoczesÂnie SaÎd wyrazÇa swoje
stanowisko w ostatecznosÂci i w momencie, gdy sprawa dojrzaøa do
rozpatrzenia (¹ripenessº)3. Tak tezÇ sieÎ staøo w obu przytoczonych
kauzach. Obok wymienionych orzeczenÂ do omawianej problematyki
odnosi sieÎ szereg wypowiedzi SN USA wydanych wczesÂniej i poÂzÂniej
nizÇ one. Ich prezentacja jako judykatoÂw posÂrednio dotyczaÎcych obecnosÂci religii na uniwersytetach dokonana zostanie w pierwszej czeÎsÂci
dalszych wywodoÂw. W drugiej zasÂ czeÎsÂci nastaÎpi wykøad szczegoÂøowych regulacji z wyrokoÂw Widmar i Rosenberger, oczywisÂcie na tle
odnosÂnych precedensoÂw.
2. ORZECZNICTWO O EKSPRESJI RELIGIJNEJ
W NIEAKADEMICKICH INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH
ÂW
ADEKWATNE DO UNIWERSYTETO

Jak zauwazÇa David Fellman, relacja mieÎdzy studentem a uniwersytetem w USA przez døugi czas postrzegana byøa w orzecznictwie
saÎdowym jako relacja natury kontraktowej. Studiowanie w wyzÇszej
uczelni panÂstwowej uznawano raczej za przywilej nizÇ za prawo, a tym
1

Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981).
Rosenberger v. University of Virginia, 515 U.S. 819 (1995).
3
Zob. J. B. Stoneking, Ripeness and Immediacy, w: The Oxford Companion to
the Supreme Court of the United States, red. K. L. Hall i 3 in., New York ± Oxford 1992,
s. 737.
2

PRAWNE RAMY EKSPRESJI RELIGIJNEJ

29

bardziej prawo konstytucyjne4. Percepcja ta poczeÎøa ulegacÂ zmianie
w drugiej poøowie XX wieku. Jednym z przejawoÂw omawianego procesu byøo orzeczenie federalnego SaÎdu NajwyzÇszego w sprawie Tinker v. Des Moines z 1969 r.5, dotyczaÎcej prawa starszych ucznioÂw
i studentoÂw do manifestowania stanowiska w sprawach publicznych6.
AkcentujaÎc podmiotowosÂcÂ starszych ucznioÂw i studentoÂw, ich konstytucyjne prawo do nauki i studiowania oraz objeÎcie szkolnictwa
wyzÇszego (w tym i koledzÇoÂw) gwarancjami konstytucyjnymi, najwyzÇszy trybunaø søowami seÎdziego Abe Fortasa stwierdziø: ¹W naszym
systemie szkoøy prowadzone przez panÂstwo nie mogaÎ bycÂ enklawami
totalitaryzmu. Funkcjonariusze szkolni nie posiadajaÎ absolutnej wøadzy nad uczniami. Uczniowie w szkole, jak i poza szkoøaÎ saÎ »osobami« chronionymi przez naszaÎ KonstytucjeÎ. PosiadajaÎ oni fundamentalne prawa, ktoÂre Stan musi respektowacÂ, podobnie jak oni powinni
respektowacÂ swoje zobowiaÎzania wzgleÎdem Stanuº7. Wraz z rozwojem konstytucyjnej ochrony jednostki, takzÇe wyzÇsze uczelnie StanoÂw
Zjednoczonych staøy sieÎ w ostatnich dekadach przedmiotem szczegoÂøowej regulacji prawnej, w tym takzÇe wynikajaÎcej z Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA w jej aspekcie dotyczaÎcym religii (Religion Clauses)8. Element tej regulacji w postaci wielu orzeczenÂ niezwiaÎzanych wprost ze szkolnictwem akademickim przedstawiony
zostanie ponizÇej wedøug kryterium rzeczowego w porzaÎdku okresÂlonym dataÎ precedensowych rozstrzygnieÎcÂ.

4
D. Fellman, Religion, the State and the Public University, w: Religion, the State
and Education, red. J. E. Wood, Waco Tx 1984, s. 67.
5
Tinker v. Des Moines Independent Community School District, 393 U.S. 503
(1969).
6
Uczniowie wyrazÇali milczaÎco sprzeciw wobec wojny w Wietnamie przy uzÇyciu
czarnych opasek noszonych na ramionach.
7
TamzÇe, 393 U.S. 503, 510. Por. D. Fellman, Religion, s. 69-70.
8
Pierwsza Poprawka do Konstytucji w tym zakresie brzmi: ¹Kongres nie uchwali
jakiegokolwiek prawa odnosÂnie do ustanowienia religii, ani zakazujaÎcego jej praktykowania;º IlekrocÂ w dalszych rozwazÇaniach beÎdzie mowa o tejzÇe Poprawce bez blizÇszego okresÂlenia, znaczy to, zÇe mamy na uwadze jej zacytowanaÎ wøasÂnie czeÎsÂcÂ.
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2.1. ZAKAZ PRAKTYK RELIGIJNYCH W TRAKCIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Do najwczesÂniejszych wypowiedzi SaÎdu NajwyzÇszego USA
w sprawie kolizji przepisoÂw prawnych i praktyk z normaÎ Pierwszej
Poprawki w obszarze szkolnym nalezÇaøy orzeczenia dotyczaÎce praktyk religijnych w publicznych szkoøach podstawowych i sÂrednich9.
Przede wszystkim chodziøo o odmawianie przez ucznioÂw modlitwy
i czytanie fragmentoÂw Biblii na polecenie wøadz osÂwiatowych. PoczaÎwszy od orzeczenÂ Engel v. Vitale z 1962 r.10 i Abington v. Schempp
z 1963 r.11 azÇ po Lee v. Weisman z 1992 r.12 i Santa Fe v. Doe 2000 r.13
trybunaø uznawaø tego rodzaju praktyki za niezgodne z ustawaÎ zasadniczaÎ. Wskazywaø zwykle, izÇ uczniowie trafiajaÎ w miejsce, gdzie
dochodzi do owych aktoÂw kultowych na skutek dziaøania przymusu
szkolnego, zÇe podlegajaÎ presji roÂwiesÂniczej (¹coercionº), zÇe stajaÎ sieÎ
przez to ¹usidlonym gronem søuchaczyº (¹captive audienceº) i zÇe
panÂstwo nie ma kompetencji wyznaczacÂ komukolwiek jakichkolwiek
dziaøanÂ z zakresu religii. Stwierdzaø roÂwniezÇ, izÇ religia powiaÎzana ze
strukturaÎ panÂstwowaÎ ma charakter rozøamowy (powoduje niepozÇaÎdany podziaø w spoøeczenÂstwie), a uczniowie wymienionych szkoÂø saÎ
w wieku charakteryzujaÎcym sieÎ szczegoÂlnaÎ wrazÇliwosÂciaÎ i podatnosÂciaÎ
na presjeÎ, ktoÂra mozÇe znieksztaøcacÂ ich tozÇsamosÂcÂ. JednoczesÂnie
w wypowiedziach SaÎdu i seÎdzioÂw zgøaszajaÎcych zdanie zbiezÇne (concurrence) zauwazÇano, izÇ uczniowie szkoÂø podstawowych i sÂrednich
roÂzÇniaÎ sieÎ od studentoÂw uczelni akademickich, owe szkoøy zasÂ stanowiaÎ forum wymagajaÎce wieÎkszej ochrony nizÇ forum innych instytucji
publicznych.
Na tle wyzÇej zrelacjonowanego orzecznictwa rodzi sieÎ pytanie
o dopuszczalnosÂcÂ stosowania zawartych w nim norm na gruncie uniwersyteckim. Powstaje wrazÇenie, zÇe jest ono adekwatne jedynie czeÎsÂ9

