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STAROTESTAMENTOWE, JUDAISTYCZNE I GRECKO-RZYMSKIE
POJÊCIE SUMIENIA
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Wspó³czesna religijna idea sumienia formowa³a siê na podstawie wypowiedzi Nowego Testamentu, w tym zw³aszcza fundament stanowi³a myl Paw³a
Aposto³a, który przejêtemu z jêzyka greckiego terminowi syneidçsis nada³ chrzecijañskie znaczenie. Jednak Paw³owa koncepcja sumienia równie¿ ma swoje
kulturowe i literackie wzorce, na co wskazuje Stary Testament, pisma ¿ydowskie
okresu Drugiej wi¹tyni i literatura grecko-rzymska1. Zachowane ród³a literackie potwierdzaj¹ powszechne wród staro¿ytnych przekonanie o istnieniu wewn¹trz cz³owieka instancji os¹dzaj¹cej jego czyny. Teksty biblijne i pozabiblijne
opowiadaj¹ o z³o¿onych ludzkich losach, prze¿yciach i ogromnych emocjach,
w których donios³¹ rolê odegra³o w³anie sumienie. Równoczenie przybli¿aj¹
one naturê tej niezwyk³ej dyspozycji cz³owieka2.
Adres/Addresse/Anschrift: ks. dr hab. Stefan Szymik, Al. Rac³awickie 14, 20-950 Lublin, e-mail:
stesz@kul.pl
1 Biblijna i pozabiblijna problematyka sumienia doczeka³a siê wa¿nych opracowañ naukowych
zw³aszcza w drugiej po³owie XX wieku. Zob. C.A. Pierce, Conscience in the New Testament. A Study of
Syneidesis in the New Testament in the Light of Its Sources, and With Particular Reference to St. Paul With
Some Observations Regarding Its Pastoral Relevance Today, Studies in Biblical Theology 15, London 1955;
J. Stelzenberger, Syneidesis im Neuen Testament, Abhandlungen zur Moraltheologie 1, Paderborn 1961;
W. Poplatek, Istota sumienia wed³ug Pisma w., Rozprawy Wydzia³u Teologiczno-Kanonicznego 21, Lublin
1961; J. Stêpieñ, Teologia w. Paw³a. Cz³owiek i Koció³ w zbawczym planie Boga, Warszawa 1979,
s. 3979; idem, Syneidesis (sumienie) w antropologii w. Paw³a, w: idem, Listy do Tesaloniczan i pasterskie.
Wstêp, przek³ad z orygina³u, komentarz, PNT 9, PoznañWarszawa 1979, s. 469482. Por. opracowania
s³ownikowe: C. Maurer, Synoida, syneidçsis, w Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. 7,
Stuttgart 1964, s. 897918; X. Léon-Dufour, Sumienie, w: idem (red.), S³ownik teologii biblijnej, Poznañ
1982, s. 913917; S. Harêzga, Sumienie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 11981199.
2 Zob. nowsze opracowania polskojêzyczne: G. Chojnacki, Sumienie w wietle prawdy. Komparatywna analiza koncepcji sumienia w encyklice «Veritatis splendor» i w Corpus Paulinum, Biblioteka
«¯ycia i Myli», Poznañ 2003, s. 14-26; B. Poni¿y, Terminologia okrelaj¹ca sumienie w Sophia
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1. Sumienie w Biblii hebrajskiej i greckiej
Ksiêgi biblijne znaj¹ rzeczywistoæ sumienia, choæ najczêciej przedstawiaj¹ je opisowo za pomoc¹ obrazów i metafor. Na pocz¹tku biblijnej historii
zbawienia, w opisie stworzenia i upadku pierwszych ludzi (Rdz 2-3), autor
natchniony wskazuje na zdolnoæ rozpoznania przez cz³owieka dobra i z³a oraz
mo¿liwoæ oceny moralnej wartoci czynów. Po pierwszym upadku pojawia siê
w Adamie lêk i strach przed Bogiem wywo³any wewnêtrznymi wyrzutami. Sumienie oskar¿a go, wywo³uje niepokój i poczucie winy (Rdz 3,8-10; por. FlavAnt I,
1,4). Odt¹d bowiem cz³owiek zna dobro i z³o (por. Rdz 3,22). Znajomoæ
prawa moralnego stale siê pog³êbia dziêki Bogu objawiaj¹cemu siê
w s³owach i czynach. S³owa proroka Jeremiasza wskazuj¹ na punkt docelowy
procesu poznawania praw przez cz³owieka: Umieszczê swoje prawo w g³êbi ich
wnêtrza i wypiszê na ich sercu. Bêdê im Bogiem, a oni bêd¹ Mi narodem
(Jr 31,33). (Wspó³)wiedza moralna dzielona przez cz³owieka z Bogiem jest od
pocz¹tku sk³adnikiem antropologii biblijnej3.
Biblia Hebrajska i nastêpnie grecki przek³ad Septuaginty nie maj¹ jeszcze
wypracowanej terminologii sumienia, jednak wskazaæ mo¿na na kilka przynajmniej antropologicznych terminów biblijnych, maj¹cych bezporedni zwi¹zek
z sumieniem: serce (hebr. lçb lub lçbâb), nerki (hebr. kelâjot), m¹droæ
(hebr. bînâ, hokmâ), duch (hebr. rûah), dusza (hebr. nefesz)4, które nastêpnie przejêli autorzy ¿ydowscy pisz¹cy w jêzyku greckim5. W przypadku Septuaginty t³umacze przek³adali doæ wiernie odnone teksty hebrajskie na jêzyk
grecki, niemniej w czêci przypadków terminy hebrajskie otrzyma³y nowe znaczenia. T³umacze Septuaginty siêgnêli równie¿ do terminologii greckiej.
Sporód wspomnianych terminów biblijnych na uwagê zas³uguj¹ przede
wszystkim serce i nerki. Oprócz podstawowego dos³ownego znaczenia,
serce pojawia siê czêsto w Pimie wiêtym w znaczeniu przenonym, przyjSalomonos, w: Minister Verbi. Liber sollemnis Excellentissimo Domino Archiepiscopo Henrico Muszyñski Metropolitae Gnesnensi ad honorandum decimum quartum eiusdem vitae lustrum expletum dedicatus
oblatusque, Moderatores librum redigentes P. Podeszwa, W. Szczerbiñski, Gnesnae 2003, s. 243280;
T. Siemieniec, Idea sumienia w Biblii hebrajskiej i greckiej, w: D. Adamczyk (red.), Fenomen sumienia,
Kielce 2012, s. 2552; J.A. Palos, Bóg a sumienie w tradycji biblijnej, Communio Polskie 5 (1994),
s. 318; H. Witczyk, Sumienie  serce otwarte na Boga, Zeszyty Naukowe KUL 2 (2004), s. 2533.
3 Na temat antropologii biblijnej zob. L. Stachowiak, Koncepcja cz³owieka w Starym Testamencie,
Materia³y pomocnicze do wyk³adów z biblistyki 6 (1983), s. 1323; H.W. Wolff, Antropologie des Alten
Testaments, Gütersloh 72002; B. Janowski, Der Mensch im alten Israel, Zeitschrift für Theologie und
Kirche 102 (2005), s. 143175.
4 Transkrypcja tekstów biblijnych i autorów pogañskich wed³ug zasad podanych przez P. Walewskiego, Praca naukowa nad Bibli¹. Cytowanie i skróty, Series Biblica Paulina 1, Czêstochowa 2006,
s. 2832.
5 Zob. B. Poni¿y, Terminologia okrelaj¹ca sumienie, s. 244; autor przybli¿a etyczno-moralny
wymiar tych terminów. Por. W. Poplatek, Istota sumienia, s. 4356.
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muj¹c treci antropologiczne i teologiczne6. Serce symbolizuje istotê cz³owieka
i wszystko to, co stanowi o ludzkiej osobie. Uwa¿ane jest za centrum duchowego ¿ycia cz³owieka, orodek wiadomoci i wolnej woli oraz najbardziej intymne
miejsce, na które spogl¹da Bóg (por. 1 Sm 16,7; 1 Krl 8,39). Co wiêcej, z natury
swej cz³owiek powo³any jest do wspólnoty z Bogiem, a Ten nie tylko zna troski
i zmartwienia cz³owieka, ale przenika go i ogarnia ca³ego (Ps 139). Ró¿norodnoæ duchowych funkcji serca ilustruj¹ teksty biblijne, w wietle których serce
zdolne jest rozró¿niaæ miêdzy dobrem i z³em, czego dobrym przyk³adem jest
proba Salomona kierowana do Boga: Daj Twemu s³udze serce pojêtne, aby móg³
s¹dziæ Twój lud, rozpoznaæ miêdzy tym, co jest dobre, a tym, co z³e (1 Krl 3,9).
Serce jest siedliskiem wartoci moralnych i ludzkich uczuæ (Ps 131,1: moje serce
siê nie pyszni i oczy moje nie s¹ wynios³e). W sercu rodz¹ siê emocje
i w nim podejmowane s¹ decyzje. Autorzy biblijni przypisuj¹ sercu tak¿e funkcje,
które opisuje termin sumienie. Podstaw¹ jest znajomoæ prawa Bo¿ego, które
wpisane jest w serce cz³owieka: S³owo to bowiem [Bo¿e] jest bardzo blisko
ciebie: w twych ustach i w twym sercu, aby je móg³ wype³niæ (Pwt 30,14).
Prawo wpisane w ludzkie serce jest elementem wiedzy, któr¹ cz³owiek dzieli
z Bogiem. Znaj¹c prawo Bo¿e, cz³owiek zdolny jest rozpoznaæ dobro i z³o
i czyniæ w³aciwe wybory. Jednak ludzkie wybory mog¹ byæ niew³aciwe i z³e,
jak pokazuj¹ to losy biblijnych bohaterów. Przyk³adem jest król Dawid, który ma
poczucie winy za pope³nione z³e czyny. Poczucie winy zrodzi³o siê w nim, gdy
odci¹³ czêæ królewskiej szaty pomazañca Pañskiego (1 Sm 24,6)7. Równie¿ po
przeprowadzeniu spisu ludnoci, jak pisze autor natchniony, serce Dawida zadr¿a³o (2 Sm 24,10). W obu tekstach pojawia siê identyczna hebrajska fraza
wajjak lçb Dâwid, opisuj¹ca reakcjê serca Dawida na pope³nione z³o. Poczucie
lêku i winy nieobce by³o Dawidowi (1 Sm 25,30-31), ale równie¿ Szimei wiadomy by³ z³a, jakie wczeniej wyrz¹dzi³ królowi (1 Krl 2,44; por. 2 Sm 16,5-12)8.
O niepokoju serca mówi¹ czêsto psalmici, a niepokój ten wynika z autentycznej troski o prawe ¿ycie i kroczenie drog¹ Pana. Potwierdza to autor
Ps 139, który pisze: Zbadaj mnie, Bo¿e, i poznaj moje serce; dowiadcz
6 W Biblii termin serce wystêpuje nieco mniej ni¿ tysi¹c razy, w samej Ksiêdze Psalmów oko³o 130
razy. W. Poplatek, Istota sumienia, s. 4348; B. Poni¿y, Terminologia okrelaj¹ca sumienie, s. 268271;
T. Siemieniec, Idea sumienia w Biblii, s. 2629. Na temat symbolicznego znaczenia serca zob.
D. Forstner, wiat symboliki chrzecijañskiej, przek³. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyñski,
Warszawa 1990, s. 358359.
7 Wina Dawida polega³a na naruszeniu integralnoci osoby króla Saula, pomazañca bêd¹cego
w³asnoci¹ Pana i dlatego nietykalnego (por. 2 Sm 1,16), czego zewnêtrznym znakiem by³a królewska
szata. Zob. H.J. Stoebe, Das erste Buch Samuelis, Kommentar zum Alten Testament 8,1, Gütersloh 1973,
s. 439; J.P. Fokkelmann, Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel, vol. 2, The Crossing of Fates
(I Sam. 13-31 and II Sam. 1), Assen-Maastricht 1986, s. 455456, 458.
8 B. Poni¿y, Terminologia okrelaj¹ca sumienie, s. 246: Serce w ten sposób rozumiane jest sumieniem moralnym, zasad¹ ¿ycia moralnego dan¹ cz³owiekowi przez Boga i wiadkiem cz³owieka przed Bogiem.
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i poznaj moje troski. I zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie
na drogê odwieczn¹! (Ps 139,23-24). Modl¹cy siê psalmista ma na myli troski
nurtuj¹ce jego wnêtrze (hebr. sar `afîm), najpewniej niepokoje drêcz¹ce jego
sumienie (por. Ps 94,19). Modl¹cy siê chce pozostaæ pod opiek¹ wszechwiedz¹cego i wszechmocnego Boga i pod jego os¹d oraz werdykt siê poddaje
(por. Syr 17,8-24). Grzesznoæ bowiem mo¿e byæ realnym i trwa³ym dowiadczeniem cz³owieka, który wówczas potrzebuje uleczenia (Ps 32,3-5). Takie
oczyszczenie i odnowa dokonuj¹ siê wy³¹cznie dziêki interwencji Boga, który
 mo¿na powiedzieæ  na nowo stwarza serce cz³owieka: Stwórz, o Bo¿e, we
mnie serce czyste (lçb tâhôr berâ lî) i odnów w mej piersi ducha niezwyciê¿onego! (Ps 51,12). Wyra¿enia serce czyste (lçb tâhôr  Ps 51,12; Prz 22,11) oraz
czystoæ serca (bar lçbâb  Ps 24,4; 73,1) oddaj¹ pojêcia dobre sumienie
i wewnêtrzny spokój cz³owieka, który ¿yje zgodnie z wol¹ Bo¿¹. Jego przeciwieñstwem jest serce ob³udne, rozdwojone i podzielone przez grzech (Oz 10,2;
por. Syr 1,28). Nie bez racji wiêc konstatuje Syrach: Serce cz³owieka zmienia
jego twarz, raz na dobro, to znów na z³o (Syr 13,25)9.
Podobn¹ funkcjê obrazow¹ jak serce spe³nia w antropologii biblijnej inny
organ wewnêtrzny, jakim s¹ nerki (kelâjot)10. W Starym Testamencie termin
wzmiankowany jest okazjonalnie, w odniesieniu do sfery duchowej cz³owieka
 tylko wyj¹tkowo. Nerki s¹ orodkiem gwa³townych emocji i silnych wzruszeñ
oraz miejscem skrytych myli i uczuæ cz³owieka, które poznaæ mo¿e tylko Bóg
przenikaj¹cy serce i nerki. Tylko Bóg zna tajemne procesy, jakie dokonuj¹ siê
w g³êbi ludzkiego ducha. Zatem nie dziwi, ¿e nerki wymieniane s¹ czêsto
w ³¹cznoci z sercem (Ps 7,10; 26,2; Jr 11,20; 17,10; 20,12; por. Mdr 1,6).
Wyj¹tkowo nerki wskazuj¹ na zamiary sumienia: B³ogos³awiê Pana, który da³
mi rozs¹dek, bo nawet nocami upominaj¹ mnie nerki (Ps 16,7; por. Jr 12,2)11.
Now¹ wartoæ do nauki o sumieniu wnios³a Septuaginta. Z jednej strony
t³umacze powtarzaj¹ w greckiej szacie s³ownej terminologiê i obrazowy sposób
mówienia o sercu obecny w Biblii Hebrajskiej. Z drugiej strony pojawiaj¹ siê
w Septuagincie elementy nowe, przejête z jêzyka greckiego: czasownik synoidâ
emautô(i) (Hi 27,6; por. Kp³ 5,1) i rzeczownik syneidçsis (Koh 10,20; Mdr
17,10; por. Syr 42,18)12.
9 Mo¿e istnieæ tak¿e serce trwale niepos³uszne Bogu, jak wyra¿a to zwrot upór, zatwardzia³oæ
(szerîrût) serca. Zob. Pwt 29,18; Ps 81,13; Jr 3,17; 7,24; 9,13; 11,8; 13,10; 16,12; 18,12; 23,17.
10 W. Poplatek, Istota sumienia, s. 5455; B. Poni¿y, Terminologia okrelaj¹ca sumienie, s. 271273;
T. Siemieniec, Idea sumienia w Biblii, s. 29.
11 W przek³adzie Biblii Tysi¹clecia czytamy: upomina mnie serce. Jednak tekst Ps 16,7 mówi
o nerkach: hebrajski (kiljôtâj), grecki (nefroi mou), ³aciñski (renes mei).
12 W Starym i Nowym Testamencie brak terminu syneidos, natomiast syneidçsis wystêpuje
w Septuagincie trzy razy: Koh 10,20; Syr 42,18 (jako wariant w Kodeksie Synajskim) i Mdr 17,10.
W Nowym Testamencie 30 razy: Dz  2 razy, Rz  3 razy, 1 Kor  8 razy, 2 Kor  3 razy, Listy Pasterskie
 6 razy, Hbr  5 razy, 1 P  3 razy. Termin wprowadzi³ do teologii chrzecijañskiej w. Pawe³. Zob.
J. Stêpieñ, Teologia w. Paw³a, s. 4748; C. Maurer, synoida, syneidçsis, s. 907908.
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Oskar¿any przez przyjació³ Hiob stwierdza, ¿e jest niewinny i bez grzechu:
Daleki jestem od tego, by s³usznoæ wam przyznaæ, jak d³ugo ¿yæ bêdê, twierdzê, ¿e jestem czysty; ¿e strzegê prawoci, a nie porzucam: serce nie drêczy
mnie nigdy (Hi 27,5-6). Ostatnie stwierdzenie Hioba (serce nie drêczy mnie
nigdy) t³umacz Septuaginty odda³ siêgaj¹c do czasownika zwrotnego: ou gar
synoidâ emautô(i) atopa praxas, st¹d wiersz mo¿na t³umaczyæ sumienie nie
wyrzuca mi niczego z³ego. Przek³ad ten uznaæ nale¿y za pierwszy w Biblii
przypadek opisania idei sumienia za pomoc¹ terminów greckich13.
W kolejnym tekcie autor Ksiêgi Koheleta napomina: Nawet w myli swojej (bemddâ `ãkâ) nie z³orzecz królowi, ani w sypialni swojej nie przeklinaj
mo¿nego (Koh 10,20), co t³umacz odda³ nastêpuj¹co: Nawet w sumieniu swoim
(en syneidçsei sou) nie z³orzecz (Koh 10,20 LXX). Podczas t³umaczenia
nast¹pi³a zmiana sensu tekstu hebrajskiego spowodowana u¿yciem terminu greckiego. Parafrazuj¹c, tekst mo¿na rozumieæ nastêpuj¹co: twoje sumienie nie pozwala ci z³orzeczyæ. Jednak jest to tylko jedna z mo¿liwoci jego rozumienia14.
Najbardziej oczywisty wp³yw myli greckiej na biblijne ujêcie sumienia
znajduje siê w Ksiêdze M¹droci, jednej z dwóch ksi¹g biblijnych napisanych
bezporednio w jêzyku greckim15. Ukazane w niej funkcje sumienia s¹ porównywalne do cech znanych z literatury hellenistycznej: Tchórzliwa bowiem jest niegodziwoæ oskar¿aj¹ca sam¹ siebie, zawsze obawia siê najgorszego drêczona
sumieniem (synechomenç tç(i) syneidçsei) [przek³ad w³asny] (Mdr 17,10).
Wiersz zbudowany jest na zasadzie paralelizmu, którego dwa cz³ony charakteryzuj¹ ludzk¹ niegodziwoæ (ponçria) i jej skutki dla cz³owieka. Strach jest przejawem z³ego sumienia, które wie o pope³nionej niegodziwoci, oskar¿a i wyra¿a
obawê w odniesieniu do nadchodz¹cej przysz³oci. S¹ to fundamentalne funkcje
sumienia (syneidçsis), jak ujmowali je autorzy greccy i rzymscy: wiadomoæ z³a
(wspó³wiedza), oskar¿enie samego siebie i potêpiaj¹cy os¹d16.
W wietle danych Objawienia sumienie istnieje od samego pocz¹tku, od
chwili stworzenia cz³owieka. Ono jest równie¿, jak ukazuje to antropologia biblijna,
13 A. Tronin proponuje t³umaczyæ: sumienie nie gani ¿adnego z moich dni. Zob. A. Tronina,
Ksiega Hioba. Wstêp, przek³ad z orygina³u, komentarz, Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament 15,
Czêstochowa 2005, s. 364 i 372; por. T. Siemieniec, Idea sumienia w Biblii, s. 33.
14 Zob. J. Stêpieñ, Teologia w. Paw³a, s. 48. C. Maurer (synoida, syneidçsis, s. 907) uwa¿a,
¿e t³umacz ksiêgi pope³ni³ b³¹d, a wiersz ze wzglêdu na paralelizm winien brzmieæ nastêpuj¹co: Nawet
na ³o¿u twoim (maddâ `  ³o¿e) nie z³orzecz królowi, ani w sypialni twej nie przeklinaj mo¿nego. Zob.
dalej T. Siemieniec, Idea sumienia w Biblii, s. 34 i przyp. 36.
15 Pismo powsta³o w Aleksandrii zapewne oko³o 40 r. po Chr. Zob. B. Poni¿y, Miêdzy judaizmem
a hellenizmem. Óïößá Óáëùìùíïò ksieg¹ spotkania, Poznañ 2013, s. 3132.
16 Zob. J. Stêpieñ, Teologia w. Paw³a, s. 48; B. Poni¿y, Terminologia okrelaj¹ca sumienie,
s. 276277; por. C. Maurer, synoida, syneidçsis, s. 908: Hier wird zum ersten Mal in der Begegnung
zwischen alttestamentlichem und hellenistischem Gedankengut das moralische Gewissen mit Vorstellungen aus der rechtlichen Sphäre verbunden und erhält so die Funktion des Anklägers und Richters in einer
Person.
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konstytutywnym sk³adnikiem duchowego ¿ycia cz³owieka. Sumienie jest tajemnicz¹ rzeczywistoci¹ i uzdolnieniem ludzkiego wnêtrza do podejmowania s¹dów moralnych, które autorzy natchnieni przedstawiaj¹ za pomoc¹ obrazów.
Najwiêksze znaczenie dla zrozumienia sumienia w Starym Testamencie ma idea
serca. Serce cz³owieka ma wiadomoæ dobra i z³a, ono tak¿e jest miejscem
podejmowania decyzji i wyborów. Równoczenie ludzkie serce, czyli to, co najbardziej wewnêtrzne, trwa w ³¹cznoci z Bogiem. Pos³uszeñstwo Bogu jest
miar¹ moralnej postawy cz³owieka Starego Testamentu, który winien s³uchaæ
i strzec praw Bo¿ych.
2. Judaizm palestyñski i hellenistyczny
Autorzy ¿ydowscy, pisz¹cy w okresie Drugiej wi¹tyni, pog³êbiaj¹ biblijne
pojêcie sumienia. Cz³onkowie wspólnoty z Qumran, rabini ¿ydowscy i autorzy
apokryfów nie znali jednego okrelenia na ludzkie sumienie, jednak znany by³ im
fenomen sumienia.
Analogiczne do starotestamentowego ujêcie sumienia znaleæ mo¿na
w pismach z Qumran. W sercu cz³owieka wyryte s¹ prawa i przykazania, które
ten winien zachowywaæ: Przez ca³y czas mego istnienia wyryta ustawa winna
byæ na mym jêzyku niczym owoc uwielbienia i dar moich warg (1QS 10,8;
11,18)17. Obowi¹zkiem cz³onka wspólnoty by³o dokonanie wyboru miêdzy dobrem a z³em, a nastêpnie trwanie po stronie dobra. Wiedzê o czynach i ich
moralnej wartoci cz³owiek dzieli z Bogiem, który jest jego sêdzi¹ (1QS 10,11-13:
Wybiorê to, czego uczy mnie, i jego wyrok na mnie ochoczo przyjmê)18.
Równie¿ literatura apokryficzna wpisuje siê w nurt wypowiedzi Starego Testamentu o sumieniu, przejmuj¹c terminologiê hebrajsk¹ i greck¹. Dobrze ilustruje
to Testament Dwunastu Patriarchów, w wietle którego serce jest wiadkiem
i oskar¿ycielem cz³owieka, ale równie dobrze to sumienie mo¿e drêczyæ i oskar¿aæ cz³owieka. O sercu w funkcji ludzkiego sumienia dobitnie mówi patriarcha
Juda19:
Wiecie ju¿, dzieci moje, ¿e dwa duchy zajmuj¹ siê cz³owiekiem, duch prawdy i duch fa³szu.
Porodku znajduje siê duch rozeznania umys³u, który zwraca siê tam, gdzie chce. Czyny
prawdy i fa³szu wypisane s¹ w sercu cz³owieka. Pan zna jedne i drugie. Nie ma takiej chwili,
17 Teksty za polskim przek³adem: P. Muchowski, Rêkopisy znad Morza Martwego. Qumran
 Wadi Murabbaat  Masada, Biblioteka zwojów 5, Kraków 2000, s. 36.
18 Ibidem, s. 38.
19 Apokryfy Starego Testamentu, oprac. i wstêpy R. Rubinkiewicz, LublinWarszawa 1999, s. 59.
Por. podobn¹ myl: Sprawiedliwy bowiem i pokorny wstydzi siê postêpowaæ niegodnie, nie ze wzglêdu
na kogo patrz¹cego, ale ze wzglêdu na w³asne swe serce, poniewa¿ Pan widzi jego myli (Testament
Gada 5,3; t³um. A. Paciorek). Zob. ibidem, s. 71.
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w której mog³yby siê ukryæ czyny ludzi, poniewa¿ cz³owiek sam wypisuje je w g³êbi serca przed
Panem. Duch za prawdy powiadcza wszystko i oskar¿a ze wszystkiego. I rumieni siê grzesznik wobec w³asnego swego serca i nie mo¿e podnieæ swego oblicza ku Sêdziemu.
TestJud 20,5; t³um. A. Paciorek