Opracowanie caøoksztaøtu problematyki ekspresji religijnej w tym typie szkolnictwa przynosi ksiaÎzÇka: T. J. ZielinÂski, PanÂstwo wobec religii w szkole publicznej
wedøug orzecznictwa SaÎdu NajwyzÇszego USA, Warszawa 2007, passim.
10
Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 (1962).
11
Abington v. Schempp, 374 U.S. 203 (1963).
12
Lee v. Weisman, 505 U.S. 577 (1992).
13
Santa Fe v. Doe, 530 U.S. 290 (2000).
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ciowo. Wynika to przede wszystkim z faktu relatywnej dojrzaøosÂci
studentoÂw szkoÂø akademickich. Studenci z omawianej grupy wiekowej charakteryzujaÎ sieÎ zwykle stosunkowo wysokaÎ niezalezÇnosÂciaÎ
mysÂlenia i saÎ mniej ± nizÇ to ma miejsce w przypadku ucznioÂw szkolnictwa nizÇszego stopnia ± podatni na ideowe (w tym religijne) urabianie i manipulacjeÎ. NiewaÎtpliwie praktyka religijna na terenie uniwersytetu publicznego ± przy zaøozÇeniu, izÇ byøaby konstytucyjnie dopuszczalna ± nie beÎdzie postrzegana przez studenta w taki sposoÂb, jak
uczyni to dziecko. Normy z przywoøanych judykatoÂw teoretycznie
beÎdaÎ miecÂ znaczenie dla dyskutowanej materii, chocÂ trzeba przyznacÂ,
izÇ odmawianie modlitw (a tym bardziej praktyk bardziej zøozÇonych,
jak np. czynnosÂci liturgiczne) podczas rutynowych zajeÎcÂ (wykøady,
cÂwiczenia w labolatoriach itp.) na uniwersytetach publicznych
w USA jest zjawiskiem w zasadzie niespotykanym14. Gdyby jednak
wystaÎpiøy, istniaøyby powazÇne powody do zakwestionowania go na
gruncie wymienionych precedensoÂw.
InnaÎ rzeczaÎ jest jednak sprawa praktyk religijnych na uniwersytetach poza rutynowymi czynnosÂciami zwiaÎzanymi z procesem dydaktycznym. Znany jest przypadek odprawiania mszy przez studentoÂw (ksieÎzÇy katolickich) we wspoÂlnym dla ogoÂøu studentoÂw pomie14

Przynajmniej w jednej z amerykanÂskich uczelni panÂstwowych toczy sieÎ obecnie spoÂr wszczeÎty przez osobeÎ sprzeciwiajaÎcaÎ sieÎ odmawianiu gøosÂnej modlitwy na
poczaÎtek obrad senatu studenckiego tejzÇe uczelni. Zwolennicy zakwestionowanej
praktyki mogaÎ proÂbowacÂ polegacÂ na stwierdzonej w wyroku SN USA konstytucyjnej
dopuszczalnosÂci gøosÂnej modlitwy odmawianej przez kapelana na forum zgromadzenÂ
parlamentarnych (Marsh v. Chambers, 463 U.S. 783 [1983]). Jej przeciwnicy z kolei
majaÎ mozÇliwosÂcÂ odwoøywania sieÎ do okolicznosÂci, izÇ forum parlamentarne ma inny
charakter nizÇ forum w innych instytucjach publicznych, posÂroÂd ktoÂrych szczegoÂlnie
chronione saÎ przez naczelny trybunaø StanoÂw Zjednoczonych zakøady edukacyjne.
Zob. A. Mujtaba, Argumentum Ad Baculum. One Nation Under God Conformism,
¹The Battalionº z 19 II 2008 r. W innym przypadku trwa posteÎpowanie saÎdowe
w zwiaÎzku ze zøozÇonaÎ w sierpniu 2006 r. skargaÎ na organizowanaÎ przez trenera
praktykeÎ modlitwy na zakonÂczenie treningu zespoøu piøkarskiego New Mexico State
University. AmerykanÂska Unia WolnosÂci Obywatelskich (American Civil Liberties
Union) zakwestionowaøa w ten sposoÂb praktykeÎ odmawiania przy tej okazji chrzesÂcijanÂskiej ¹Modlitwy PanÂskiejº. W podobnej sprawie dotyczaÎcej sÂredniej szkoøy publicznej SN w 2000 r. w wyroku Santa Fe v. Doe uznaø tego rodzaju zachowanie za
niekonstytucyjne.
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szczeniu akademika przy Uniwersytecie Delaware15. SaÎd NajwyzÇszy
Stanu Delaware w orzeczeniu z roku 1975 uznaø teÎ praktykeÎ za dopuszczalny na gruncie Konstytucji przypadek akomodacji panÂstwa
do potrzeb religijnych obywateli16. Federalny SaÎd NajwyzÇszy odmoÂwiø rozpatrzenia tej sprawy w trybie certiorari, co mozÇna odbieracÂ
jako zgodeÎ na sposoÂb rozstrzygnieÎcia przyjeÎty przez saÎd stanowy17.
Opisane stanowisko z Delaware zdaje sieÎ zgodne z ugruntowanaÎ liniaÎ
orzeczniczaÎ SN USA, przyjmujaÎcaÎ mniej rygorystyczny rezÇim ochrony przed cudzaÎ ekspresjaÎ religijnaÎ w instytucjach zamknieÎtych (np.
szpitale, wieÎzienia, jednostki wojskowe), rozumianych jako zakøady,
w ktoÂrych przebywajaÎ osoby pozbawione swobody udawania sieÎ do
typowych miejsc kultu religijnego18.
Jak pokazÇaÎ dalsze wywody, federalny SaÎd NajwyzÇszy dopusÂciø
w pewnym momencie do szerzej zakrojonej obecnosÂci religii w przestrzeni uniwersytetu ± co prawda poza typowym procesem dydaktycznym, ale jednak na forum szerszym nizÇ wykorzystywana przez
studentoÂw przestrzenÂ socjalno-bytowa. Sprawy tej dotyczy zwøaszcza
± zaprezentowany ponizÇej ± wyrok w sprawie Widmar.
2.2. ZAKAZ INDOKTRYNACJI RELIGIJNEJ, DOPUSZCZALNOSÂCÂ NAUKOWEGO
WYKèADU I BADANÂ NAD RELIGIAÎ W ZAKèADACH PUBLICZNYCH

Wyinterpretowany z Konstytucji przez SaÎd NajwyzÇszy zakaz organizowanych przez szkoøeÎ publicznaÎ praktyk religijnych, przedstawiany byø przez seÎdzioÂw tej instancji w konteksÂcie rozwazÇanÂ na temat
dopuszczalnosÂci naukowego (obiektywistycznego) wykøadu zagad15