Apokryfy mówi¹ tak¿e o czystoci serca (TestNef 5,3) i sercu dobrym
(TestSym 4,7). W pismach apokryficznych mo¿na znaleæ wp³yw terminologii
greckiej, jak dowodzi tego Testament Rubena20:
Do mierci ojca naszego nie mia³em odwagi spojrzeæ na jego twarz ani rozmawiaæ z którymkolwiek z braci moich z powodu hañby. A¿ dot¹d sumienie (syneidçsis) drêczy mnie z powodu
mego grzechu.
TestRub 4,3; t³um. A Paciorek

Wed³ug rabinów ¿ydowskich serce (hebr. lçb lub lçbâb; aram. libba) by³o
najwa¿niejszym centrum i orodkiem wewnêtrznych prze¿yæ cz³owieka. Przyznawali mu oni zatem to samo znaczenie, co autorzy Starego Testamentu. Rabini nauczali o sercu jako ródle dobrego lub z³ego postêpowania21. Wskazywali
tak¿e na obecnoæ w sercu cz³owieka dwóch sk³onnoci, ducha dobrego
i ducha z³ego (jçcer tôb i jçcer hâra `), miêdzy którymi rozgrywa siê walka.
Duch dobry by³ cz¹stk¹, któr¹ poprzez studium Prawa nale¿a³o formowaæ od
m³odoci i kierowaæ na sprawy Bo¿e; duch z³y by³ grzeszn¹, wrodzon¹ sk³onnoci¹ (po¿¹dliwoci¹)22.
Poród staro¿ytnych autorów pozabiblijnych, wypowiadaj¹cych siê na temat
sumienia, miejsce szczególne zajmuje Filon Aleksandryjski (zm. 40 po Chr.)23.
W swym wyk³adzie Filon po³¹czy³ myl ¿ydowsk¹ (biblijn¹) i greck¹ (filozoficzn¹), m.in. tworz¹c tak¿e syntezê nauki o sumieniu. W pismach Filona na okrelenie sumienia wystêpuje g³ównie termin syneidos, natomiast syneidçsis podkrela wiedzê o z³ych uczynkach24. Sumienie ma zdolnoæ oskar¿enia i s¹dzenia,
i to jest jego zasadniczym zadaniem i funkcj¹ (gr. elenchein). Sumienie, zwane
przez Filona jedynym nieprzekupnym oskar¿ycielem i nieomylnym sêdzi¹ (zob.
De fuga et inventione 118; De virtutibus 206), s³u¿y do walki z grzechem
i prowadzi do nawrócenia oraz umo¿liwia rozpoznanie grzechów i ostrzega
przed kolejnymi wykroczeniami. Ostatecznie jednak wszystko jest dzie³em
20
21

Ibidem, s. 47; por. C. Maurer, synoida, syneidçsis, s. 909.
Por. sentencjê rabiego Eleazara: Il leur disait: allez voir quelle est la voie du bien, à laquelle
on doit sattacher. R. Eliézer dit: un œil bon (sans envie); R. Youa: un compagnon bon; R. Yosé: un
voisin bon; R. iméon: voir les conséquences; R. Eléazar: un cœur bon. Il leur dit: je préfère la sentence
de Eléazar b. Arak aux vôtres, car elle contient les vôtres (Pirqé Abot 2,12)  tekst cytowany za J. Bonsirven
(wyd.), Textes rabbiniques de deux premiers siècles chrétiens, Roma 1955, s. 6.
22 Szerzej W. Poplatek, Istota sumienia, s. 58.
23 Zob. omówienia: W. Poplatek, Istota sumienia, s. 3940; C. Maurer, synoida, syneidçsis,
s. 910912; zw³aszcza: J. Stêpieñ, Teologia w. Paw³a, s. 5253; G. Chojnacki, Sumienie w wietle
prawdy, s. 2427.
24 Zob. C. Maurer, synoida, syneidçsis, s. 910.
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Boga, który w dziele nawrócenia i zbawienia cz³owieka pos³uguje siê sumieniem
jako narzêdziem. Bóg jest tym, który dzieli (wspó³)wiedzê z cz³owiekiem25.
W rozwa¿aniach nad liczb¹ siedem Filon wspomina Moj¿esza, który najwy¿ej uhonorowa³ tê liczbê i wyry³ w wiadomoci Izraela nakazuj¹c, by po
szeciu dniach wiêtowaæ dzieñ siódmy przez wstrzymanie siê od pracy. Natomiast dozwolonym zajêciem w dniu szabatu by³a refleksja prowadz¹ca do poprawy obyczajów i rachunek sumienia, które Filon charakteryzuje nastêpuj¹co26:
Ono, bêd¹c ustanowione sêdzi¹ w naszej duszy, nie wstydzi siê czyniæ zarzutów i raz ostro
grozi, to znowu ³agodniej ostrzega. Grozi w takich przypadkach, kiedy jest oczywiste, ¿e kto
z pe³n¹ premedytacj¹ le czyni. Ostrzega, kiedy kto grzeszny wbrew woli i z braku zastanowienia, aby nigdy wiêcej nie upada³ w ten sposób.
De opificio mundi 128; t³um. L. Joachimowicz

W pogl¹dach na temat sumienia Filon Aleksandryjski zale¿ny jest wprawdzie od pitagorejczyków i znacz¹co tak¿e od szko³y stoickiej, jednak przede
wszystkim widzimy u niego oddzia³ywanie myli Starego Testamentu.
Tak¿e ¿ydowski historyk Józef Flawiusz zna³ rzeczywistoæ sumienia.
W pisanych przez siebie dziejach narodu wskazuje nieustannie na wszechobecn¹
Bo¿¹ opatrznoæ, przed któr¹ nie ma dla cz³owieka schronienia i podobnie nic
siê nie ukryje przed ludzkim sumieniem. Wed³ug Flawiusza istniej¹ dwie instancje
os¹dzaj¹ce cz³owieka: Bóg i sumienie. Takie jest przes³anie s³ów Rubena, który
staraj¹c siê powstrzymaæ braci od zbrodni zamierzonej na Józefie przekonywa³27:
Jeli za dokonaj¹ tej zbrodni, nie bêdzie takiej kary, jakiej nie zes³a³by Bóg na bratobójców,
gwa³cicieli Jego opatrznoci, wszêdzie obecnej, przed któr¹ ¿aden czyn  czy to na pustkowiu
dokonany, czy w miecie  ukryæ siê nie mo¿e; albowiem gdziekolwiek znajduje siê cz³owiek,
tam  nale¿y o tym pamiêtaæ  jest i Bóg. Tak¿e i w³asne sumienie (syneidos), mówi³, bêdzie
ich wrogiem w tym niegodziwym przedsiêwziêciu, sumienie, przed którym  zarówno przed
czystym, jak i przed takim, jakie odezwie siê po zamordowaniu brata  ¿aden cz³owiek umkn¹æ
nie mo¿e.
FlavAnt II, 3,1; t³um. Z. Kubiak

Tekstów, w których Flawiusz siêga do grupy terminów synoida, syneidos
i syneidçsis jest du¿o wiêcej. Autor ¿ydowski akcentuje bardziej wymiar racjonalny
i poznawczy czynów cz³owieka, ani¿eli wolitywny jego dzia³ania. Bóg jest wszêdzie
i zawsze obecnym wiadkiem czynów cz³owieka, jego oskar¿ycielem i sêdzi¹28.
25
26

J. Stêpieñ, Teologia w. Paw³a, s. 53.
Filon z Aleksandrii, Pisma, t. I, O stworzeniu wiata, Alegorie praw, O dekalogu, O cnotach,
prze³o¿y³, wstêpem i komentarzem opatrzy³ L. Joachimowicz, Warszawa 1986, s. 67.
27 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, t³um. Z. Kubiak, J. Rado¿ycki, red. E. D¹browski,
Poznañ 19792, s. 143.
28 Wed³ug Flawiusza sumienie jest tak¿e, oprócz Boga i Prawa, trzecim wiadkiem przysz³ego
powstania z martwych (FlavAp II, 30). Zob. C. Maurer, synoida, syneidçsis, s. 909; J. Stêpieñ, Teologia
w. Paw³a, s. 5354.
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Mo¿na stwierdziæ, ¿e wzorem Starego Testamentu równie¿ autorzy ¿ydowscy okresu Drugiej wi¹tyni, palestyñscy i judeohellenistyczni, znaj¹ rzeczywistoæ sumienia. Podobnie jednak brak im konkretnej nazwy. Oprócz biblijnego
terminu serce, obecnego g³ównie w pismach judaizmu palestyñskiego, w pracach autorów judeohellenistycznych pojawiaj¹ siê zwroty greckie  syneidos,
syneidçsis. Najpe³niejsze opracowanie problematyki sumienia znaleæ mo¿na
u Filona Aleksandryjskiego, wed³ug którego sumienie jest wiadkiem, oskar¿ycielem i sêdzi¹ poczynañ cz³owieka.
3. Idea sumienia u Greków i Rzymian
W literaturze greckiej i rzymskiej spotykamy nieco inn¹ sytuacjê. Wprawdzie równie¿ i tu nieobcy jest obrazowy sposób mówienia o sumieniu, jednak
z biegiem czasu pojawiaj¹ siê terminy opisuj¹ce wewnêtrzn¹ zdolnoæ oceny
moralnej czynów.
Grecy bardzo wczenie rozpoznali duchow¹ rzeczywistoæ sumienia. Arcydzie³a klasycznej literatury greckiej zawieraj¹ sceny, w których bohaterowie
dzia³aj¹ pod wp³ywem wewnêtrznych nakazów moralnych lub ulegaj¹ wiadomoci os¹dzaj¹cej ich z³e czyny, takie jak wiaro³omstwo, zdrada, z³amanie przysiêgi, zabójstwo, niezachowanie lub pogwa³cenie prawa, niesprawiedliwe wyroki
sêdziów29. Przyk³ad zachowañ dyktowanych wyrzutami sumienia znaleæ mo¿na
w tragedii Sofoklesa Antygona, w której król Kreon, wiadomy swej odpowiedzialnoci za mieræ Hajmona i Eurydyki, wyznaje publicznie winê30:
Biada mi, przecie¿ na nikogo z ludzi
to spaæ nie mo¿e, bo sam jestem winny.
Ja, nêdzny przecie¿, ja zabi³em ciebie.
I to jest prawda. Proszê was, o s³udzy,
zabierzcie mnie st¹d, wyprowadcie szybko,
bo ju¿ nie ¿yjê i jestem ju¿ niczym.
Antygona 13171325; t³um. R. Chodkowski

Dla tego wczesnego okresu charakterystyczne jest przekonanie Greków
o odpowiedzialnoci winowajcy przed bogami za przekroczenie praw boskich,
które wed³ug staro¿ytnych wi¹za³y wszystkich ludzi31.
29 Sceny takie zawieraj¹ arcydzie³a Homera (Iliada, Odesja), Ajschylosa (Oresteja) i nieobce s¹
greckiemu dramatowi. Zob. W. Poplatek, Istota sumienia, s. 2527; na s. 25 autor wymienia nastêpuj¹ce
terminy odnoszone przez autorów greckich do rzeczywistoci sumienia: aidôs, aischynç, nemçsis, sebas,
dikç, nomimon, fobos, deos, alastôs, miasmos, synnoia, synesis, synoida, syneidos, euthymion, gnomç,
aristç; w okresie póniejszym uzupe³nione o fronçsis, emfytos, syneidçsis.
30 Sofokles, Antygona, prze³. R. Chodkowski, Biblioteka Antyczna, Warszawa 2004, s. 156.
31 Por. dawniejsz¹ opiniê: W. Poplatek, Istota sumienia, s. 2627: w opinii ówczesnych Greków
¿y³o przekonanie o odpowiedzialnoci wobec bogów za niepos³uszeñstwo dla ich praw, ¿e wykroczenia
przeciw ich prawom nie s¹ b³ahostk¹, lecz nieszczêciem dla winowajcy oraz ¿e winê mog¹ zdj¹æ
z cz³owieka tylko czynniki ponadludzkie.
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Rozwój myli filozoficznej przyczyni³ siê do stopniowego wypracowania
terminologii sumienia, chocia¿ ta kwestia nie cieszy³a siê szczególnym zainteresowaniem filozofów. Nie mo¿na mówiæ równie¿ o wewnêtrznie spójnej i konsekwentnej historii rozwoju tej terminologii. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje czasownik synoida i rzeczowniki synesis, syneidos i syneidçsis oraz ich ³aciñskie
ekwiwalenty conscius i conscientia.
Znany od VII w. przed Chr. czasownik synoida32 pocz¹tkowo wskazywa³
ogólnie na wiedzê posiadan¹ przez cz³owieka i znajomoæ rzeczy, bycie wtajemniczonym. Jest tak w formie zwrotnej czasownika synoida emautô(i): wiem,
jestem wiadomy, zdaje sobie sprawê (co uczyni³em). Podobne znaczenie tego
czasownika mo¿na zak³adaæ w przypadku innych form gramatycznych (trzecia
osoba, liczba mnoga). Od czasów Sokratesa w filozoficznej myli greckiej
zwrot synoida emautô(i) opisuje racjonalne poznanie i formu³owanie s¹dów
empirycznych. Chodzi³o o problemy natury poznawczej, który ustaj¹ w chwili
pozyskania odpowiedniej wiedzy33.
Od IV w. przed Chr. zaczynaj¹ siê mno¿yæ w literaturze greckiej przyk³ady
moralnego znaczenia synoida emautô(i). Jest tak w przypadkach, w których
sytuacja dotyczy nie tylko poznania stanu rzeczy, ale równie¿ odpowiedzialnoci
moralnej i rodz¹cego siê st¹d poczucia winy. Cz³owiek wiadomy jest pope³nionego przez siebie z³a moralnego, czynów niesprawiedliwych lub bezbo¿nych,
które w sumieniu ocenia negatywnie. Czasem bohater nie czuje winy, natomiast
jest przekonany, ¿e post¹pi³ dobrze. Co interesuj¹ce, tak formu³owane s¹dy
ludzkiego sumienia nie mia³y odniesieñ do praw boskich i bogów samych, co
przypuszczalnie wynika³o z faktu, ¿e w myli greckiej cz³owiek sta³ siê miar¹
wszystkich rzeczy34.
W przeciwieñstwie do wyra¿enia czasownikowego, grupa rzeczowników
synesis, syneidos i syneidçsis pojawia siê do III w. przed Chr. tylko wyj¹tkowo,
32 Czasownik synoida sk³ada siê z przyimka syn (= z, razem [z], wspólnie) i czasownika oéda
(wiedzieæ co, wiedzieæ [¿e]), bêd¹cego dawnym perfectum, jednak funkcjonuj¹cy jako forma czasu
teraniejszego. Z. Abramowiczówna podaje nastêpuj¹ce znaczenia synoida  wiedzieæ co o kim, zw³.
na jego niekorzyæ (1); wiedzieæ o czym wraz z kim innym, byæ wtajemniczonym (2); wiedzieæ
dobrze, mieæ pewnoæ (3). St¹d tak¿e forma rzeczownikowa syneidos  wspó³wina, wiadomoæ, czyste
sumienie (wiadomoæ dobrych uczynków). Zob. S³ownik grecko-polski, t. 4, red. Z. Abramowiczówna,
Warszawa 1965, s. 226227; por. R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu,
Warszawa 1995, s. 420, 585.
33 Takiego przyk³adu dostarcza Uczta Platona. Pijany Alkibiades, wiadom wielkoci Sokratesa
i równoczenie wiadom w³asnych ograniczeñ, stwierdza w mowie pochwalnej wyg³oszonej na czeæ
mêdrca: Bo ja doskonale wiem i czujê (synoida gar emautô(i)), ¿e go nie potrafiê zbiæ (antilegein men
ou dynamenô); ja nie potrafiê wykazaæ, ¿e nie nale¿y tak robiæ, jak on ka¿e [ ] (Symposion 216b).
Zob. Platon, Uczta, przek³. W. Witwicki, Warszawa 1957, s. 127; tekst grecki zob. C. Maurer, synoida,
syneidçsis, s. 898.
34 Zob. szerzej J. Stêpieñ, Teologia w. Paw³a, s. 4445; por. C. Maurer, synoida, syneidçsis,
s. 899900.
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przede wszystkim w znaczeniu wewnêtrznego przewiadczenia, (wspó³)wiedzy
czy wiadomoci35.
Sumienie (syneidçsis, ³ac. conscientia) oznacza³o wpierw wiadomoæ istnienia, jak powiadcza Diogenes Laertios, odnosz¹c termin do wszystkich istot
¿ywych (Vit. phil. VII, 85), a przede wszystkim Seneka (De bene. III, 10,2;
De clem. I, 1). Przez sumienie rozumiano równie¿ przewiadczenie (przekonanie) o czyjej winie, jej poznanie i wiadomoæ. Dopiero póniej sumienie pojawia
siê w literaturze greckiej jako instancja moralna, jednak interpretacja poszczególnych tekstów pozostaje bardzo sporna. Wiod¹c¹ rolê mia³ najpierw rzeczownik
syneidos i dopiero póniej jego rolê przejê³a syneidçsis, chocia¿ by³y to terminy
bliskie znaczeniowo. W okresie bezporednio poprzedzaj¹cym powstanie
chrzecijañstwa omawiane terminy otrzyma³y sens moralny, g³ównie w dzie³ach
stoików, opisuj¹c moraln¹ wiadomoæ czynów  sumienie moralne. Najczêciej
przypadki te dotyczy³y sumienia z³ego, os¹dzaj¹cego czyny pope³nione (conscientia consequens)36.
Autorzy ³aciñscy ery przed- i chrzecijañskiej pos³uguj¹ siê terminami
conscius i conscientia, przy czym na uwagê zas³uguj¹ zw³aszcza pisma Cycerona (106-43 przed Chr.) i Seneki (zm. 65 po Chr.). Jak w myli greckiej, równie¿
w wypowiedziach wspomnianych autorów pojawia siê idea (wspó³)wiedzy (conscientia)37, w sensie wiadomoci, poznania spraw, wtajemniczenia w nie, albo
te¿ poczucia winy, bêd¹cej skutkiem pope³nionych z³ych czynów. Wspomniani
autorzy pisz¹ równie¿ o moralnym wymiarze wiadomoci i (wspó³)wiedzy
i pisz¹ o conscientia jako sumieniu. Ono jest wiadkiem pochlebnym lub oskar¿aj¹cym, stosownie do czynów cz³owieka i st¹d nie s¹ potrzebni ¿adni inni
wiadkowie. Sumienie jest stra¿nikiem cz³owieka i wiadkiem jego zachowañ38.
35 Najstarsze wiadectwo wystêpowania syneidçsis, niekoniecznie jednak opisuj¹cej wiadomoæ
pope³nionego z³a moralnego (z³e sumienie), zawiera frag. 297 pism Demokryta z V w. przed Chr.:
Niektórzy ludzie, co nie wiedz¹ o zniszczeniu miertelnej natury, ale wspó³wiadomi nêdzy w ¿yciu
(syneidçsei de tçs en tô(i) biô(i) kakopragmosynçs), zmylaj¹ k³amliwe mity o czasie po mierci  zob.
J. Stêpieñ, Teologia w. Paw³a, s. 45 i do³¹czony tam komentarz. Por. C. Maurer, synoida, syneidçsis,
s. 900-901; W. Poplatek, Istota sumienia, s. 32. Szerzej na temat syneidçsis pisze C.A. Pierce, Conscience in the New Testament, s. 2128 (t³o i kontekst terminu), s. 2939 (jego zastosowania), s. 4053
(znaczenia).
36 Por. C.A. Pierce, Conscience in the New Testament, s. 54: Our enquiry so far has shown to
be fully justified the standard conclusion of scholars as to the Greek understanding of conscience; that
it is always or almost always a guilty conscience, and that all the Greek words for it look with scarcely
in exception to conscience-the judge and are primarily connected with shame.
37 Nieznany wczeniej termin ³aciñski conscientia to dos³owne t³umaczenie syneidçsis, co mog³o
byæ dzie³em Cycerona; nie wszyscy podzielaj¹ tê opiniê. Zob. G. Chojnacki, Sumienie w wietle prawdy,
s. 16.
38 Pisze na ten temat B. Poni¿y: Sumienie nazywane jest «wiadkiem», z którym nie mo¿na siê
nie liczyæ. W zale¿noci od tego, czy jest wiadkiem cnót czy b³êdów, powoduje radoæ albo ból. Mo¿e
byæ oskar¿ycielem i sêdzi¹. Ale mo¿e te¿ byæ stra¿nikiem, który strze¿e cz³owieka tam, gdzie w³adza
publiczna nie siêga (Terminologia okrelaj¹ca sumienie, s. 274).
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Na pocz¹tku ery chrzecijañskiej o sumieniu wypowiada siê czêsto Seneka, a jego pogl¹d jest czêci¹ obszerniejszych rozwa¿añ filozoficznych na temat
Boga i cz³owieka39:
Powiadam ci, Lucyliuszu: przebywa w nas wiêty duch, który widzi i pilnuje wszystkich naszych z³ych i dobrych uczynków. Obchodzi siê on z nami tak, jak my z nim. Nikt zaiste nie
mo¿e byæ mê¿em prawym bez Boga. A czy¿ zdo³a kto wznieæ siê bez pomocy Boga ponad
przypadek? Onci to daje wznios³e i szlachetne rady. W ka¿dym prawym cz³owieku Bóg jaki
mieszka, choæ wcale nie mamy pewnoci, jaki40.
Ep. Luc. IV, 41,1; t³um. W. Kornatowski

W innym miejscu jeszcze obszerniej41:
To sumienie nasze wystawi³o odwiernych, a nie pycha: ¿yjemy tak, i¿ daæ siê niespodzianie
postrzec znaczy tyle, co daæ siê na czym przy³apaæ. Zreszt¹, có¿ pomo¿e ukrywanie siê
tudzie¿ unikanie ludzkich oczu i uszu? Czyste sumienie nie boi siê przyzwaæ ca³ego t³umu,
nieczyste jest pe³ne trwogi i niepokoju nawet w samotnoci. Jeli postêpki twoje s¹ rzetelne,
niech wiedz¹ o nich wszyscy, jeli za bezecne, to có¿ ci po tym, ¿e nikt ich nie zna, skoro znasz
je ty sam? O, biedny ty, jeli nie dbasz o tego wiadka!
Ep. Luc.V, 43,4; t³um. W. Kornatowski