D. Fellman, Religion, s. 76.
Keegan v. University of Delaware, 349 A.2d 14 (Del. 1975).
17
Cert. denied, 424 U.S. 934 (1976).
18
StaÎd za typowe mozÇna uznacÂ orzeczenie SaÎdu Apelacyjnego dla Dystryktu
Columbia uznajaÎce dopuszczalnosÂcÂ istnienia kaplicy na terenie akademii wojskowej,
zakazujaÎce zasÂ wprowadzania obowiaÎzku uczestniczenia przez søuchaczy akademii
w organizowanych tam nabozÇenÂstwach. Sprawa: Anderson v. Laird, 151 App. D.C.
112, 466 F.2d 283 (1972). SN USA nie przyjaÎø tej sprawy do rozpatrzenia ± 409 U.S.
1076 (1972). Zob. D. Fellman, Religion, s. 77.
16
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nienÂ religijnych i takiego samego rodzaju badanÂ nad religiaÎ19. Zwøaszcza w wyroku w sprawie Abington v. Schempp padøy znamienne
søowa: ¹[M]ozÇna z powodzeniem powiedziecÂ, zÇe edukacja czøowieka
nie jest peøna bez poroÂwnawczego studium religii lub historii religii
i jej zwiaÎzku z rozwojem cywilizacyjnym. Z pewnosÂciaÎ mozÇna stwierdzicÂ, zÇe Biblia zasøuguje na studium dla jej waloroÂw literackich i historycznychº20. Tego rodzaju wypowiedzi orzecznicze nie pozostawiøy
waÎtpliwosÂci co do zasadnosÂci wykøadu religioznawstwa w publicznych
zakøadach edukacyjnych, i to na wszystkich szczeblach osÂwiaty, a wieÎc
i na uniwersytetach21.
AmerykanÂskie orzecznictwo saÎdowe rozroÂzÇnia obiektywistyczne,
naukowe przedstawianie zagadnienÂ religijnych (religioznawstwo), od
prezentacji subiektywistycznej, zaangazÇowanej, ktoÂraÎ trafnie mozÇna
okresÂlicÂ mianem indoktrynacji religijnej. OkazjaÎ do wskazania niedopuszczalnych, indoktrynacyjnych form ukazywania waÎtku religijnego w dziaøalnosÂci dydaktycznej szkoøy publicznej byøo rozpatrzenie
przez SN dwoÂch spraw dotyczaÎcych nauczania tzw. kreacjonizmu22.
W sprawie z 1968 r. Epperson v. Arkansas23, najwyzÇszy trybunaø
19
Jeszcze przed przesaÎdzeniem konstytucyjnej niedopuszczalnosÂci konfesyjnego
(zaangazÇowanego, subiektywistycznego) nauczania religii przez SaÎd NajwyzÇszy czøonkowie tego organu doceniali potrzebeÎ bezstronnego nauczania na temat religii. Tak
byøo w zdaniach odreÎbnych do orzeczenia w sprawie Everson v. Board of Education,
330 U.S 1, 52 (1947). Tekst wyroku (z niewielkimi skroÂtami) jest dosteÎpny w jeÎzyku
polskim w publikacji: Wyrok SaÎdu NajwyzÇszego USA w sprawie ¹Everson v. Board of
Educationº (1947 r.) ± wyciaÎg, tøum. i oprac. T. J. ZielinÂski, ¹Prawo i Religiaº 1 (2007),
s. 241-278. Zob. szerzej na temat obiektywistycznego nauczania o religii w amerykanÂskiej szkole publicznej: T. J. ZielinÂski, PanÂstwo wobec, s. 207-250.
20
Abington v. Schempp, 374 U.S. 203, 225 (1963).
21
SaÎd NajwyzÇszy Stanu Waszyngton uznaø w 1967 r. wykøad na temat Biblii jako
dzieøa literackiego prowadzony na uniwersytecie stanowym za zgodny z KonstytucjaÎ ±
sprawa: Calvary Bible Presbyterian Church v. Board of Regents, 72 Wash. 2d912, 436
P.2d 189 (1967). D. Fellman, Religion, s. 78-79.
22
Kreacjonizm postrzegany jest przez jego twoÂrcoÂw jako alternatywne w stosunku do ewolucjonistycznej teorii Karola Darwina naukowe wyjasÂnienie pochodzenia
wszechsÂwiata i czøowieka. Zagadnienie to nasÂwietla w jeÎzyku polskim praca: Nauka
a kreacjonizm. O naukowych uroszczeniach teorii inteligentnego projektu, red. J.
Brockman, Warszawa 2007, passim.
23
Epperson v. Arkansas, 393 U.S. 97 (1968).
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federalny uznaø za sprzecznaÎ z KonstytucjaÎ ustaweÎ stanu Arkansas,
traktujaÎcaÎ nauczanie teorii ewolucji w szkoøach publicznych jako
przesteÎpstwo kryminalne. SaÎd stanaÎø na stanowisku, izÇ wøadza publiczna nie mozÇe, w imieÎ ochrony danego poglaÎdu religijnego (kreacjonistyczna wiara, izÇ sÂwiat powstaø w 7 dni, o ktoÂrych moÂwi biblijna
KsieÎga Genesis), zakazacÂ kontestowanego przez czeÎsÂcÂ ludzi religijnych innego poglaÎdu (teorii ewolucjonistycznej). Wøadza publiczna
powinna bycÂ bowiem neutralna w sprawach religii, nie powinna ani
popieracÂ religii (w tym i konkretnych poglaÎdoÂw religijnych), ani jej
szkodzicÂ. W tym samym wyroku zacytowano frazeÎ z rozstrzygnieÎcia
precedensowego z 1871 r. ujeÎtaÎ w søowach ¹prawo nie wie, co to
herezja, i nie jest zaangazÇowane w popieranie jakiegokolwiek dogmatu, w ustanowienie jakiegokolwiek odøamu religijnegoº24. Stanowisko to w wyrazÂny sposoÂb pokazaøo, izÇ amerykanÂska ustawa zasadnicza wymaga, by tresÂci programowe szkoøy publicznej ± co z powodzeniem mozÇna odniesÂcÂ do uniwersytetoÂw ± nie mogøy bycÂ wtøoczone
w ramy jednej perspektywy religijnej, a nawet zestawu takich perspektyw25.
Zagadnienie zblizÇone do wyzÇej zarysowanego stanowiøo przedmiot rozstrzygnieÎcia SaÎdu NajwyzÇszego w sprawie Edwards v. Aguillard z 1987 r.26 Trybunaø badaø zgodnosÂcÂ z KonstytucjaÎ ustawy stanu
Luizjana, zakazujaÎcej wykøadanie w szkole publicznej teorii ewolucji
woÂwczas, gdy roÂwnoczesÂnie nie jest tam przedstawiana teoria kreacjonistyczna. AnalizujaÎc zakwestionowane przepisy, SN odwoøaø sieÎ
do uksztaøtowanego w wyroku Lemon v. Kurtzman z 1971 r.27 tzw.
trzyczeÎsÂciowego testu konstytucyjnosÂci (Test z Lemona). Test nakazuje stwierdzicÂ, czy weryfikowana norma ma 1) sÂwiecki cel, 2) czy jej
gøoÂwnym skutkiem nie jest popieranie religii baÎdzÂ szkodzenie jej,
3) czy wprowadzenie jej nie spowoduje nadmiernego uwikøania wøadzy publicznej w religieÎ. ProÂba, jakiej poddano badanaÎ ustaweÎ z Luizjany, wypadøa dlanÂ niekorzystnie. SaÎd stwierdziø, izÇ celem regulacji
24