Przywo³ane przyk³ady pokazuj¹ jak bardzo problematyka sumienia obecna
by³a w literaturze rzymskiej na pocz¹tku ery chrzecijañskiej. Szczególne miejsce
przypada Senece, o którym G. Reale pisze: Seneka odkrywa sumienie, uznaje
je za duchow¹ i moraln¹ si³ê cz³owieka oraz umieszcza na pierwszym planie,
czego w krêgu filozofii greckiej i rzymskiej nikt przed nim nie uczyni³42. ród³em inspiracji dla Seneki by³ wewnêtrzny g³os sumienia, znany popularnej
rzymskiej etyce ludowej i nieobcy równie¿ Cyceronowi. Innym donios³ym ród³em inspiracji by³a dla Seneki pitagorejska koncepcja codziennego rachunku
sumienia, która by³a mu dobrze znana. Jak dopowiada Reale, wiadomoæ dobra i z³a wpisana w byt cz³owieka jest wed³ug Seneki pierwotna i nieusuwalna
i to ona jest sumieniem. Nikt nie mo¿e siê przed nim ukryæ, nawet jeli ukry³by
siê przed kar¹ nak³adan¹ przez prawo ludzkie.
Czyniony przez pitagorejczyków rachunek sumienia, chocia¿ pitagorejczycy nie pos³ugiwali siê terminami syneidos czy syneidçsis43, mia³ bez w¹tpienia
39 Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, prze³. W. Kornatowski, wstêpem i przypisami opatrzy³
K. Leniak, Warszawa 1961, s. 138.
40 Przekonanie o obecnoci bóstwa w cz³owieku wskazuje na immanencjê i stoicki panteizm,
które znajduj¹ siê u podstaw nauki Seneki o sumieniu.
41 Ibidem, s. 144145.
42 G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. 4, Szko³y epoki cesarstwa, prze³. E.I. Zieliñski, Lublin
1999, s. 109.
43 Wieæ g³osi, ¿e Pitagoras nakazywa³ swoim uczniom, aby wracaj¹c do domu zadawali sobie
nastêpuj¹ce pytania: Jaki b³¹d pope³ni³em? Co zdzia³a³em? Jakiego obowi¹zku zaniedba³em? (Vitae philosophorum VIII, 1,22, t³um. W. Olszewski). Zob. Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, Warszawa 19843, s. 480481. Na temat sumienia w pismach Seneki zob. G. Reale, Historia
filozofii, t. 4, s. 109112; G. Chojnacki, Sumienie w wietle prawdy, s. 1422.
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znaczenie dla póniejszego formowania siê idei sumienia. W czasach chrzecijañskich stoik Epiktet (ok. 50135 po Chr.) zaleca³ tak¹ praktykê swoim
uczniom (Diss. III, 10; por. IV, 6). Mia³a ona s³u¿yæ pracy nad sob¹, osobistemu rozwojowi i nieustannemu doskonaleniu siê jednostki, co by³o g³ównym
celem szkó³ filozoficznych istniej¹cych w okresie hellenistyczno-rzymskim (por.
pitagorejczycy, epikurejczycy, stoicy). O takim w³anie zwyczaju pisa³ Seneka
w pimie kierowanym do Nowata44:
Jeli za chodzi o duszê, to trzeba j¹ przyzwyczaiæ do codziennego rachunku sumienia (cotidie
ad rationem reddendam vocandus est). Czyni³ tak Sekstiusz, który po skoñczonym dniu,
kiedy siê ju¿ udawa³ na spoczynek, zapytywa³ sw¹ duszê: Jak¹ chorobê swoj¹ dzi uleczy³a?
Jakiej siê wadzie przeciwstawi³a? Pod jakim wzglêdem sta³a siê lepsza?. Ostygnie gniew
i stanie siê bardziej umiarkowany, je¿eli bêdzie mu towarzyszyæ wiadomoæ, ¿e dzieñ w dzieñ
stan¹æ musi przed sêdzi¹ dla zdania rachunku (sciet sibi cotidie ad iudicem esse veniendum).
Co jest piêkniejsze ni¿ zwyczaj przetrz¹sania i dok³adnego badania ca³ego dnia? Jaki sen
smaczny nastêpuje po takim zbadaniu siebie! Jaki spokojny, jaki g³êboki, jaki niezak³ócony, gdy
dusza jako stró¿ samej siebie i tajny sêdzia cz³owieka po wnikliwym rozpoznaniu swego postêpowania albo pochwali swe obyczaje, albo je zgani. Ja równie¿ praktykujê ten zwyczaj i dzieñ
w dzieñ zdajê rachunek przed sob¹. Gdy ju¿ zabior¹ wiat³o sprzed oczu, kiedy umilknie moja
¿ona, która zna dobrze moje przyzwyczajenie, przechodzê w pamiêci dzieñ od witu do zmierzchu, uwa¿nie badam i wszechstronnie roztrz¹sam wszystkie swe s³owa i czyny. Niczego przed
sob¹ nie zatajam, niczego nie pomijam.
De ira III, 36,1-2; t³um. L. Joachimowicz

Wed³ug Epikteta pojêcia moralne s¹ od pocz¹tku czêci¹ sk³adow¹ ludzkiej
natury i od ich stosowania zale¿y ludzkie szczêcie, w czym pomoc¹ jest dany
przez Boga opiekuñczy duch. Sumienie winno kierowaæ ¿yciem cz³owieka
i czuwaæ nad nim, a lekcewa¿enie tego g³osu oznacza odwrócenie siê od
Boga45. Odnotujmy te¿ stanowisko Plutarcha (ok. 50125 po Chr.), w którego
pismach termin syneidos i derywaty wystêpuje niezwykle czêsto (np. De sera 11;
De tranq. 19). Wed³ug Plutarcha sumienie przypomina cz³owiekowi pope³nione
czyny, oskar¿a i pozwala uznaæ pope³nion¹ winê46.
* * *
W zakoñczeniu mo¿na poczyniæ kilka sumuj¹cych obserwacji. Nie tylko
brakuje jednego terminu na okrelenie sumienia, terminu ³¹cz¹cego wiat biblijny
i wiat pogañski, ale nie ma równie¿ w wymienionych krêgach kulturowych
44 Seneka, Pisma filozoficzne, t. 1, O krótkoci ¿ycia, O ¿yciu szczêliwym, O gniewie, O pocieszeniu do Marcji, O pocieszeniu do matki Helwii, O pocieszeniu do Polibiusza, O niez³omnoci mêdrca,
O Opatrznoci, O pokoju ducha, O bezczynnoci, prze³. L. Joachimowicz, Warszawa 19652, s. 412413;
tekst ³aciñski za: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman (20.01.2014).
45 Por. W. Poplatek, Istota sumienia, s. 3839. Na temat idei Boga i ³¹cznoci z nim cz³owieka
wed³ug Epikteta zob. G. Reale, Historia filozofii, t. 4, s. 142144.
46 C. Maurer, synoida, syneidçsis, s. 901902.
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jednego, koherentnego spojrzenia na sumienie. W Starym Testamencie i przede
wszystkim we wczesnym judaizmie rozwinê³o siê kilka ujêæ sumienia. Biblia
Hebrajska mówi g³ównie o sercu jako centrum ¿ycia duchowego i moralnego
cz³owieka, który winien podejmowaæ swoje decyzje w ³¹cznoci z Bogiem.
Judaizm hellenistyczny otworzy siê wprawdzie na myl greck¹, ale i tak g³ówn¹
jego inspiracj¹ pozostaje przekaz biblijny. W przypadku wiata greckiego stopniowo wyodrêbni³a siê grupa terminów odnoszonych do sumienia (synoida,
syneidçsis i inne), jednak i w tym przypadku brakuje ci¹g³oci ewolutywnej
znaczeñ tych terminów. Dwa podstawowe zakresy ich u¿ycia, jako wiedzy
bêd¹cej wynikiem poznania i jako wiadomoci moralnej wartoci czynów
(i zdolnoæ ich oceny), wystêpuj¹ w pismach autorów pogañskich równolegle
przez kilka stuleci. Pozostaje faktem, ¿e w czasach poprzedzaj¹cych chrzecijañstwo, syneidçsis okrela³a m.in. sumienie, duchow¹ instancjê os¹dzaj¹c¹ postêpowanie cz³owieka.

THE CONCEPT OF CONSCIENCE IN THE OLD TESTAMENT,
EARLY JUDAISM AND GREEK-ROMAN WORLD
(SUMMARY)

The aim of the paper is to analyse the concept of human conscience developed in the Old
Testament, in the writings of Early Judaism and in the Greek and Roman literature as literary, religious
and cultural background of New Testament theology. The three parts of the article embrace a broad
panorama of the notion of conscience and its terminology. In the first part the author discusses the
most important texts of the Hebrew Bible and Septuagint, especially the figurative and metaphorical
use of the heart as conscience (hebr. lçb, lçbâb) as well as the use of Greek terminology in the
Septuagint (Job 27:6; Ecc 10:20; Wis 17:10). The Jewish writings of the Second Temple period also
reflected the concept of conscience. There are links in their writings either to the Hebrew Bible
(cf. Qumran, Pseudepigrapha) or at the same time to biblical and Greek ideas (Philo of Alexandria,
Josephus Flavius); the works of Philo contain the best elaboration of conscience. An investigation of the
topic in the Greek and Roman literature concludes the analysis. The figurative and metaphorical
appearance of conscience is known in the Greek literature (cf. Homer, Sophocles and others). On the
other hand, the Greek and Latin authors formed their own special terminology (gr. syneidos, syneidçsis;
lat. conscientia) and different opinions on the subject under discussion. However, it must be said, there
is among the ancient authors no uniform, constant notion or description (definition) of human conscience.

DER ALTTESTAMENTLICHE, JUDAISTISCHE
UND GRIECHISCH-RÖMISCHE GEWISSENSBEGRIFF
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel ist eine systematische Besprechung des Themas des Gewissens im Alten Testament, in jüdischen Schriften aus der Zeit des Zweiten Tempels sowie in der griechisch-römischen
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Literatur. Dies ist der literarische und kulturelle Kontext dieses Begriffs, der später von den Christen
übernommen wurde. Das Alte Testament kennt die Wirklichkeit des Gewissens, wenngleich sie mit
Hilfe der Metapher dargelegt wird. Einen besonderen Platz räumen die biblischen Autoren dem
Herzen (hebr. lçb lub lçbâb) ein, dessen Funktionen deren des Gewissens analog sind. Einige Texte
der Septuaginta verraten schon den Einfluss des griechischen Denkens (Hi 27,6; Eccl 10,20; Weish
17,10). Genauso kennt das Gewissensphänomen die Literatur des frühen Judaismus. Neben den
Verweisen auf biblische Begriffe, tauchen vor allem bei den judenhellenistischen Autoren griechische
Benennungen auf. Ein überaus ausführliches Studium des Gewissens wurde durch Philo von Alexandrien dargelegt. Zudem treffen wir in der griechisch-römischen Literatur auf eine bildliche Sprechweise
über das Gewissen (vgl. Homer, Sophokles). Die griechischen und dann auch die lateinischen Autoren
haben jedoch eine Terminologie erarbeitet, welche die innere Urteilsfähigkeit über den moralischen
Wert des Handelns beschreibt (gr. syneidos, syneidçsis; lat. conscientia). Die durchgeführten Analysen erlauben die Feststellung, dass in den biblischen und außerbiblischen Texten ein einheitlicher
Gewissensbegriff fehlt. Mehr noch, es fehlt eine einheitliche Darstellungsweise und dies sowohl bei
jüdischen, als auch bei griechischen und lateinischen Autoren.
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Pierwszy List do Koryntian jest chronologicznie pierwszym Pismem,
w którym Pawe³ Aposto³ pos³uguje siê terminem i ide¹ sumienia. Omiokrotnie
stosuje w nim rzeczownik syneidçsis  sumienie (1 Kor 8, 7. 10. 12; 10, 25.
27. 28. 29) oraz tylko raz czasownik zwrotny emautô synoida (1 Kor 4, 4).
Rzeczownik stosuje w pouczeniach dotycz¹cych problemu spo¿ywania przez
chrzecijan korynckich miêsa ze zwierz¹t sk³adanych w ofierze bo¿kom pogañskim. Formê czasownikow¹ natomiast, gdy mówi o wiernoci w pos³udze
Chrystusowi i szafarstwie tajemnicami Bo¿ymi w kontekcie obszernego nauczania o m¹droci krzy¿a (1 Kor 1, 104, 21). Dotychczasowi interpretatorzy
Pism Paw³a przedk³adaj¹ zró¿nicowane opinie w kwestii rozumienia przez niego
s³owa i idei sumienia w 1 Kor. Dzieje siê tak dlatego, poniewa¿ w przedstawianych analizach nie potrafi¹ przezwyciê¿yæ pewnych trudnoci interpretacyjnych, które rzeczywicie kreuj¹ okrelone niejasnoci, jeli chodzi o wskazanie jednoznacznego sensu s³owa syneidçsis i czasownika synoida w tych
konkretnych jego zastosowaniach przez Aposto³a. Wynika to niew¹tpliwie
w pewnej mierze z rzeczywistych problemów zarówno jêzykowych, jak
i tematycznych, jakich przysparzaj¹ poszczególne teksty oraz ich bli¿sze
i dalsze konteksty. W zwi¹zku z powy¿szym, zdaniem autora niniejszego
przyczynku naukowego, pojawia siê przestrzeñ dla kolejnych badañ powiêconych tej¿e kwestii, by przedstawiæ now¹ próbê rozwi¹zania problemu dotycz¹Adres/Addresse/Anschrift: ks. dr hab. Zdzis³aw ¯ywica, prof. UWM, Katedra Teologii Biblijnej, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Kard. S. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, e-mail: zjzywica@poczta.onet.pl
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cego rozumienia przez Paw³a terminu i idei sumienia w Licie. Co warte tu
podkrelenia, w Licie Pawe³ po raz pierwszy zajmuje siê zagadnieniem chrzecijañskiego sumienia.
1 Kor 4, 1-5
Zastosowany przez Paw³a w 4, 4 grecki czasownik synoida sk³ada siê
z przyimka syn oraz czasownika oida, podobnie jak stosowany w rozdzia³ach
8 i 10 rzeczownik syn-eidçsis: syn-oida; syn-eidon (syn-eidçsis). Przyimek syn
znaczy: razem z, wspólnie, wewn¹trz, w sobie. Czasownik oida to perfectum,
a eidon aoryst od horaô: wiedzieæ, widzieæ, zobaczyæ, ujrzeæ, poznaæ, dostrzec,
zauwa¿yæ. Terminy synoida i syneidçsis oznaczaj¹ zatem: wiedzieæ, widzieæ
razem/wspólnie/w sobie/wewn¹trz; widzieæ, poznaæ w ca³oci/kompleksowo;
ca³ociowe widzenie wewn¹trz, komplementarne poznanie w sobie; ca³ociowa wiedza wewnêtrzna; wiadomoæ posiadania ca³ociowego widzenia/spojrzenia/poznania wewn¹trz, w sobie. Czasownik synhoraô znaczy: zdawaæ
sobie sprawê, dochodziæ do siebie1.
Czasownik synoida u¿yty w tym kontekcie w trybie oznajmuj¹cym czasu
przesz³ego (perfectum) wyra¿a stan aktualny bêd¹cy skutkiem czynnoci
uprzedniej. Chodzi tu zatem o posiadan¹ przez Paw³a ca³ociow¹ aktualn¹
wewnêtrzn¹ wiedzê, tj. komplementarne poznanie konkretnej kwestii, osi¹gniête
na drodze analitycznej weryfikacji i syntezy dotychczasowego stopnia poznania
i stanu posiadania wiedzy w tej¿e kwestii. W tym przypadku Pawe³ dokonuje
wiêc dog³êbnego wnikniêcia w siebie, wykorzystuj¹c przy tym ca³y swój ludzki
potencja³ poznawczy, na jaki go staæ w tej jednej chwili i sprawie w tym celu,
aby zdaæ sobie sprawê, czyli zyskaæ pe³n¹ wiadomoæ co do zakresu i stanu
dotychczas posiadanego poznania i wynikaj¹cej z niego ca³ociowej wiedzy
w kwestii osobistego pos³ugiwania Chrystusowi i szafarstwa tajemnicami Bo¿ymi (4, 1). Jakoæ posiadanej wiedzy weryfikuje w wietle kryterium wiernoci
(pistos) Bogu, który go powo³a³ na s³ugê Chrystusa i wiadka Jego Ewangelii
(1, 2)2. Maj¹c powy¿sze spostrze¿enia na uwadze, Jego s³owa: ouden gar
emautô synoida nale¿y przet³umaczyæ w nastêpuj¹cy sposób: ¿adnej bowiem
w sobie nie widzê [winy] lub: nie mam bowiem w sobie ¿adnej wiedzy
[o mojej winie]. Z obu form t³umaczenia wynika, ¿e Pawe³ nie widzi we
wszystkich swoich zachowaniach obejmuj¹cych mylenie, wolê, mowê i czyny
¿adnych uchybieñ w osobistej wiernoci Bogu, Chrystusowi i Ewangelii. Jednak
pomimo tego absolutnie pewnego przekonania, to nie on sam wyda wyrok,
1
2

Por. Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu, red. R. Popowski, Warszawa 1995.
Por. W. de Boor, Pierwszy List do Koryntian, Warszawa 1979, s. 78.
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os¹dzi3 jakoæ tej¿e wiernoci ani tym bardziej nie wydadz¹ obiektywnego
wyroku w tej sprawie chrzecijanie korynccy czy te¿ jakikolwiek trybuna³ ludzi
(4, 3). Co wiêcej, nawet jego wewnêtrzna wiedza (synoida  syneidçsis
 sumienie) jako najwy¿sza rang¹ «instancja  rzeczywistoæ  substancja»
obecna w jego osobie nie ma wystarczaj¹cego autorytetu (eksousia) by uznaæ
go za sprawiedliwego (dedikaiômai) przed Bogiem Ojcem4. Jedynym, który
ma autorytet w stopniu umo¿liwiaj¹cym wydanie absolutnie prawdziwego
i definitywnego ju¿ s¹du, to Kyrios  Pan  Zmartwychwsta³y Jezus Chrystus
 Syn Bo¿y. Jednoznacznie rozstrzyga o tym Pawe³ w s³owach: tym, który mnie
os¹dza jest Pan (4, 4). Nie mo¿e byæ inaczej, jest on przecie¿ tylko s³ug¹
i szafarzem5, za jego Pan to jedyny Zbawiciel wiata. Dlatego te¿ tylko On
mo¿e byæ jedynym wiarygodnym Sêdzi¹ wszystkiego i wszystkich. To w³anie
w dziele zbawczym dokonanym w Nim i przez Niego Bóg Ojciec odnowi³ ca³e
stworzenie, które odt¹d ju¿ jako nowe stworzenie ¿yj¹ce w komunii z Nim jest
w stanie skutecznie zmierzaæ ku nagrodzie nieprzemijaj¹cej, bêd¹cej owocem
Bo¿ego dzie³a zbawienia (8, 6b; 9, 25; por. 1 Kor 15). St¹d te¿ dla Paw³a tylko
On, jako Stwórca nowego stworzenia, jest w stanie przenikn¹æ wszystko
i wszystkich, by wydobyæ na wiat³o dzienne nawet to, co pozostaje ukryte
w ciemnoci (czyny i s³owa) oraz ujawniæ w pe³nym wietle zbawienia zamiary
woli i myli ukryte w g³êbi serca ludzkiego (4, 5a). Dopiero po takim przewietleniu przez Pana ka¿dego ze swych s³ug indywidualnie i po uznaniu go za
sprawiedliwego i wiernego, otrzyma on od samego Boga Ojca pochwa³ê6,
czyli nagrodê nieprzemijaj¹c¹ (9, 25)7.
1Kor 8, 1-13
W ca³ym tym rozdziale Pawe³ trzykrotnie stosuje rzeczownik syneidçsis.
Dwukrotnie z przymiotnikiem: asthençs (8, 7) i asthenous (8, 10)  s³abe oraz
raz z imies³owem asthenousan  s³abych (8, 12)8.
3
4

Anakrinô  wydawa³ wyrok, os¹dza³, ocenia³.
Por. G. Garbaglio, La Prima Lettera ai Corinzi. Introduzione, versione e commento (16),
Bologna 1995, s. 216218.
5 Pawe³ z tak siln¹ emfaz¹ wskazuje tu na w³asn¹ postawê s³ugi i szafarza, aby tym bardziej
wyeksponowaæ jej przeciwieñstwo u niektórych cz³onków Kocio³a korynckiego.
6 Epainos: pochwa³a, uznanie, s³awa. Por. 1Kor 4, 5b.
7 Por. M. Bassler, I Corinthians 4: 1-5, Interpretation 44 (1990), s. 179183; G. Garbaglio, La
Prima Lettera ai Corinzi, s. 212220; D.E. Garland, 1 Corinthians. Baker exegetical commentars on the
New Testament, Grand Rapids 2003, s. 127129; A.F. Johnson, 1 Corinthians. The New Testament
Commentary Series, Leicester 2004, s. 7779.
8 W rozdziale ósmym nadto Pawe³ stosuje przymiotnik z rodzajnikiem tois asthenesin  s³abych
(8, 9) oraz imies³ów z rodzajnikiem: ho asthenôn  s³aby. Rodzajnik nadaje obu formom znaczenie
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W zarz¹dzaniu systemem kultu i sk³adanych w nim ofiar by³o przyjêt¹
praktyk¹, ¿e resztê miêsa z ofiarnych zwierz¹t, ju¿ po spaleniu jego czêci na
o³tarzu, wydzieleniu do przygotowania posi³ku w czasie sprawowania kultu,
obdarowaniu nim kap³anów i samego ofiarodawcy, oddawano do wolnej sprzeda¿y w punktach handlowych9. Kupowanie miêsa w takich miejscach i przygotowywanie z niego posi³ków spo¿ywanych w domach oraz w czasie agap
chrzecijañskich budzi³o powa¿ne obawy, szczególnie u chrzecijan pochodzenia ¿ydowskiego. Obawiali siê oni, ¿e bêd¹c gociem w domu etnochrzecijanina b¹d podczas agapy mo¿e zostaæ im podane do spo¿ycia miêso ze
zwierz¹t ofiarnych. Obawy te powodowa³y na tyle silne kontrowersje, ¿e doprowadza³y do unikania przez judeochrzecijan zaproszeñ etnochrzecijañskich
braci oraz zasiadania z nimi przy jednym stole w ich domach i w czasie
eucharystycznych agap. Nie dziwi zatem fakt, ¿e sam Aposto³ musia³ zabraæ
w tej sprawie g³os, by przed³o¿yæ ewangeliczn¹ wyk³adniê, wi¹¿¹c¹ wszystkich
chrzecijan Kocio³a korynckiego. Nierozwi¹zanie tej kwestii przyczyni³oby siê
niew¹tpliwie do jeszcze znaczniejszego pog³êbienia istniej¹cych tam podzia³ów.
Dotyka³ on bowiem samego serca ¿ycia Kocio³a, tj. sprawowanej w nim
Wieczerzy Pañskiej. Istnia³o realne niebezpieczeñstwo podzia³u na dwa wrogie
sobie stronnictwa i tym samym sprawowania dwóch oddzielnych Eucharystii
w jednym Kociele (1 Kor 1, 10-16).
Wyk³adniê w sprawie legalnoci spo¿ywania przez chrzecijan pokarmów
sk³adanych bo¿kom Pawe³ rozpoczyna konstatacj¹: wiemy [posiadamy wiadomoæ tego], ¿e wszyscy mamy wiedzê (gnôsis)10. Aposto³ identyfikuje siê
tu z grup¹ chrzecijan, której wszyscy (pantes) cz³onkowie posiadali wiedzê
odnonie do poruszanej kwestii11. Jak¹ wiedzê (gnôsis) Pawe³ ma tu na myli?
Jej wyk³adniê podaje w 8, 4-6. Stwierdza tu, ¿e on i grupa chrzecijan, do której
siê zwraca, doskonale wiedz¹, ¿e nie istnieje w ca³ym kosmosie ¿aden bo¿ek
ani ¿aden bóg oprócz Jedynego (heis) Boga (theos). A choæby nawet jacy
istnieli, o których mówi siê i¿ s¹ bogami, i rzeczywicie tak zwani bogowie
rzeczownikowe. Dziêki zastosowaniu tych form Aposto³ daje do zrozumienia, ¿e s³abe sumienie maj¹
chrzecijanie s³abi, tzn. chrzecijanie nieposiadaj¹cy odpowiedniej wiedzy, poznania (gnôsis). Jej brak
sprawia, ¿e ich sumienia dzia³aj¹ wed³ug wadliwych norm, tzn. nieukszta³towanych jeszcze now¹ wiedz¹.
Por. G. Garbaglio, La Prima Lettera ai Corinzi, s. 392394; T. Patoka, Kim s¹ s³abi w Kociele
korynckim?, w: S³owo Boga i drogi cz³owieka, Fs. J.B. Szlaga, red. Z. Machnikowski, Pelplin 1998,
s. 109115.
9 W greckim miecie takim jak Korynt, zrezygnowanie z miêsa pochodzenia kultycznego, oznacza³o w praktyce rezygnacjê ze spo¿ywania jakiegokolwiek miêsa. Por. W. de Boor, Pierwszy List do
Koryntian, s. 135.
10 Gnôsis  wiedza, poznanie, znajomoæ sprawy.
11 Nie jest wykluczone, ¿e ci chrzecijanie uwa¿ali jedzenie takiego miêsa za swego rodzaju akt
chrzecijañskiego wyznania wiary i unosili siê pych¹, jeli w¹tpi¹cy bracia Kocio³a brali z nich przyk³ad.
Nie uwzglêdniali przy tym faktu, ¿e bracia postêpowali wówczas wbrew w³asnym sumieniom, co
skutkowa³o ich skalaniem. Por. W. de Boor, Pierwszy List do Koryntian, s. 135n.
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i panowie ziemscy istniej¹ i to wcale nie tak ma³o (8, 4-5)12, to prawdziwie
dla nas (hçmin)  Pawe³ ma tu na myli wszystkich chrzecijan  istnieje jeden
Jedyny Bóg Ojciec, Stwórca wszystkiego i wszystkich  równie¿ tzw. panów
i bogów ziemskich. Pawe³ przedstawia tu prawdê o pierwszym stworzeniu,
zgodnie z biblijn¹ tradycj¹ o stworzeniu wiata przedstawion¹ w Ksiêdze Rodzaju (12). Nie jest to jednak dla chrzecijan pe³na prawda o stworzeniu
wszechwiata, lecz tylko jej pierwsza ods³ona. Drugi etap stwarzania przedstawia w dalszej czêci wersetu szóstego, gdy stwierdza, ¿e w jednoci z Bogiem
Ojcem istnieje równie¿ Jego Syn Jezus Chrystus. Bóg Ojciec w zbawczym
dziele dokonanym przez i w Jezusie Mesjaszu i Synu dokona³ nowego stworzenia wiata i ludzkoci, a chrzecijanie wierz¹cy w Jedynego Boga Ojca i Jego
Syna Jezusa jako nowe stworzenie nale¿¹ odt¹d do Chrystusa, a przez Niego
i w Nim nale¿¹ równie¿ do Boga Jego Ojca jako Jego przybrane dzieci (8, 6;
por. 1 Kor 3, 21-23). Aposto³ w tych kilku s³owach wyrazi³ zwiêz³e wyznanie
wiary Kocio³a, którego znajomoæ powinna rozwi¹zywaæ takie kwestie ortopraksji chrzecijañskiej, jak omawiany problem spo¿ywania pokarmów ofiarnych13.
Nie wszyscy jednak  jak pokaza³o ¿ycie  maj¹ tak¹ wiedzê. Jest to
niezwykle istotny brak, dlatego Aposto³ spieszy temu zaradziæ. Okazuje siê
jednak, ¿e nie tylko s³abi bracia musz¹ byæ pouczeni. Korekty potrzebuj¹
równie¿ ci, którzy maj¹ ju¿ wy³o¿on¹ przez Paw³a wiedzê (gnôsis). Okazuje siê,
¿e posiadana wiedza, choæ co do swej istoty w³aciwa, to jednak nie pos³u¿y³a
dobru ani jednym, ani drugim i tym samym dobru ca³ej wspólnoty korynckiej.
Dla tych, którym brakowa³o wiedzy (gnôsis) postawa mocnych (eksousia
hymôn) sta³a siê ród³em ich zgorszenia, które mo¿e ostatecznie doprowadziæ
ich do wiecznego potêpienia. Tych za, którzy j¹ ju¿ posiadali wbija³a w pychê
(fysioi)14, zamiast sk³oniæ do mi³oci (agapç), która buduje (oikodomei) Koció³, tzn. s³u¿y budowaniu jego jednoci i wiêtoci. Popchnê³a ich do grzechu,
który przecie¿ niszczy komuniê zarówno s³abych, jak i mocnych z Bogiem oraz
miêdzy braæmi w Kociele (1 Kor 1214). Nie wystarczy tylko znaæ prawdê
Bo¿¹ w danej kwestii, ale w Kociele Bo¿ym (1 Kor 1, 2) nale¿y te¿ wiedzieæ
jak wiedzieæ nale¿y (8, 2), tzn. ka¿dy musi te¿ mieæ pe³n¹ wiadomoæ tego,
jak z posiadan¹ wiedz¹ powinno siê postêpowaæ, by przys³u¿yæ siê zbawieniu
12

boskiej.

Aposto³owi chodzi tu o w³adców ziemskich roszcz¹cych sobie prawo do oddawania im czci