Watson v. Jones, 80 U.S. 679, 728 (1871).
Por. Keyishian v. Board of Regents of University of State of New York, 385 U.S.
589 (1967).
26
Edwards v. Aguillard, 482 U.S. 578 (1982).
27
Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971).
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stanowej byøo chronienie zapatrywanÂ religijnych reprezentowanych
przez deputowanych stanu Luizjana, przez wprowadzenie obowiaÎzku
zestawiania w szkole poglaÎdu ewolucjonistycznego z poglaÎdem religijnym (kreacjonistycznym). Zdaniem seÎdzioÂw, w stanie prawnym
poprzedzajaÎcym uchwalenie uniewazÇnionej ustawy istniaøa wolnosÂcÂ
kwestionowania teorii Darwina, takzÇe w imieÎ przekonanÂ religijnych.
JezÇeli jednak zamiast samego gwarantowania wolnosÂci badanÂ naukowych oraz swobody zapatrywanÂ i wypowiedzi panÂstwo staje sieÎ rzecznikiem stanowiska religijnego, to tym samym dochodzi do zakazanego przez federalnaÎ ustaweÎ zasadniczaÎ ¹ustanowienia religiiº.
PowyzÇej przedstawione rozstrzygnieÎcia majaÎ oczywiste zastosowanie na gruncie uniwersyteckim. Tak jak w przypadku szkoÂø publicznych nizÇszego stopnia tresÂci programowe nie mogaÎ bycÂ ¹uszyte
na miareÎº (¹tailored toº)28 doktryn jednej lub wielu religii, tak tezÇ
wykøady i badania prowadzone w szkolnictwie akademickim muszaÎ
bycÂ ksztaøtowane swobodnie, niezalezÇnie od zÇadnej ortodoksji religijnej. JezÇeli badania nad religiaÎ i prezentacja zagadnienÂ religijnych
odbywa sieÎ przy poszanowaniu wolnosÂci akademickiej, to nie ma
przeszkoÂd, by proces ten realizowany byø na uniwersytetach publicznych. StaÎd tezÇ wiele placoÂwek tego rodzaju w USA posiada wydziaøy
religioznawstwa i inne instytuty zajmujaÎce sieÎ fenomenem religii,
przy czym obowiaÎzuje ogoÂlna zasada, izÇ przy peønej wolnosÂci akademickiej zÇaden z ich pracownikoÂw nie mozÇe podlegacÂ ze strony organoÂw panÂstwowych weryfikacji pod wzgleÎdem wiernosÂci wobec przyjeÎtego przez wspoÂlnoty religijne systemu prawd wiary lub lojalnosÂci
wobec kierownictwa tych wspoÂlnot.

2.3. ZAKAZ ZAMIESZCZANIA SYMBOLI O CHARAKTERZE EWIDENTNIE
RELIGIJNYM W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Ekspozycja symboli religijnych (krzyzÇy, obrazoÂw, figur postaci
obdarzanych kultem religijnym, inskrypcji itp.) w miejscach publicznych tradycyjnie nie stanowiøa problemu w praktyce panÂstwowej Sta28

Epperson v. Arkansas, 393 U.S. 97, 106.
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noÂw Zjednoczonych, a to ze wzgleÎdu na fakt, izÇ dominujaÎcy tam protestantyzm zwykle nie zabiegaø o umieszczanie tego rodzaju znakoÂw,
szczegoÂlnie jesÂli idzie o instytucje publiczne. Dowodem potwierdzajaÎcym teÎ tezeÎ jest okolicznosÂcÂ, izÇ omawiany problem przesaÎdzony zostaø
przez SN USA stosunkowo niedawno i w konteksÂcie sprawy dosÂcÂ
bøahej, jesÂli patrzecÂ z perspektywy wielu krajoÂw, gdzie nagminnie
w urzeÎdach, szkoøach i podobnych miejscach zamieszcza sieÎ emblematy religii dominujaÎcej w spoøeczenÂstwie. Wyrok naczelnego trybunaøu
amerykanÂskiego Stone v. Graham z 1980 r.29 odnosiø sieÎ do przypadku
wydania przez legislatureÎ stanu Kentucky ustawy nakazujaÎcej zawieszenie w kazÇdej klasie szkoÂø publicznych plansz z tekstem Dekalogu.
Plansze byøy finansowane ze sÂrodkoÂw prywatnych, zasÂ kazÇdy ich egzemplarz nosiø nadruk wskazujaÎcy, izÇ DziesieÎcioro PrzykazanÂ jest jednym z gøoÂwnych tekstoÂw stanowiaÎcych podwalineÎ systemu prawnego
cywilizacji zachodniej i StanoÂw Zjednoczonych. Rzeczona ustawa
poddana zostaøa przez SN ¹testowi sÂwieckiego celuº (¹secular purpose testº). Trybunaø uznaø, izÇ nie przeszøa ona owej weryfikacji pomysÂlnie, a to ze wzgleÎdu na oczywisty religijny zamysø (krzewienie religii
utozÇsamiajaÎcych sieÎ z tresÂciaÎ DziesieÎciorga PrzykazanÂ), lezÇaÎcy u podstaw zakwestionowanego aktu parlamentarnego. Dekalog, zdaniem
SaÎdu, obok przykazanÂ natury sÂwieckiej (np. ¹nie zabijajº, ¹nie kradnijº, ¹nie moÂw faøszywego sÂwiadectwaº), zawiera przykazania natury
religijnej / sakralnej: np. ¹Nie beÎdziesz miaø innych bogoÂw przede
mnaÎº, ¹PamieÎtaj o dniu szabatu, abysÂ go sÂwieÎciøº. Ani notatka zamieszczona na dole kazÇdej planszy o sÂwieckiej doniosøosÂci Dekalogu, ani
fakt finansowania tego projektu przez osoby prywatne nie ocaliø rozwiaÎzania przyjeÎtego przez ustawodawceÎ z Kentucky30.
W dwoÂch innych kauzach zwiaÎzanych z zagadnieniem ekspozycji
symboli religijnych w miejscach publicznych federalny SaÎd NajwyzÇszy dokonaø istotnych rozroÂzÇnienÂ majaÎcych znaczenie dla sprawy
dopuszczalnosÂci graficznych znakoÂw tego rodzaju w obiektach publicznych. W sprawie Lynch v. Donnelly z 1984 r.31 podjeÎte zostaøo
29
30
31

Stone v. Graham, 449 U.S. 39 (1980).
L. Pfeffer, Religion, State, and the Burger Court, Buffalo NY 1984, s. 77nn.
Lynch v. Donelly, 465 U.S. 668 (1984).
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zagadnienie dopuszczalnosÂci instalacji szopki bozÇonarodzeniowej
(na terenie prywatnym) na koszt miasta Pawtucket w stanie Rhode
Island. SaÎd uznaø, izÇ byøo to posteÎpowanie konstytucyjnie dopuszczalne, gdyzÇ czysto religijny charakter tego urzaÎdzenia zroÂwnowazÇony zostaø jednoczesnaÎ obecnosÂciaÎ szeregu symboli sÂwiaÎtecznych
o charakterze sÂwieckim. Organ publiczny, finansujaÎc wskazanaÎ ekspozycjeÎ, uczciø na sposoÂb sÂwiecki okres sÂwiaÎteczny, dopasowujaÎc sieÎ
zarazem (akomodujaÎc) do symboliki religijnej. Z kolei w sprawie
County of Allegheny v. ACLU of Pittsburgh z 1989 r.32, gdzie spoÂr
dotyczyø konstytucyjnosÂci zainstalowania szopki bozÇonarodzeniowej
w hallu urzeÎdu powiatowego w Allegheny a takzÇe postawienia wysokiej menory (sÂwiecznika zÇydowskiego) wraz z choinkaÎ sÂwiaÎtecznaÎ
w innym budynku publicznym (menoreÎ i choinkeÎ spowijaøa szarfa
z napisem stwierdzajaÎcym, izÇ miasto Allegheny obchodzi sÂwieÎta jako
okres celebrowania ¹wolnosÂciº). Naczelny trybunaø USA uznaø zakwestionowanaÎ szopkeÎ jako urzaÎdzenie niedopuszczalne (wyrazista
forma promowania religii), a menoreÎ zestawionaÎ z choinkaÎ jako instalacjeÎ konstytucyjnie aprobowanaÎ, bo ± przy wymieszaniu symboli
roÂzÇnych religii i sÂwieckich haseø ± nie sposoÂb jej uznacÂ za formeÎ
krzewienia jednej lub wielu religii.
Z powyzÇszego wnioskowacÂ mozÇna, izÇ dla SN USA naruszenie
normy konstytucyjnej z Pierwszej Poprawki w omawianym zakresie
nasteÎpuje woÂwczas, gdy wøadza publiczna eryguje lub finansuje wyizolowane od elementoÂw sÂwieckich emblematy religijne (ekspozycje
czysto religijne, takzÇe øaÎczaÎce elementy wøasÂciwe roÂzÇnym religiom).
WieÎkszaÎ szanseÎ na zgodnosÂcÂ z ustawaÎ zasadniczaÎ majaÎ przy tym
ekspozycje znajdujaÎce sieÎ na terenie otwartym, a nie w pomieszczeniach33. Pomieszczeniami szczegoÂlnie pod tym wzgleÎdem chronionymi saÎ obiekty szkoÂø podstawowych i sÂrednich, a wieÎc przeznaczone
dla dzieci i møodziezÇy, czyli osoÂb szczegoÂlnie wrazÇliwych na presjeÎ
religijnaÎ. W 2005 r. naczelny trybunaø StanoÂw Zjednoczonych uznaø,
zÇe Konstytucja nie pozwala na umieszczanie w salach saÎdowych eks-

32
33

County of Allegheny v. ACLU of Pittsburgh, 492 U.S. 573 (1989).
Por. postanowienia zrelacjonowanego dalej wyroku Van Orden v. Perry z 2005 r.
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pozycji z tablicaÎ Dekalogu, nawet jesÂli wysteÎpuje ona posÂroÂd ekspozycji innych pomnikowych tekstoÂw z dziejoÂw prawa34.
Przy ewentualnych sporach, dotyczaÎcych kwestii dopuszczalnosÂci
symboliki religijnej w obiektach uniwersyteckich, wymienione wøasÂnie precedensy znajdaÎ zastosowanie. ChocÂ na terenie instytucji akademickich przebywajaÎ osoby dostatecznie dorosøe i dojrzaøe, by
w sposoÂb refleksyjny i niezalezÇny ideowo obcowacÂ z ewentualnymi
symbolami religijnymi, to jednak norma konstytucyjna ustalona
przez SaÎd NajwyzÇszy USA stawia zaporeÎ przed tego rodzaju ekspozycjami w pomieszczeniach zamknieÎtych (Stone, McCreary), przeznaczonych dla ogoÂøu (a nie na uzÇytek wyøaÎcznie prywatny, jak np.
dormitoria), wykazujaÎc wieÎkszaÎ tolerancjeÎ ± jak sieÎ wydaje ± wobec
ewentualnych instalacji øaÎczaÎcych element religijny ze sÂwieckim (Allegheny), zwøaszcza zasÂ umieszczonych poza budynkami ± na terenach otwartych (Lynch, Van Orden).
3. ORZECZNICTWO O EKSPRESJI RELIGIJNEJ
ÂW
WPROST DOTYCZAÎCE UNIWERSYTETO

Dotychczasowe wywody mogøy posøuzÇycÂ jako materiaø unaoczniajaÎcy, izÇ federalny SaÎd NajwyzÇszy z wielu wzgleÎdoÂw nie musiaø
regulowacÂ kwestii ekspresji religijnej w uniwersytetach publicznych,
gdyzÇ przesaÎdzona ona zostaøa w precedensach dotyczaÎcych tej materii w konteksÂcie innych instytucji publicznych. Trybunaø jednak wykorzystaø dwie nadarzajaÎce sieÎ okazje, by okresÂlicÂ normeÎ konstytucyjnaÎ dla specyficznych sytuacji zachodzaÎcych na uniwersytetach.
Sytuacje te wywoøywaøy dosÂcÂ zÇywe dyskusje spoøeczne w ostatnich
dekadach, zwiaÎzane zwøaszcza z nowymi tendencjami na styku religii
34

McCreary County v. ACLU of Kentucky, 545 U.S. 844 (2005). W sprawie Van
Orden v. Perry, 545 U.S. 677 (2005) za zgodnaÎ z KonstytucjaÎ uznano instalacjeÎ monumentu z Dekalogiem umieszczonaÎ posÂroÂd wielu pomnikoÂw erygowanych na terenie
publicznym przylegajaÎcym do siedziby parlamentu stanu Teksas w Austin. Stanowisko
to uzasadniano okolicznosÂciaÎ, izÇ tego rodzaju urzaÎdzenia nie narzucajaÎ sieÎ przechodniom tak, jak symbole religijne w urzeÎdowych pomieszczeniach zamknieÎtych, gdzie
z wieÎkszaÎ siøaÎ przemiawiajaÎ jakby w imieniu panÂstwa.
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i polityki, reprezentowanymi w duzÇym stopniu przez tzw. PrawiceÎ
ReligijnaÎ (Religious Right)35. Nowe regulacje dotyczyøy kwestii dosteÎpu grup religijnych do urzaÎdzenÂ uniwersytetoÂw publicznych oraz
dosteÎpu do sÂrodkoÂw zbieranych przez te uniwersytety.
3.1. DOSTEÎP DO URZAÎDZENÂ UNIWERSYTECKICH
DLA STUDENCKICH GRUP RELIGIJNYCH