13 Por. W. de Boor, Pierwszy List do Koryntian, s. 138n; G. Garbaglio, La Prima Lettera ai
Corinzi, s. 398404; D.E. Garland, 1 Corinthians, s. 373375; A.F. Johnson, 1 Corinthians, s. 137n;
R. Kerst, 1Kor 8, 6, ein vorpaulinisches Taufbekenntis?, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 66 (1975), s. 130139; J. Murphy-OConnor, ICor, VIII. 6: Cosmology Or Soteriology?, Revue
Bilique 85 (1978), s. 253267; M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian. Nowy Komentarz Biblijny, t. VII,
Czêstochowa 2009, s. 277281.
14 Fysioô  nadymaæ pych¹, wbijaæ w pychê, nape³niaæ pró¿noci¹.
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w³asnemu i wspó³braci. Ten, kto kocha Boga doskonale o tym wie, poniewa¿
w pe³ni zdaje sobie sprawê, ¿e jedynie ten, kto kocha Boga jest przez Niego
poznany (egnôstai hyp autou), tzn. wybrany w mi³oci, uznany w niej i przyjêty
oraz w³¹czony we wspólnotê mi³oci z Nim ju¿ tu na ziemi, a która to komunia
znajdzie swe doskona³e wype³nienie w odwiecznej mi³oci Bo¿ej w eschatycznej
wiecznoci (8, 3). Widaæ tu wyranie jak Paw³owe rozumienie gnôsis jest
g³êboko zakorzenione w tradycji biblijnej. Biblia nie widzi w poznaniu Boga
jedynie obiektywnego procesu przyswajania wiedzy o Nim, lecz przede wszystkim pe³ne mi³oci oddanie siê Mu, w³aciwe pojmowanie Go i zjednoczenie siê
z Nim15.
Niektórzy chrzecijanie z powodu braku wy³o¿onej przez Paw³a wiedzy
maj¹ sumienie s³abe (syneidçsis asthençs), które z tej to w³anie przyczyny
dzia³a w nich wed³ug wadliwych norm. Skutkiem braku wiedzy jest wiêc ich
obiektywnie nieprawdziwe przekonanie, ¿e spo¿ywaj¹c pokarmy ofiarne w³¹czaj¹ siê porednio w kult bo¿ków (8, 7), choæ subiektywnie jest ono prawdziwym
przekonaniem podmiotu. To ich wewnêtrzne przekonanie o realnym istnieniu
powoduje kalanie siê, plamienie (molynetai)16 ich s³abego sumienia, rodz¹c
w nich poczucie moralnego zbrukania siebie jako chrzecijan z powodu udzia³u
w kulcie ba³wochwalczym17. Dzieje siê tak, choæ dla Paw³a i dla maj¹cych
wiedzê, jest oczywiste, ¿e to nie pokarm przecie¿, lecz mi³oæ przybli¿a do
Boga Ojca i Jego Syna Jezusa. To jedynie ona buduje prawdziw¹ komuniê
z Nim i miêdzy braæmi w Kociele, i tylko ona zyskuje u Niego uznanie (8, 3).
W wietle g³oszonej przez Paw³a Ewangelii, chrzecijanie nie staj¹ siê ubo¿si
materialnie i duchowo, gdy przestaj¹ spo¿ywaæ tego rodzaju potrawy, ani te¿
nie wzrastaj¹ w znaczeniu u Boga i nie przysparzaj¹ sobie ewangelicznego
splendoru poród braci18.
15 Por. W. de Boor, Pierwszy List do Koryntian, s. 136n; G. Garbaglio, La Prima Lettera ai
Corinzi, s. 395398; D.E. Garland, 1 Corinthians, s. 363373; A.R.A. Horsley, Gnosis in Corinth.
1 Corinthians 8, 1-6, NTS 27 (1980), s. 3251; A.F. Johnson, 1 Corinthians, s. 135137; M. Rosik,
Pierwszy List do Koryntian, s. 281283.
16 Czasownik molynesthai wystêpuje stosunkowo rzadko w LXX. W Jr 23, 11; Iz 65, 4
i Zch 14, 2 oznacza skalanie rytualne. W Nowym Testamencie wystêpuje, oprócz badanego tekstu, tylko
w Ap 3, 4 i 14,4, gdzie oznacza skalanie seksualne i ba³wochwalcze.
17 Por. R. Jewett, Pauls Anthropological Terms: A Study of Their Use in Conflict Settings,
Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und Urchristentums 10, Leiden 1971, s. 425;
J.M. Gundry-Volf, Sumienie, w: S³ownik teologii w. Paw³a, red. G.F. Hawthrone, R.P. Martin,
D.G. Reid, Warszawa 2010, s. 795; G. Garbaglio, La Prima Lettera ai Corinzi, s. 405. H.J. Eckstein,
Der Begriff Syneidçsis bei Paulus: Eine neutestamentlich-exegetische Untersuchung zum Gewissenbegriff
(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2/10), Tübingen 1983, s. 241 uwa¿a, ¿e
syneidçsis oznacza w tym miejscu ca³oæ cz³owieka, st¹d te¿ widzi tu skalanie nie tylko subiektywne,
ale i obiektywne, czyli splamienie nie tylko sumienia, lecz ca³ej osoby ludzkiej.
18 Por. D.E. Garland, 1 Corinthians, s. 378385; J. Murphy-OConnor, Food and Spiritual Gifts
in 1Cor 8:8, The Catholic Biblical Quarterly 41 (1979), s. 292298; M. Rosik, Pierwszy List do
Koryntian, s. 283n.
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W przekonaniu Paw³a splamienie sumieñ chrzecijan s³abych to nie jest
najgorsze, co mo¿e siê wydarzyæ. To nie koniec z³ych konsekwencji b³êdnych
postaw i dzia³añ mocnych. Od wersetu dziewi¹tego Aposto³ zwraca siê do
unosz¹cych siê pych¹ cz³onków Kocio³a w tonie ju¿ stanowczo napominaj¹cym. Jego s³owa brzmi¹ teraz surowiej ni¿ wczeniej, poniewa¿ zaczynaj¹
dotyczyæ znacznie groniejszych konsekwencji postaw i dzia³añ mocnych.
Wyranie ostrzega: Uwa¿ajcie jednak, aby wasza wolnoæ wyboru (eksousia)19
nie sta³a siê przyczyn¹ zgorszenia s³abych (8, 9). Dla Paw³a to postawa mi³oci,
a nie wynoszenie siê nad braci, uchroni ich przed zgorszeniem siê, potkniêciem
(proskomma), które to bez w¹tpienia oddali ich od Boga i Jego zbawienia
w Jezusie. I nie ma tu znaczenia fakt, ¿e wiedza, jak¹ posiadaj¹ mocni, jest
w³aciwa i sama w sobie mo¿e usprawiedliwiæ ich dzia³ania w omawianym
przypadku. Chrzecijanie, maj¹cy wiedzê (echonta gnôsin), kieruj¹c siê posiadan¹ wolnoci¹, mog¹ zapraszaæ swych przyjació³ na ucztê do wi¹tyni20, a ich
sumienie nie os¹dzi negatywnie tego czynu. Jednak ze wzglêdu na skutki, jakie
mo¿e spowodowaæ, a mianowicie, ¿e s³abi chrzecijanie bior¹c, z nich przyk³ad, zaczn¹ sami spo¿ywaæ pokarmy z ofiar sk³adanych bo¿kom i uczestniczyæ w ucztach wi¹tynnych, bêd¹c nadal wewnêtrznie przekonanymi, ¿e
rzeczywicie bior¹ udzia³ w kulcie ba³wochwalczym; tak to os¹dzi ich s³abe
sumienie (8, 10). Przed takimi postawami i dzia³aniami Pawe³ napomina
mocnych: I tak, to twoja wiedza sprowadza zgubê (apollytai) na s³abego
brata, za którego umar³ Chrystus (8, 11). Dla Paw³a sama tylko wiedza, choæ
co do treci odpowiadaj¹ca prawdzie Bo¿ej, lecz pozbawiona mi³oci mo¿e
ostatecznie doprowadziæ s³abego brata do upadku i wiecznego potêpienia,
od którego przecie¿ uwolni³ go Chrystus, umieraj¹c za niego na krzy¿u. S³abi
chrzecijanie z powodu przyjêcia obcych dla siebie norm moralnych, choæ
w³aciwych dla mocnych, bêd¹ postêpowaæ wed³ug norm sprzecznych z ich
wewnêtrznymi przekonaniami. Mocny chrzecijanin grzeszy (hamartanontes)
w ten sposób przeciwko s³abym braciom. Pawe³ znacznie surowiej ni¿ poprzednio ocenia tu postawê mocnych, bowiem nie chodzi tu ju¿ tylko o splamienie s³abego sumienia. Tê postawê Pawe³ klasyfikuje jako grzech, poniewa¿
mocny tak postêpuj¹c, zadaje ranê (typtontes) s³abym sumieniom braci. Zadana
rana uszkadza prawid³owe funkcjonowanie ju¿ i tak s³abego sumienia, co powoduje, ¿e zranione sumienie nie bêdzie w stanie chroniæ ich osobistej prawoci
we wszystkich, a nie tylko w tych konkretnych dzia³aniach i postawach. Jego
stan zamiast byæ lepszym stanie siê jeszcze gorszym ni¿ poprzedni, ju¿ i tak
19
20

Eksousia  prawo do [jakiego czynu, dzia³ania], w³adza, mo¿noæ, moc, upowa¿nienie.
W staro¿ytnoci jeli kto nie posiada³ wystarczaj¹co du¿ego pomieszczenia w domu do
zorganizowania uczty dla wielu osób, zaprasza³ swych przyjació³ na ucztê do wi¹tyni, a tu podawane
miêso na pewno by³o miêsem ofiarnym. Por. Por. W. de Boor, Pierwszy List do Koryntian, s. 140.
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przecie¿ niew³aciwy21. To dlatego Pawe³ tak jednoznacznie i nadzwyczaj stanowczo napomina, ¿e postêpuj¹c w ten sposób przeciwko samemu Chrystusowi grzesz¹ (8, 12). Brak mi³oci bliniego jest zatem grzechem nie tylko
przeciwko niemu, ale równie¿ grzechem przeciwko Chrystusowi (eis Christon
hamartanete; 1 Kor 8,12). Tak surowa ocena postawy mocnych jest powodowana przekonaniem, ¿e grzesz¹c przeciwko braciom nie tylko przyczyniaj¹ siê
do ich potêpienia, ale te¿ dlatego, ¿e sami tak postêpuj¹c, zmierzaj¹ niechybnie
do zguby wiecznej. Mi³oæ mocnych wobec s³abych nie mo¿e ograniczaæ siê
jedynie do dobrodusznej uprzejmoci, lecz musi byæ radosnym rezygnowaniem
z posiadanej wolnoci, by uchroniæ s³abych przed zgorszeniem, grzechem
i potêpieniem. Mi³oæ powinna stawiaæ granice wolnoci ze wzglêdu na zbawcze
dobro brata w taki sam sposób, jak Mi³oæ Boga pogodzi³a siê z ograniczeniem
mocy i chwa³y Krzy¿a Chrystusa przez tych, dla których sta³ siê on zgorszeniem
i g³upstwem (1, 17-31)22.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w przeprowadzonej argumentacji Pawe³ ukazuje trzy
stany  niejako trzy oblicza  sumieñ chrzecijan Kocio³a korynckiego oraz
wskazuje na ród³a ich pochodzenia. Poszczególne stany przedstawia kolejno
w gradacji zstêpuj¹cej, tj. w coraz to gorszej ich kondycji. Najpierw mówi
o sumieniu s³abym i wskazuje, ¿e jego s³aboæ wynika z braku wiedzy, poznania
Boga i Ewangelii. S³abe sumienia s³abych chrzecijan doznaj¹ jeszcze splamienia, skalania siê. Dzieje siê tak w sytuacji, gdy spo¿ywaj¹ oni pokarmy z ofiar
sk³adanych bo¿kom, do których rzeczywistego istnienia s¹ nadal przekonani.
S³abe i skalane sumienia mog¹ zostaæ nadto zranione dzia³aniami chrzecijan
mocnych. Zranione sumienie prowadzi niew¹tpliwie do zguby wiecznej s³abych
chrzecijan. Dlatego ka¿dy mocny chrzecijanin, przyczyniaj¹c siê do tego
grzeszy nie tylko przeciwko bratu, ale równie¿ przeciwko samemu Chrystusowi,
co w konsekwencji równie¿ jego samego doprowadzi do potêpienia wiecznego.
W celu unikniêcia zarówno wymienionych skutków, jak i ich przyczyn,
mocni chrzecijanie powinni braæ przyk³ad z Paw³a  swego Aposto³a.
W uroczystej formule zapewnia on wszystkich, ¿e jeli pokarm mia³by staæ siê
powodem do zgorszenia brata w wierze, to on sam nigdy nie bêdzie jad³
miêsa, by nie gorszyæ brata (8, 13)23.

21
22

Por. J.M. Gundry-Volf, Sumienie, s. 795.
Por. W. de Boor, Pierwszy List do Koryntian, s. 141; G. Garbaglio, La Prima Lettera ai
Corinzi, s. 405410; D.E. Garland, 1 Corinthians, s. 385391; A.F. Johnson, 1 Corinthians, s. 138142;
M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, s. 284287.
23 Por. G. Garbaglio, La Prima Lettera ai Corinzi, s. 410; D.E. Garland, 1 Corinthians, s. 391393;
W.G. Thompson, 1 Corinthians 8: 1-13, Interpretation 44 (1990), s. 409411.
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1 Kor 10, 1  11, 1
Po ukazaniu osobistej wolnoci w Chrystusie i wiernoci w pos³udze
apostolskiej ze wzglêdu na wieczn¹ nagrodê (9, 1-27)24, Pawe³ odwo³uje siê do
niektórych wydarzeñ z dziejów Izraela. Przedstawion¹ tu argumentacjê prowadzi
w sposób g³êboko przemylany w tonie znaczniej surowszym ni¿ poprzednio,
poniewa¿ zmierza do postawienia braci przed decyduj¹cym i zarazem bardzo
trudnym dla nich rozstrzygniêciem. Za¿¹da od nich natychmiastowej zmiany
dotychczasowego postêpowania w Kociele, pomimo tego, ¿e s¹ przekonani co
do s³usznoci swego postêpowania, tj. zgodnego z dotychczas posiadan¹
wiedz¹ i ukszta³towanym zgodnie z ni¹ sumieniem.
Odwo³uj¹c siê do wydarzeñ z okresu wyjcia z niewoli egipskiej i pobytu
Izraela na pustyni, Aposto³ napomina mocnych braci, by nie pope³niali teraz
tego samego b³êdu, jaki wówczas pope³nili ich przodkowie: po¿¹dali z³ego
i dlatego, nie znajduj¹c upodobania u Boga, poginêli na pustyni (10, 1-6)25.
Sta³o siê tak, poniewa¿ nie wiedzieli jak wiedzieæ nale¿y (8, 2), tzn. nie mieli
tej wiadomoci, ¿e sama przynale¿noæ do narodu wybranego, a nawet korzystanie z Bo¿ych dobrodziejstw, nie gwarantuje tego, by ka¿dy Izraelita z osobna
znalaz³ u Niego upodobanie (eudokçsen)26 . Nie kochali oni Boga i dlatego nie
zostali przez Niego uznani (egnôstai; 8, 3) za godnych wejcia do ziemi
obietnicy. Z wydarzeñ tych wierni Kocio³a korynckiego powinni wyci¹gn¹æ
w³aciwe wnioski (10, 6. 11). Musz¹ wiedzieæ jak wiedzieæ nale¿y (8, 2), by
osi¹gn¹æ nagrodê nieprzemijaj¹c¹ (9, 25). Nie wolno im zatem uczestniczyæ
w kulcie ba³wochwalczym27, oddawaæ siê rozpucie, wystawiaæ Pana na próbê
i szemraæ przeciwko Niemu (10, 7-10; por. Wj 32, 6; Lb 25, 1. 9; 21, 5n; 14,
2. 35n). Wyliczaj¹c te konkretne dzia³ania, Aposto³ chce powiedzieæ, ¿e nie
wolno im ulec ¿adnej pokusie po¿¹dania z³ego (10, 6), st¹d napomnienie:
Niech przeto ten, komu wydaje siê, ¿e stoi, baczy, aby nie upad³ (10, 12).
24

Por. W. de Boor, Pierwszy List do Koryntian, s. 153155; G. Garbaglio, La Prima Lettera ai
Corinzi, s. 415455; D.E. Garland, 1 Corinthians, s. 417444; A. Gieniusz, Spotkanie ze Zmartwychesta³ym jako postawa Paw³owej misji do pogan i ¯ydów, Verbum Vitae 1 (2002), s. 163184; F.S. Jones,
Freiheit in den Briefen des Apostels Paulus. Eine historische, exegetische und religionsgeschichtliche
Studie, Göttingen 1987, s. 4253; A.F. Johnson, 1 Corinthians, s. 143152; D.B. Martin, Slavery as
Salvation. The Metaphor of Slavery in pauline Christianity, New HavenLondon 1990, s. 5085;
H.P. Nasuti, The Woes of the Prophets and the Rights of the Apostle. The internal Dynamics of
1 Corinthians 9, The Catholic Biblical Quarterly 50 (1988), s. 246264; P. Richardson, Pauline Inconsistency. I Corinthians 9: 19-23 and Galatians 2: 11-14, The New Testament Studies 26 (1979),
s. 347362; M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, s. 291309.
25 Por. Wj 13, 21; 14, 20; 16, 4. 35; Pwt 8, 3; Lb 14, 16; 11, 4. 34; Ps 106[105], 14.
26 Eudokeô  uznawaæ za dobre, spodobaæ siê komu, upodobaæ sobie kogo lub co, mieæ
upodobanie w kim lub czym.
27 Od wersetu 14 Pawe³ wyjania co uwa¿a za akt ba³wochwalczy pope³niany przez niektórych
wiernych Kocio³a  to oddawanie czci demonom.
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Niewiedza mo¿e prowadziæ do po¿¹dania z³a, wiedza natomiast mo¿e z kolei
wieæ do pychy. I rzeczywicie doprowadzi³a do niej niektórych wiernych
Kocio³a (8,1d). S¹dzili, ¿e przy ich m¹droci i obfitoci darów Ducha wiêtego mog¹ w sposób zupe³nie nieograniczony korzystaæ z wolnoci chrzecijañskiej, ¿e nie musz¹ siê wcale ogl¹daæ na nikogo ani na nic. Pawe³ jednak
stawia granicê tej wolnoci, jest ni¹ dobro zbawcze bliniego. Nie wolno nikomu
w Kociele ulec pokusie wynoszenia siê nad innych i doprowadzaæ przez to
braci do grzechu28. A jeli ju¿ kogo nawiedzi pokusa, to niech te¿ bêdzie
pewny, ¿e nie jest ona wiêksza od tej, która zwyk³a nawiedzaæ ludzi (10, 13a).
Oznacza to, ¿e ka¿d¹ pokusê mo¿na pokonaæ. To przekonanie Aposto³a wyp³ywa z jego poznania odwiecznej wiernej mi³oci Boga. Nie dozwala On
nikogo kusiæ ponad to, co ka¿dy jest w stanie znieæ29. Zsy³aj¹c pokusê
wskazuje równie¿ sposób jej pokonania (10, 13b)30. Wskazywanym przez Boga,
za porednictwem Aposto³a, narzêdziem jej pokonania jest mi³oæ (8, 3). Udowadniaj¹c, ¿e kochaj¹ Boga, koryntianie musz¹ wyrzec siê ba³wochwalstwa,
czyli uczestnictwa w ucztach wi¹tynnych (10, 14; 8, 10)31. Dlaczego? Poniewa¿
uczestnicz¹ ju¿ w Eucharystii, która prawdziwie jest udzia³em we Krwi i Ciele
Chrystusa (10, 16)32. Bierze w niej udzia³ ca³y Koció³ i ca³y te¿ Koció³ przez
to uczestnictwo tworzy jedno Cia³o Chrystusa (10, 17)  Koció³ Boga Ojca
(1, 2), st¹d te¿ chrzecijanie musz¹ czuæ siê w pe³ni odpowiedzialni za swoich
s³abych braci. Nie wolno im wystawiaæ ich na pokusê ba³wochwalstwa, grzechu
prowadz¹cego do wiecznego potêpienia (8, 11). Dlaczego Pawe³ pisze o ba³wochwalstwie, skoro on sam i mocni wiedz¹, ¿e nie ma ¿adnych bogów ani
panów poza Bogiem Ojcem i Jego Synem Chrystusem. Dlatego, poniewa¿
28 Por. W. de Boor, Pierwszy List do Koryntian, s. 156; M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian,
s. 311313.
29 Tym, co mo¿e zachowaæ chrzecijanina od upadku i utrzymaæ w postawie stoj¹cej jest
nieprzerwane czuwanie, by nie polegaæ tylko na sobie samym, lecz zwracaæ siê nieustannie do wiernego
Boga. Por. W. de Boor, Pierwszy List do Koryntian, s. 160n.
30 Por. W. Baird, 1 Corinthians10: 1-13, Interpretation 44 (1990), s. 521; I. Broer, Darum: Wer
da meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. 1 Kor 10, 12s im Kontext von 1 Kor 10, 1-13,
w: Neues Testament und Ethik, red. R. Schnackenburg, Freiburg 1989, s. 299325; G. Garbaglio, La
Prima Lettera ai Corinzi, s. 467480; D.E. Garland, 1 Corinthians, s. 447469; A.F. Johnson,
1 Corinthians, s. 154165; M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, s. 313315.
31 Podobnie jak Aposto³, musz¹ poskramiaæ swoje cia³o i braæ je w niewolê (9, 27). Pawe³ nie
koñczy pouczeñ w nastroju przygnêbienia, lecz akcentem pozytywnym (por. 4, 5; 4, 14; 5, 8; 6, 11.
20; 8, 13).
32 ¯aden kult nie jest dla Paw³a pusty i bezprzedmiotowy. Przenosi on ka¿dego uczestnika
w realn¹ wspólnotê z tym, komu jest powiêcony. Dla chrzecijan Krew Chrystusa to nie magiczna
substancja, lecz rzeczywista krew Chrystusa przelana na krzy¿u, dziêki której ludzkoæ zosta³a odkupiona
i uwolniona z grzechów. Przez jej spo¿ywanie dostêpuj¹ oni rzeczywistego udzia³u w Ofierze Chrystusa,
w jej skutecznej mocy zbawczej. Udzia³ w Ciele Chrystusa jest realnym udzia³em w tym ciele, które
zosta³o wydane na mieræ na krzy¿u. W tym wydarzeniu zosta³o podarowane chrzecijanom uczestnictwo w cierpieniach i mierci Jezusa.