Szereg uniwersytetoÂw publicznych w USA, przyjmujaÎc regulaminy okresÂlajaÎce zasady korzystania przez studentoÂw z urzaÎdzenÂ uczelnianych (auli, sal klubowych, sal sportowych, boisk, sprzeÎtu audiowizualnego itp.), wykluczaøo z kreÎgu potencjalnych beneficjentoÂw
grupy religijne. Uczelnie powoøywaøy sieÎ przy tym na konstytucyjnaÎ
zasadeÎ rozdziaøu KosÂcioøa i panÂstwa. W Uniwersytecie Missouri
w Kansas City grupa chrzesÂcijanÂskich studentoÂw pn. ¹Cornerstoneº
uzyskaøa jednak prawo korzystania z pomieszczenÂ uczelnianych,
w ktoÂrych przez kilka lat organizowaøa spotkania posÂwieÎcone modlitwie, studium Biblii i dyskusji nad niaÎ oraz podobnym czynnosÂciom.
W pewnym momencie wøadze uniwersyteckie wymoÂwiøy temu stowarzyszeniu dalsze korzystanie ze wskazanych urzaÎdzenÂ. Powoøaøy sieÎ
na przyjeÎte kilka lat wczesÂniej przepisy gøoszaÎce, izÇ pomieszczenÂ
uczelni nie udosteÎpnia sieÎ na ¹cele kultu religijnego lub nauczania
religijnegoº36. Swoje stanowisko uzasadniaøy, izÇ Klauzula Ustanowienia (Establishment Clause) z Pierwszej Poprawki zabrania wprowadzania (ustanawiania) religii w instytucjach publicznych, a to sieÎ
ich zdaniem dziaøo, gdy ¹Cornerstoneº oddawaøa sieÎ propagacji religii na swoich zajeÎciach. Zezwolenie tego rodzaju grupom na korzystanie z zaplecza uniwersyteckiego mogøo, zdaniem uniwersytetu,
søusznie stwarzacÂ wrazÇenie, izÇ uczelnia popiera religieÎ i jaÎ urzeÎdowo
sankcjonuje. Czøonkowie grupy oponowali wobec argumentacji
35

Na temat Prawicy Religijnej i jej wpøywoÂw politycznych zob. np.: W. Martin,
With God on Our Side. The Rise of the Religious Right in America, New York 1996; K.
Phillips, American Theocracy, New York ± London 2007.
36
Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263, 265.
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wøadz uczelnianych, tøumaczaÎc, izÇ Pierwsza Poprawka w zakresie
Klauzuli Swobodnej Praktyki (Free Exercise Clause) oraz Klauzuli
Swobodnej Mowy (Free Speech Clause) daje im mozÇliwosÂcÂ przejawiania swojej wiary takzÇe na uczelni publicznej.
Po przemierzeniu odpowiednich instancji sprawa dotarøa do SaÎdu
NajwyzÇszego, ktoÂry podjaÎø sieÎ dokonania precedensowego rozstrzygnieÎcia w wyroku Widmar v. Vincent z 1981 r.37 AnalizujaÎc stan rzeczy
panujaÎcy na Uniwersytecie Missouri, trybunaø stwierdziø, izÇ uczelnia
ta, dopuszczajaÎc do korzystania przez grupy studenckie poza procesem dydaktycznym z zaplecza uniwersyteckiego, ustanowiøa ¹ograniczone forum publiczneº (¹Limited open forumº) ± pøaszczyzneÎ wyrazÇania poglaÎdoÂw dla studentoÂw reprezentujaÎcych roÂzÇne zainteresowania np. naukowe, spoøeczne a takzÇe orientacje ideowe. Z tego
kreÎgu wykluczyøa jednak grupy odwoøujaÎce sieÎ do czynnika religijnego. Jak wywodziø SaÎd, skoro uniwersytet otworzyø drzwi do swoich
pomieszczenÂ dla grup studenckich, to nie mozÇe ich zamykacÂ przed
niektoÂrymi grupami studenckimi, tøumaczaÎc to sprzeciwem wobec
tresÂci przez nich wyrazÇanych. Odchodzi bowiem wtedy od zasady
kwalifikowania grup do korzystania z urzaÎdzenÂ uczelnianych bez
odwoøania sieÎ do tresÂci reprezentowanych przez nich poglaÎdoÂw (postawa ¹neutralnosÂci wzgleÎdem tresÂciº ± ¹content neutralº)38. Takie
zachowanie uczelni jest ± zdaniem naczelnego trybunaøu ± niedopuszczalne, gdyzÇ studenci podlegajaÎ ochronie ze strony klauzul
z Pierwszej Poprawki, dotyczaÎcych swobodnej praktyki religijnej
i swobodnej mowy39. W opinii SN uniwersytet w Kansas City wprowadziø bardziej rygorystyczny rozdziaø panÂstwa i religii nizÇ ten, ktoÂry
wynika z Konstytucji40: pozwoliø studentom na mniej nizÇ dopuszcza
to ustawa zasadnicza, a za przesøankeÎ dyskryminacji wybraø tresÂcÂ ich
37

Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263.
Uczelnia, ustanawiajaÎc zasady porzaÎdkowe korzystania z pomieszczenÂ, deklarowaøa bowiem, izÇ nie beÎdzie nikogo dyskryminowacÂ ze wzgleÎdu na poglaÎdy. W opinii
SN nie ma przeszkoÂd, by uniwersytet regulowaø procedureÎ korzystania z zaplecza
uczelnianego, nie mozÇe jednak dokonywacÂ dyskryminacji na tle ideowym.
39
R. M. Maøajny, ºMur separacjiº ± panÂstwo a kosÂcioÂø w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Katowice 1992, s. 250.
40
Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263, 276.
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zapatrywanÂ. Zapatrywania religijne nie mogaÎ bycÂ jednak uznawane
za uposÂledzone w stosunku do zapatrywanÂ innej natury. Skoro dopuszczono do korzystania z urzaÎdzenÂ uniwersyteckich grupy o zapatrywaniach niereligijnych najroÂzÇniejszego typu, to takzÇe ± jak twierdzi federalny SaÎd NajwyzÇszy ± na zasadzie roÂwnej konstytucyjnej
ochrony poglaÎdoÂw nalezÇy dopusÂcicÂ studenckie grupy religijne. Konstytucja wymaga bowiem od uczelni zapewnienia ¹roÂwnego dosteÎpuº
(¹equal accessº) dla wszystkich podmiotoÂw studenckich bez wzgleÎdu
na ich specyfikeÎ ideowaÎ41.
Komentatorzy omawianego wyroku, a jeszcze wczesÂniej autor
zdania odreÎbnego42, zauwazÇyli w nim istotnaÎ nowosÂcÂ, polegajaÎcaÎ
na uzÇyciu w sprawie natury prawnoreligijnej nietypowej normy kontroli konstytucyjnosÂci, ktoÂraÎ staøa sieÎ w omawianej sprawie Klauzula
Swobodnej Mowy (Free Speech Clause)43. Zdaniem zwolennikoÂw
rygorystycznego rozdziaøu panÂstwa i religii, podejsÂcie to polegajaÎce
na braku rozroÂzÇniania religii (kultu religijnego) od innej ekspresji
(¹speechº) beÎdzie miaøo daleko idaÎce skutki dla ochrony sfery publicznej przed niepozÇaÎdanaÎ inwazjaÎ ekspresji religijnej, a takzÇe dla
ochrony indywidualnej wolnosÂci sumienia i wyznania44. Z kolei zdaniem reprezentantoÂw poglaÎdu przeciwnego (¹akomodacjonistoÂwº,
przeciwnikoÂw stanowczego rozdziaøu panÂstwa i religii oraz sÂwieckosÂci panÂstwa), oÂw nowy punkt odniesienia w zakresie kontroli konstytucyjnosÂci zachowanÂ religijnych w sferze publicznej pozwoli uwolnicÂ
41