PAWE£ APOSTO£ O SUMIENIU CHRZECIJAÑSKIM W PIERWSZYM LICIE DO KORYNTIAN

33

mocni bracia nie wiedz¹ jak wiedzieæ nale¿y (8, 2), tzn. nie wiedz¹, ¿e poganie,
czcz¹c domniemanych bo¿ków i panów, w rzeczywistoci to wszystko co
sk³adaj¹ im na o³tarzach, samym demonom sk³adaj¹ w ofierze (10, 20). Dlatego
te¿ nie wolno im uczestniczyæ w kulcie pogañskim, poniewa¿ uczestnicz¹c
w nim, w rzeczywistoci uczestnicz¹ w kulcie demonów33. A przecie¿ chrzecijanom nie wolno piæ z kielicha Pana i z kielicha demonów, ani te¿ zasiadaæ
przy stole Pana i przy stole demonów (10, 21), aby nie pobudzaæ do zazdroci
Pana (10, 22a), jak to czyni³ Izrael na pustyni, za co zosta³ surowo ukarany
(10, 7). Musz¹ mieæ tego pe³n¹ wiadomoæ, wiedzieæ jak wiedzieæ nale¿y
(8, 2), st¹d te¿ nie pozostaje im nic innego jak ca³kowicie podporz¹dkowaæ siê
¿¹daniom Aposto³a. W przeciwnym razie udowodni¹, ¿e ulegli pokusie wynoszenia siê nawet nad samego Pana (10, 22b, a taka postawa jest nie do
zaakceptowania w wietle mi³oci Bo¿ej (10, 23; 8, 1d). Ka¿dy zatem udzia³
w pogañskim kulcie czy w ucztach wi¹tynnych, jest niebezpieczny nie tylko dla
braci s³abych, których mo¿e to zgorszyæ, lecz równie¿ dla mocnych, którzy nie
maj¹ takiej wiadomoci. Pogañski kult prowadzi bowiem do rzeczywistego
spotkania z realnie istniej¹cymi demonami. Dlatego te¿ kto chce zasiadaæ przy
stole Chrystusa i przy stole demonów, próbuje czego co nie mo¿e ujæ
bezkarnie34. Jedyn¹ w³aciw¹ postaw¹ i dzia³aniem chrzecijanina, by unikn¹æ
kary wiecznej jest mi³oæ Boga, gdy¿ tylko wtedy znajdzie on uznanie u Niego
(8, 3) i nagrodê wieczn¹ (9, 25)35.
Pozostaje jednak jeszcze pytanie, jak nale¿y rozwi¹zaæ problem spo¿ywania pokarmów, w domach i na agapach, sporz¹dzonych z miêsa ofiarowanego
bo¿kom? Pawe³ odpowiada, ¿e chrzecijanie maj¹ prawo (eksousia), wolno im
(eksestin; 10, 23) kupowaæ wszelkie produkty bêd¹ce w wolnej sprzeda¿y
w sklepach. Zanim jednak skorzystaj¹ z tego daru wolnoci, musz¹ rozwa¿yæ
w wietle woli Bo¿ej wyra¿onej w Ewangelii Chrystusa, czy przyniesie to
korzyæ, po¿ytek (symferei), czy pos³u¿y to budowaniu (oikodomei; 10, 23; 8, 1),
czy bêdzie wyrazem mi³oci Boga i Jego Kocio³a, czy wreszcie pos³u¿y
budowaniu w³aciwego sumienia, tzn. zdolnego pewnie i skutecznie doprowadziæ chrzecijanina do nagrody wiecznej (9, 25). Ze wzglêdu na zbawienie
wieczne wszystkich cz³onków Kocio³a, ¿aden z nich nie mo¿e unosiæ siê pych¹
33
34
35

Za postaciami bo¿ków i panów ukrywaj¹ siê istoty niewidzialne: demony i moce ciemnoci.
Por. W. de Boor, Pierwszy List do Koryntian, s. 163165.
Por. G. Bornkamm, Herrenmahl und Kirche bei Paulus, in: Studien zu Antike und Urchristentum, red. G. Bornkamm, München 1963, s. 138176; R. Fabris, Eucaristia e comunione ecclesiale in
Paolo (1Cor 10), Parola Spirito e Vita 7 (1979), s. 142158; E. Franco, Comunione e partecipazione.
La koinonia nellepistolarrio paolino, Brescia 1986, s. 4569; G. Garbaglio, La Prima Lettera ai
Corinzi, s. 480489; D.E. Garland, 1 Corinthians, s. 473482; E.J. Jezierska, Udzia³ w mierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa, w: Eucharystia, red. J. Krucina, Wroc³aw 1987, s. 159178; A.F. Johnson, 1 Corinthians, s. 163168; H.J. Klauck, Eucharistia und Kirchengemeinschaft, Wissenschaft und
Weisheit 49 (1986), s. 114; M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, s. 328333.
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i szukaæ tylko swego (heautou), czymkolwiek to swego mia³oby byæ. Zawsze
trzeba szukaæ dobra zbawczego brata w wierze, za którego umar³ Chrystusa
(8, 11). Ze wzglêdu na te nadrzêdne wartoci, zdecydowawszy siê ju¿ zakupiæ
pokarmy ze wspomnianych sklepów, powinni to robiæ bez ¿adnego dochodzenia (anakrinontes)36 czy konkretny produkt pochodzi z uboju rytualnego, czy
te¿ nie37. Nie powinni tego robiæ, jak wyjania Aposto³: ze wzglêdu na sumienie
(10, 25). Kryterium rozstrzygaj¹cym o przyjêciu takiej w³anie postawy jest zatem
dobro sumienia. Chodzi mu tu zapewne o unikniêcie skalania sumienia s³abych
braci po spo¿yciu przez nich potrawy ze wiadomoci¹, ¿e pochodzi ona z ofiar
kultycznych. Wszystkie te niepokoje, dochodzenia i os¹dy powinno zast¹piæ
g³êbokie przekonanie prawdy objawionej, ¿e: Pañska jest [ ] ziemia i wszystko,
co j¹ nape³nia (10, 26)38, ¿e jedyny istniej¹cy Pan Bóg jest Stwórc¹ ca³ego
wiata. Dlatego te¿, skoro wszystko od Niego pochodzi, to ze spokojnym sumieniem powinni spo¿ywaæ wszystko jako pochodz¹ce od Niego dary, sk³adaj¹c Mu
przy tym dziêkczynienie i uwielbienie: Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek
innego czynicie, wszystko na chwa³ê Bo¿¹ czyñcie (10, 31)  s³ysz¹ koryntianie
od swego Aposto³a. Takie rozstrzygniêcie powinni zaakceptowaæ i stosowaæ je
w relacjach miêdzy wiernymi Kocio³a (miêdzy braæmi w wierze), jak równie¿
w sytuacji, gdy jaki niewierz¹cy zaprosi ich do w³asnego domu na ucztê, nic
nie mówi¹c o pochodzeniu pokarmów postawionych na stole.
Inn¹ natomiast postawê nale¿y przyjmowaæ w sytuacji, gdy niewierz¹cy
poinformuje zaproszonego chrzecijanina, ¿e to, co poda³ do zjedzenia by³o
wczeniej z³o¿one w ofierze bo¿kom. Wówczas nie powinien on spo¿ywaæ
przygotowanych pokarmów, ale nie ze wzglêdu na siebie samego, lecz ze
wzglêdu na niewierz¹cego gospodarza (10, 28). Pawe³ daje tu jednoznacznie do
zrozumienia, ¿e sumienie niewierz¹cego nie ma prawa oceniaæ postawy chrzecijanina: Bo dlaczego by czyje sumienie mia³o wyrokowaæ o mojej wolnoci?
 pyta (10, 29b). Jego w³asne sumienie go nie oskar¿a i dlatego nie czuje siê
winnym grzechu, gdy¿ ma wiedzê, dlatego pyta: Jeli ja w ³asce uczestniczê,
to dlaczego krzywdz¹co siê o mnie mówi (blasfçmeô)39 z powodu tego za co
ja dziêkujê (10, 30)40. Jednak pozyskana wiedza o kultycznym pochodzeniu
pokarmów, powinna okazaæ siê wystarczaj¹cym powodem do powstrzymania
siê od ich spo¿ywania ze wzglêdu na dobro informuj¹cego go niewierz¹cego
36
37
38

Anakrinô  dochodziæ, dopytywaæ siê, roztrz¹saæ, os¹dzaæ.
Cokolwiek dzieje siê przy uboju zwierz¹t, nie powinno to obchodziæ chrzecijan.
Por. Ps 24[23],1. Nie ma tu sytuacji takiej jak w gospodach wi¹tynnych, tj. sto³u demona,
przy którym nie wolno zasiadaæ chrzecijanom.
39 Blasfçmeô  krzywdz¹co mówiæ, bluniæ, przeklinaæ, l¿yæ, spotwarzaæ, ur¹gaæ komu.
40 Sumienie konkretnej osoby nie ma takiego upowa¿nienia, by mog³o wp³ywaæ na kszta³towanie
sumienia kogo innego. Tak¹ rangê i w³adzê ma jedynie Ewangelia Chrystusa, otwiera ona bowiem drogê
pe³nego poznania Boga w mi³oci i prawdzie zbawczej.
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gospodarza domu. Goæ o mocnej wiedzy i sumieniu, powinien wiêc powstrzymaæ siê od ucztowania, by ucztuj¹c w takich okolicznociach nie staæ siê
przyczyn¹ zgorszenia i nie zamkn¹æ gospodarzowi drogi do wiary w Boga Ojca
i Jego Syna Jezusa, który umar³ dla jego zbawienia. Musi te¿ pamiêtaæ, ¿e
spo¿ywaj¹c takie pokarmy w tych okolicznociach sam sta³by siê winnym
grzechu przeciwko Chrystusowi (8, 12). Zatem kryterium rozstrzygaj¹cym
o spo¿ywaniu b¹d niespo¿ywaniu potraw pochodzenia kultycznego jest ostatecznie zbawcze dobro brata w wierze, w³asne oraz osób niebêd¹cych jeszcze
chrzecijanami. Imperatyw Paw³a nie pozostawia tu ¿adnych w¹tpliwoci.
Chrzecijanie s³ysz¹ jego zdecydowany nakaz: Nie b¹dcie, zgorszeniem ani
dla ¯ydów, ani dla Greków, ani dla Kocio³a Bo¿ego (10, 32). Musz¹ zatem
postêpowaæ tak jak sam Aposto³ ze wzglêdu na zbawienie braci i w³asne.
Kieruj¹c siê logik¹ mi³oci, oddaje tym samym chwa³ê Bogu, a nie sobie
samemu (10, 33). Zbawienie dokonuje siê nie tylko dziêki g³oszeniu S³owa.
Niezwykle wa¿ne przy tym jest równie¿ wiadectwo ¿ycia nim. Dobry przyk³ad
u³atwia zbawcze dzia³anie Boga, natomiast utrudnia je postawa gorsz¹ca
ewangelizatorów. Pawe³ g³osi Ewangeliê i daje dobre wiadectwo ¿ycia jej S³owem
w ka¿dym czasie i w ka¿dych okolicznociach, dlatego te¿ za³o¿ony przez niego
Koció³ powinien braæ przyk³ad ¿ycia ewangelicznego od niego jako ich Aposto³a
i ojca w wierze (11, 1; por. 1Kor 4, 9-13; 8, 13; 9, 19-22; Flp 2, 5n; 2, 16)41.
Podsumowanie
Termin sumienie  syneidçsis (synoida) Pawe³ móg³ przej¹æ od Kocio³a
korynckiego42. Argumenty przemawiaj¹ce za t¹ hipotez¹ to: zastosowanie przez
niego terminologii po raz pierwszy w³anie w 1 Kor, i to a¿ dziewiêciokrotnie.
Nadto w 2 Kor u¿ywa jej jeszcze trzykrotnie. W sumie w dwóch Listach do
Koryntian wystêpuje a¿ dwanacie razy, podczas gdy w pozosta³ych jego
Pismach pojawia siê osiem razy (Rz-3; 1Tm-4; Tt-1). Ponadto, kontekst
w którym pojawia siê po raz pierwszy termin syneidçsis w 1 Kor (w sumie
41 Por. W. de Boor, Pierwszy List do Koryntian, s. 11671171; H.J. Eckstein, Der Begriff
Syneidçsis bei Paulus. Eine neutestamentlich-exegetische Untersuchung zum Gewissensbegrieff, Tübingen
1983, s. 265276; G. Garbaglio, La Prima Lettera ai Corinzi, s. 490513; D.E. Garland, 1 Corinthians,
s. 487503; F.S. Jones, Freiheit in den Briefen des Apostels Paulus, s. 5357; G. Garbaglio, La Prima
Lettera ai Corinzi, s. 480489; A.F. Johnson, 1 Corinthians, s. 168177; M. Rosik, Pierwszy List do
Koryntian, s. 339346; S. Vollenweider, Freiheit als neue Schöpfung. Eine Untersuchung zur Eleutheria
bei Paulus und in seiner Umwelt, Göttingen 1989, s. 220235; U. Vanni, Duchowoæ Paw³a, w: Historia
duchowoci, t. 2: Duchowoæ Nowego Testamentu, red. R. Fabris, Kraków 2003, s. 145185; W.L. Willis,
Idol Meat in Corinth. The pauline Argument in 1 Corinthians 8 and 10, Chico 1985, s. 223263.
42 Por. C.A. Pierce, Conscience in the New Testament, London 1958, s. 64n; J.M. Gundry-Volf,
Sumienie, s. 794.
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osiem razy) wskazuje, ¿e funkcjonowa³ on tam jako kategoria etyczno-moralna,
gdy¿ chodzi tu o rozstrzygniêcia w kwestii spo¿ywania b¹d odmowy spo¿ycia
przez chrzecijan pokarmów z miêsa zwierz¹t sk³adanych w ofierze pogañskim
bo¿kom, czyli o pewn¹ formê uczestnictwa chrzecijan w kulcie ba³wochwalczym. Wreszcie, wierni Kocio³a korynckiego od samego pocz¹tku jego istnienia w przewa¿aj¹cej wiêkszoci to etnochrzecijanie, st¹d te¿ Pawe³ by³ niejako
zobligowany do stosowania terminologii bliskiej tej w³anie czêci Kocio³a,
która to z biegiem czasu, jeszcze za ¿ycia Aposto³a, szybko rozrasta³a siê
liczebnie, w przeciwieñstwie do grupy judeochrzecijan. Pawe³ mia³ wiêc
wiadomoæ, ¿e przysz³oæ Kocio³a Jezusa le¿y poza judaizmem i dlatego wiadomie przejmowa³ terminologiê wiata hellenistycznego, do którego z coraz wiêkszym rozmachem wchodzi³o chrzecijañstwo. Sam wychowa³ siê te¿ w rodowisku diaspory, wiêc nieobca mu by³a kultura i religia hellenistyczna, co znacznie
u³atwia³o mu przejmowanie i nadawanie pojêciom etycznym religii pogañskich
sensu i znaczenia ewangeliczno-chrzecijañskiego Kocio³a Jezusa, ¿yj¹cego
i dzia³aj¹cego w tym w³anie wiecie. Przejmuj¹c tê terminologiê jako pogañsk¹
kategoriê etyczn¹, nadawa³ jej sens i znaczenie zgodne z przes³aniem Ewangelii
Chrystusa, czyni¹c z niej w ten sposób chrzecijañsk¹ kategoriê moraln¹.
Z przeprowadzonych powy¿ej analiz tekstów mo¿na zasadnie wnosiæ, ¿e
Pawe³ rozumie sumienie jako swego rodzaju wewnêtrzny trybuna³ sprawdzaj¹cy i pomagaj¹cy chrzecijaninowi kierowaæ swoim w³asnym zachowaniem
obejmuj¹cym wolê, myli, s³owa i dzia³ania. Nie ma ono jednak na sta³e, tj. od
pocz¹tku a¿ do koñca swego istnienia i funkcjonowania w konkretnym podmiocie, charakteru absolutnie doskona³ego i nieomylnego w ocenach i os¹dach.
Dlatego, aby mog³o ono spe³niæ swoj¹ funkcjê w sposób obiektywny  w pe³nej
prawdzie i sprawiedliwoci, czyli w sposób zamierzony przez Stwórcê i Zbawiciela ludzkoci  musi podlegaæ procesowi nieustannej formacji i udoskonalania poznaniem (gnôsis) Boga i Jego woli og³oszonej w osobie i zbawczym
dziele Jezusa  w Ewangelii Krzy¿a i Zmartwychwstania Chrystusa i Syna
Bo¿ego. Poznanie to nie polega na zdobywaniu samej tylko intelektualnej wiedzy (informacji) o Bogu i Jego dziele zbawczym, lecz przede wszystkim na
egzystencjalnym dowiadczeniu Jego odkupieñczej mi³oci i osobistej mi³oci
odkupionego jako odpowiedzi na ni¹ w Duchu wiêtym. Sama wiedza o Bogu
równie¿ musi byæ osi¹gana na drodze mi³oci, mi³oci wzrastaj¹cej w swej
jakoci i stopniu a¿ do absolutnie pe³nego zjednoczenia siê z Nim w doskona³ej
harmonii jako odwieczn¹ Mi³oci¹ zbawcz¹ skierowan¹ przez Stwórcê do
swojego stworzenia. Dla Paw³a wewnêtrzny trybuna³ w swej istocie to poznanie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa w mi³oci i przez mi³oæ, która stawia granice
nawet wolnoci ludzkiej. Nie jest ono dla Aposto³a jak¹ rzeczywistoci¹ zewnêtrzn¹ wzglêdem podmiotu, stoj¹c¹ nad nim jako sêdzia (inny podmiot
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os¹dzaj¹cy), lecz jawi siê jako wewnêtrzna intelektualno-duchowa substancja
podmiotu, kszta³towana i udoskonalana na drodze poznawania Boga w mi³oci.
Konstytutywna funkcja tej substancji polega na ocenie i os¹dzie zachowania
samego podmiotu w kategoriach dobra b¹d z³a, zbawienia b¹d potêpienia,
zdobycia b¹d niezdobycia nagrody nieprzemijaj¹cej43. Zatem fundamentalnym
i niezbywalnym przymiotem sumienia jest wype³niæ sw¹ konstytutywn¹ funkcjê,
tj. doprowadzenie podmiotu do zbawienia wiecznego. To w³anie ten eschatologiczny zbawczy cel ka¿dego cz³owieka, jakim jest ¿ycie wieczne w Bogu,
stanowi sam¹ esencjê istoty i autentyczny sens istnienia i funkcjonowania sumienia w ka¿dej osobie ludzkiej.