G. R. Stone, L. M. Seidman, C. R. Sunstein, M. V. Tushnet, Constitutional
Law, wyd. 3, New York ± Gaithersburg 1996, s. 1360-1361. Na kanwie rozwazÇanÂ na
temat zasady ¹roÂwnego dosteÎpuº majaÎcy zastrzezÇenia wobec tej koncepcji seÎdziowie
i badacze ostrzegajaÎ, izÇ przyjeÎte w sprawie Widmar (a potem m.in. Rosenberger) rozwiaÎzanie mozÇe doprowadzicÂ do sankcjonowania przez szkolnictwo publiczne dziaøalnosÂci grup o charakterze ekstremalnym. Thomas Berg pyta, czy uczelnia przy przyjeÎtej
przez SN USA wykøadni mozÇe postawicÂ zaporeÎ przed studenckaÎ grupaÎ Ku Klux Klanu
lub studenckim klubem satanistycznym. T. C. Berg, The State and Religion, St. Paul
MN 2004, s. 176. Zob. tezÇ: T. J. ZielinÂski, PanÂstwo wobec, s. 262nn.
42
Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263, 284.
43
S. V. Monsma, Positive Neutrality. Letting Religious Freedom Ring, Grand
Rapids MI 1993, s. 23.
44
D. Fellman, Religion, s. 73.
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ekspresjeÎ religijnaÎ z peÎt ograniczenÂ narzuconych na forum publicznym przez kreÎgi niecheÎtne sÂrodowiskom religijnym45.

Â W UNIWERSYTECKICH
3.2. FINANSOWANIE PUBLIKACJI RELIGIJNYCH ZE SÂRODKO
ÂW
ZEBRANYCH OD STUDENTO

Kolejne zagadnienie z obszaru ekspresji religijnej na uniwersytecie publicznym rozstrzygnieÎte przez SaÎd NajwyzÇszy roÂwniezÇ ± podobnie jak w sprawie Widmar ± dotyczyøo prawa dosteÎpu grup studenckich do doÂbr pozostajaÎcych w gestii uczelni. Dotarøo ono do
naczelnego trybunaøu w sprawie Rosenberger v. University of Virginia46. Wyrok zostaø wydany w roku 1995. Tym razem przedmiot
sporu wiaÎzaø sieÎ ze staraniami grupy chrzesÂcijanÂskich studentoÂw wydajaÎcych czasopismo ¹Wide Awakeº o grant finansowy z funduszu
prowadzonego przez uczelnieÎ, utworzonego z obowiaÎzkowych wpøat
dokonywanych przez wszystkich studentoÂw (Student Activities
Fund). Kiedy redakcja ¹Wide Awakeº, zawierajaÎcego liczne tresÂci
natury religijnej, w tym i symbole takiej wøasÂnie natury, zwroÂciøa sieÎ
o dotacjeÎ na produkcjeÎ periodyku, uniwersytet odmoÂwiø47. Uczelnia
przyjeÎøa bowiem przepisy wykluczajaÎce mozÇliwosÂcÂ przeznaczania
sÂrodkoÂw z funduszu na cele polityczne, na cele zwiaÎzane z zajmowaniem stanowiska w kwestiach religijnych oraz na zwykøaÎ rozrywkeÎ
dla studentoÂw. JesÂli idzie o kwestie zwiaÎzane z religiaÎ, zakaz wyklu45

Na marginesie nalezÇy odnotowacÂ, izÇ rozstrzygnieÎcie ze sprawy Widmar legøo
u podstaw ustawy federalnej pn. Equal Access Act z 1984 r. umozÇliwiajaÎcej korzystanie
z pomieszczenÂ publicznych szkoÂø sÂrednich przez grupy religijne zaøozÇone przez ucznioÂw tych szkoÂø. W sprawach Board of Education v. Mergens [496 U.S. 226 z 1990 r.],
Lamb's Chapel v. Center Moriches School District [508 U.S. 384 z 1993 r.], Good News
Club v. Milford Central School [533 U.S. 98 z 2001 r.] SN USA stwierdziø prawo do
korzystania z pomieszczenÂ publicznych szkoÂø sÂrednich i podstawowych przez grupy
uczniowskie i nieuczniowskie poza rutynowym czasem zajeÎcÂ. Zob. szerzej: T. J. ZielinÂski, PanÂstwo wobec, s. 251-279.
46
Rosenberger v. University of Virginia, 515 U.S. 819 (1995).
47
Uniwersytet nie odmoÂwiø jednak dotacji na rzecz Muslim Student Association,
Jewish Law Students Association i zespoÂø muzyki Gospel, tøumaczaÎc, izÇ saÎ to stowarzyszenia kulturalne oraz zespoÂø muzyczny.
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czaø finansowanie dziaøania, ktoÂre ¹krzewi lub manifestuje konkretny
poglaÎd w przedmiocie boÂstwa lub o boÂstwie baÎdzÂ ostatecznej rzeczywistosÂciº (¹promotes or manifests a particular belief in or about
a deity or an ultimate realityº). W opinii przedstawicieli uniwersytetu
dotyczyøo to zaroÂwno zachowanÂ o charakterze religijnym, jak i ateistycznym.
Wprowadzone przez uniwersytet ograniczenia dla grup religijnych w zakresie otrzymywania sÂrodkoÂw z funduszu uczelnianego
SaÎd NajwyzÇszy USA uznaø za normy naruszajaÎce PierwszaÎ PoprawkeÎ. A wieÎc podobnie jak w sprawie Widmar naczelny trybunaø uznaø
racje grupy religijnej. Jak obrazowo stwierdziø przedstawiciel doktryny, ¹po otwarciu [wzmiankowanym grupom ± dop. TJZ] drzwi, uczelnie muszaÎ otworzycÂ portfeleº48. W uzasadnieniu swojego stanowiska
SN wskazaø, izÇ w analizowanej sprawie wystaÎpiø konflikt mieÎdzy dobrami chronionymi przez KlauzuleÎ Ustanowienia a dobrami objeÎtymi gwarancjami Klauzuli Swobodnej Mowy. W takiej sytuacji ± zdaniem SaÎdu ± wieÎkszaÎ ochroneÎ nalezÇy zapewnicÂ swobodzie wypowiedzi49.
Trybunaø uznaø przy tym, izÇ niewøasÂciwe jest gorsze traktowanie
mowy o charakterze religijnym, ktoÂra manifestowana byøa na øamach
¹Wide Awakeº od innej mowy, gdyzÇ w sytuacji takiej dochodzi do
dyskryminacji osoÂb ze wzgleÎdu na ich sÂwiatopoglaÎd (¹viewpoint discriminationº ± dyskryminacja ze wzgleÎdu na perspektyweÎ postrzegania spraw)50. Zarazem zastosowaø do ochrony zachowanÂ religijnych
inne kryterium badania konstytucyjnosÂci nizÇ tradycyjne w takich
sprawach wzorce kontroli, czyli tzw. klauzule religijne (Religion
Clauses), a wieÎc KlauzuleÎ Ustanowienia i KlauzuleÎ Swobodnej Praktyki.
48
K. T. McGuire, Funding Religion and Free Speech, w: Creating Constitutional
Change. Clashes over Power and Liberty in the Supreme Court, red. G. Ivers, K. T.
McGuire, Charlottesville ± London 2004, s. 177.
49
K. L. Hall, Rosenberger v. University of Virginia, w: The Oxford Guide to
United States Supreme Court Decisions, red. K. L. Hall, New York ± Oxford 1999, s.
266.
50
OdroÂzÇnicÂ to nalezÇy od ¹content discriminationº (¹dyskryminacji ze wzgleÎdu na
tresÂcÂ wypowiedziº), wskazywanej w sprawie Widmar.
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Wyrok w sprawie Rosenberger wydany zostaø przy zdaniu odreÎbnym podpisanym przez 4 seÎdzioÂw ± podjeÎto go zatem przy minimalnej przewadze gøosoÂw 5:4. Autor tegozÇ zdania, seÎdzia David Souter
stanowczo kontestowaø orzeczenie, wskazujaÎc, izÇ SaÎd NajwyzÇszy
USA po raz pierwszy usankcjonowaø ¹bezposÂrednie finansowanie
typowych zachowanÂ religijnych przy uzÇyciu ramienia panÂstwaº51,
co w tradycyjnej judykaturze stosunkoÂw panÂstwo±religia traktowano
jako praktykeÎ niedopuszczalnaÎ, jednoznacznie zabronionaÎ przez
KlauzuleÎ Ustanowienia (np. sprawa Everson v. Board of Education52).
W gøosach doktryny wyrok Rosenberger uznany zostaø za istotny
krok w odchodzeniu od ugruntowanej od lat 40. XX wieku linii
orzeczniczej w kwestii prawnoreligijnej53. SeparacjonisÂci postrzegajaÎ
go jako poczaÎtek finansowania religii ze sÂrodkoÂw publicznych ± chocÂ
sÂcisÂle rzecz bioraÎc, Fundusz AktywnosÂci Studenckiej tworzony byø ze
skøadek innych nizÇ podatki. AkomodacjonisÂci widzaÎ go jako posteÎp
we wprowadzaniu szerokiej ekspresji religijnej na uniwersytety, chocÂ
wyrok dotyczyø tylko propagacji tekstoÂw religijnych poza procesem
dydaktycznym i z inicjatywy oraz na odpowiedzialnosÂcÂ samych studentoÂw. JednoczesÂnie nalezÇy zaznaczycÂ, zÇe SN pozostawiø uniwersytetom swobodeÎ w regulowaniu tej aktywnosÂci poprzez stawianie wymogoÂw porzaÎdkowych dotyczaÎcych Limited Public Forum54.
Jako znamienne uznacÂ trzeba, zÇe sprawa saÎdowa zainicjowana
przez Ronalda W. Rosenbergera skierowana byøa przeciwko Uniwersytetowi Wirginia, zaøozÇonemu i szczegoÂlnie choøubionemu przez
Tomasza Jeffersona (1743-1826), Prezydenta USA (1801-1809),
twoÂrceÎ wprowadzonej do orzecznictwa konstytucyjnego metafory
¹muru separacjiº (¹wall of separationº) mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem55. Jefferson pragnaÎø, by stworzona przez niego uczelnia stanowiøa przykøad rygorystycznego rozdziaøu obu wielkosÂci.
51

Rosenberger v. University of Virginia, 515 U.S. 819, 898.
TamzÇe, 868.
53
K. T. McGuire, Funding, s. 178; The Constitution and Religion. Leading Supreme Court Cases on Church and State, red. R. S. Alley, Amherst NY 1999, s. 392.
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T. C. Berg, The State and Religion, wyd. 2, St. Paul MN 2004, s. 76.
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4. PODSUMOWANIE

Judykatura konstytucyjna zabrania prowadzenia w amerykanÂskich uniwersytetach publicznych dziaøalnosÂci religijnej, naruszajaÎcej
proces dydaktyczny i naukowy, w szczegoÂlnosÂci zasÂ ekspresji religijnej aranzÇowanej przez organy publiczne (¹prohibited government
speech endorsing religionº). Niedopuszczalna jest modlitwa (a tym
bardziej jej formy zøozÇone) organizowana przez wøadze uczelni. Zabroniona jest indoktrynacja religijna czyniona w ramach zakresu
obowiaÎzkoÂw przez osoby zatrudnione w uczelni i zwiaÎzane z tym
dostosowywanie tresÂci wykøadoÂw i skøadu grona wykøadowcoÂw do
wymaganÂ ortodoksji ktoÂrejkolwiek religii. Przedmiotem zakazu jest
takzÇe instalowanie wyizolowanych od elementu sÂwieckiego emblematoÂw o charakterze jednoznacznie religijnym ± mniej surowy rezÇim
w tym zakresie dotyczy terenoÂw publicznych poza pomieszczeniami
zamknieÎtymi. JednoczesÂnie søuchacze uczelni i jej pracownicy dysponujaÎ szerokim zakresem wolnosÂci sumienia i wyznania, pozwalajaÎcej
na dziaøania o charakterze religijnym, ktoÂre nie naruszajaÎ procesu
dydaktycznego i badawczego w uczelniach (np. inicjowana przez te
osoby modlitwa indywidualna i w grupach, prowadzenie dyskusji na
tematy religii, udzielanie porad duszpasterskich, w tym i sprawowanie
aktu spowiedzi, dystrybucja literatury religijnej).
PoczaÎwszy od lat 80. minionego stulecia SaÎd NajwyzÇszy USA
orzekaø w materii tutaj omawianej w sposoÂb, ktoÂry pozwalaø na szerszaÎ nizÇ wczesÂniej ekspresjeÎ religijnaÎ na uniwersytecie publicznym.
JednakzÇe ogoÂø obowiaÎzujaÎcych w tym zakresie norm posiada nadal
charakter daleko bardziej rygorystyczny w zestawieniu z sytuacjaÎ
panujaÎcaÎ w niemal wszystkich panÂstwach europejskich.
THE LEGAL FRAMEWORK OF RELIGIOUS EXPRESSION
IN AMERICAN PUBLIC UNIVERSITIES

Summary
The constitutional judicature prohibits American public universities
from undertaking religious activity interfering with the didactic and re-
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search work, especially religious expression arranged by public bodies.
Prayer, especially in its complex form, organized by university authorities
is inadmissible, just as the religious indoctrination on the part of university
employees during the execution of their duties and the related adjustment
of one's lectures and the composition of the teaching staff to the requirements of the orthodoxy of any religion. The subject matter of the ban also
concerns installing emblems which are isolated from the secular element
and whose character is unequivocally religious. In that respect, a less
rigorous regime applies only to public areas outside the closed spaces.
At the same time, students and university employees are entitled to
a broad scope of freedom of conscience and religion, which allows for
such religious activity which will not infringe on the didactic and research
processes at universities (for example, initiating individual and group
prayer, holding religious discussions, giving pastoral advice, including acts
of confession, distributing religious literature, etc.). From the 1980s, the
Supreme Court of the United States made such decisions on the matters
presented, which allowed far greater religious expression than before at
universities. However, the relevant norms are still much more rigorous
than those in almost all European countries.