PAUL APOSTLE ABOUT CHRISTIAN CONSCIENCE
IN THE FIRST LETTER TO CORINTHIANS
(SUMMARY)

Paul defines a conscience as inner tribunal seat testing and advises Christians on how to
guide their behaviour. However, it is neither absolutely perfect nor unmistakable in its assessments
or opinions. Thus, it shall be continuously improved by the recognition of God and His will, claimed
in the person and saving creation of Jesus, the Son of God. Not only does this particular cognition
refer to intellectual knowledge but, above all, it is linked with existential experience of His redemption
love and personal love of the redeemed. What is more, the knowledge about God shall also be gained
through love of Him as far as absolute communion with Him is concerned in perfect harmony as
perpetual redemption and love to all creation. For Paul, his inner judgment seat, in essence, means
the knowledge of God the Father and His Son Jesus Christ in love and through it, which sets borders
even to human love. However, for the Apostle, there is no external reality towards the subject, but
appears to be an intellectually-spiritual subject substance which is formed and improved through the
knowledge of God in love. The constitutional function of this substance depends on assessments and
opinions of the subject in categories of good and evil, salvation or condemnation and reception or
denial of an eternal reward.

DER APOSTEL PAULUS ÜBER DAS CHRISTLICHE GEWISSEN
IM ERSTEN KORINTHERBRIEF
(ZUSAMMENFASSUNG)

Paulus versteht das Gewissen als ein inneres urteilendes Tribunal, das dem Christen hilft,
sein eigenes Handeln zu leiten. Es besitzt jedoch nicht den stabilen vollkommenen und irrtumsfreien
Charakter in seinen Urteilen und Weisungen. Es muss deswegen einem ständigen Formations- und
43

Inaczej to przedstawia H.J. Eckstein (Der Begriff syneidçsis bei Paulus, s. 312), a za nim
J.M Gundry-Volf (Sumienie, s. 794). Uwa¿aj¹ oni, ¿e sumienie nie ustala norm moralnych ani nie
dostarcza wiedzy na ich temat, sama za wiedza nie mo¿e byæ uto¿samiana z sumieniem, które widz¹
jako zewnêtrzny trybuna³ os¹dzaj¹cy zachowanie cz³owieka.
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Vervollkommnungsprozess durch die Erkenntnis Gottes und seines Willens durch die Person und das
Heilswerk des Sohnes Gottes Jesus unterliegen. Diese Erkenntnis besteht nicht nur in der Erwerbung
eines intellektuellen Wissens über Gott und sein Heilswerk, sondern vor allem in der existentiellen
Erfahrung seiner erlösenden Liebe sowie der persönlichen Liebe der erlösten Person. Das Wissen
über Gott muss seinerseits ebenfalls auf dem Weg der Liebe erreicht werden bis hin zur Harmonie
der vollkommenen Vereinigung mit ihm als der erlösenden Liebe aller Kreatur. Für Paulus besteht
dieses innere Tribunal in der Erkenntnis des Gottvaters und seines Sohnes Jesus Christus in der
Liebe und durch die Liebe, die sogar der menschlichen Freiheit Grenzen setzt. Sie ist für den Apostel
keineswegs eine dem Subjekt äußere Wirklichkeit, sondern sie zeigt sich als eine innere, intellektuellgeistliche Substanz des Subjekts, die auf dem Weg der Gotteserkenntnis in der Liebe gestaltet und
vervollkommnet wird. Die konstitutive Funktion dieser Substanz besteht in der Beurteilung des Handelns dieses Subjekts in den Kategorien von Gut oder Böse, Heil oder Verdammung, Erreichen oder
Verlieren der nicht vergehenden Belohnung.
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W dzisiejszej humanistyce akcentuje siê potrzebê prowadzenia multidyscyplinarnych badañ oraz koniecznoæ wypracowania ca³ociowej wiedzy o cz³owieku ze wzglêdu na daleko posuniêt¹ specjalizacjê nauki. Problematykê dotycz¹c¹
sumienia mo¿na znaleæ w ró¿nych dyscyplinach naukowych: psychologii, socjologii, pedagogice, teologii, a tak¿e w filozofii. Staj¹c wiêc przed zadaniem
budowania integralnej antropologii, musimy równie¿ zastanowiæ siê nad kwesti¹
multidyscyplinarnych badañ dotycz¹cych sumienia. Prowadzenie takich badañ
wymaga jednak dobrze rozeznanego problemu relacji miêdzy poszczególnymi
naukami1. Zazwyczaj zwraca siê uwagê na fundamentalnoæ badañ filozoficznych, które ukazuj¹ najbardziej podstawowe aspekty bytowe badanych przedmiotów. Mo¿na wiêc oczekiwaæ, ¿e filozofia ods³oni istotê sumienia.
W artykule przedstawimy koncepcjê sumienia opracowan¹ przez polskiego
filozofa Mieczys³awa A. Kr¹pca2. Zanim przejdziemy do zasadniczej czêci
artyku³u, zaznaczmy, ¿e filozofia, któr¹ uprawia³ Kr¹piec by³a refleksj¹ metafizyczn¹ i wpisywa³a siê w wielowiekow¹ tradycjê wiedzy m¹drociowej nazywanej te¿ philosophia perennis. Rozwa¿ania Kr¹pca dotycz¹ce sumienia maj¹ wiêc
Adres/Addresse/Anschrift: dr Maria M. Bou¿yk, Instytut Nauk Pedagogicznych UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, e-mail: mmbouzyk@gmail.com
1 S. Kamiñski, Jak filozofowaæ?, Lublin 1989.
2 Mieczys³aw Albert Kr¹piec OP (19212008): wspó³czesny filozof, teolog, pedagog, g³ówny
twórca Polskiej Szko³y Filozofii Klasycznej, d³ugoletni rektor KUL i czynny uczestnik ¿ycia spo³eczno-kulturalnego Polski. Zob. wiêcej: Z.J. Zdybicka i in. (red.), Wiernoæ rzeczywistoci. Ksiêga Pami¹tkowa
z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL. O. prof. Mieczys³awa A. Kr¹pca, Lublin 2001,
s. 551.
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metafizyczny charakter i czerpi¹ z tradycji filozofii klasycznej. Kr¹piec bardzo
czêsto przywo³uje w swoich publikacjach dzie³a takich autorów, jak Arystoteles
czy Tomasz z Akwinu.
W naszych analizach stawiamy sobie za cel wydobycie z bogatego dorobku filozoficznego Kr¹pca najistotniejszych fragmentów dotycz¹cych w³anie
problematyki sumienia oraz odniesienie ich do tematów, które wynikaj¹ z refleksji nad aktualnym stanem kultury, np. w debatach pedagogicznych zwraca siê
uwagê na siln¹ dezorientacjê aksjologiczn¹ u wspó³czesnych ludzi, a jednoczenie apeluje siê o diagnozowanie przestrzeni kulturowych, w których wolnoæ
cz³owieka wydaje siê byæ zagro¿ona. W rozpoznaniu przyczyn obu tych zjawisk
i zwi¹zanej z nimi g³êbokiej erozji ¿ycia moralnego, dobrze jest uwzglêdniæ
filozoficzn¹ teoriê sumienia. Mamy nadziejê, ¿e filozoficzne treci przedstawione
w naszym artykule oka¿¹ siê wa¿ne dla procesu formu³owania zintegrowanej
teorii sumienia.
W potocznym rozumieniu sumienie postrzegane jest jako obecny w cz³owieku wewnêtrzny g³os oceniaj¹cy jego postêpowanie, jako oparcie potrzebne
do zachowania w³asnej suwerennoci w stosunku do wszelkiego rodzaju ideologii, mód czy prób manipulacji. Sumieniu przypisuje siê rolê przewodnika
w rozpoznawaniu wartoci, ³¹cz¹c tê rolê z odpowiedzialnoci¹ za podejmowane przez cz³owieka wybory oraz z kszta³towaniem jego kultury osobistej. Id¹c
tropem takiego mylenia o sumieniu, skupimy nasze analizy wokó³ dwóch
kwestii. Najpierw odpowiemy na pytanie, czym wed³ug filozofa jest w ogóle
sumienie, nastêpnie przedstawimy podawane przez niego wyjanienie roli sumienia w procesie budowania siê w cz³owieku wolnoci3.
1. Okrelenie sumienia
Szukaj¹c w tekstach Kr¹pca filozoficznego odpowiednika dla tego, co
potocznie nazywa siê sumieniem (osobistym przewodnikiem w wiecie wartoci:
wewnêtrznym g³osem, odczuciem, intuicj¹), napotykamy wskazówkê, aby
w sumieniu dostrzec aktywnoæ poznawcz¹ cz³owieka zwi¹zan¹ z postêpowaniem. Sumienie ujawnia siê w ludzkich poszukiwaniach prawdy o dobru.
3 Musimy zaznaczyæ, ¿e w naszym artykule pominiemy problemem kszta³towania siê filozoficznych pogl¹dów Kr¹pca dotycz¹cych sumienia. W zwi¹zku z tym nie bêdziemy przedstawiaæ wypowiedzi
filozofa na temat sumienia w porz¹dku chronologicznym albo analizowaæ ich kontekstu ontologiczno-antropologicznego, który mia³ swoj¹ historiê. Zak³adamy po prostu, ¿e taki kontekst istnieje, a przesz³o
piêædziesiêcioletnia praca Kr¹pca na polu filozofii by³a procesem krystalizowania siê jego teorii rzeczywistoci, cz³owieka i kultury. Kolejny problem, który jedynie sygnalizujemy dotyczy odczytania myli
Kr¹pca w kontekcie nurtów wspó³czesnej filozofii. Polemiczny charakter niektórych filozoficznych
wypowiedzi Kr¹pca, np. interpretacji ludzkiego dzia³ania, w tym sumienia, sk³ania do podjêcia takiej
refleksji, niemniej jednak ze wzglêdu na objêtoæ artyku³u nie bêd¹ one przedmiotem naszej analizy.

FILOZOFICZNA KONCEPCJA SUMIENIA W UJÊCIU MIECZYS£AWA A. KR¥PCA

41

1.1. Sumienie jako poznanie praktyczne
Interesuj¹ca nas problematyka sumienia pojawia siê w sformu³owanej przez
Kr¹pca teorii poznania praktycznego. Poznanie praktyczne pe³ni rolê jednego
z trzech czynników konstytuuj¹cych dzia³anie cz³owieka: czynnika formalnego
(nazywanego te¿ przyczyn¹ wzorcz¹). Oprócz niego Kr¹piec wskazuje na byt-dobro oraz na ludzk¹ wolê. Wola pe³ni rolê przyczyny sprawczej, a byt (dobro)
 celowej4. Determinacja poznawcza, z której p³ynie ukierunkowanie dzia³ania
polega, jak pisze Kr¹piec, na odczytaniu przez cz³owieka treci dobra i sformu³owaniu s¹du praktycznego, tj. s¹du, który mówi, by zrobiæ co w pewien
sposób5. Treci poznawcze, co Kr¹piec mocno podkrela, pochodz¹ od poznawanej rzeczy, a zatem to byt-dobro, o ile jest poznany, ostatecznie stoi za
ukierunkowaniem ludzkiego dzia³ania6.
Kr¹piec nazywa sumienie wiadomoci¹-refleksj¹ moraln¹ o charakterze
aktowym i nieaktowym. W przypadku refleksji nieaktowej (tzw. towarzysz¹cej)
odnosi termin sumienie do wiadomoci aktu, który zosta³ (lub nie zosta³) przez
cz³owieka uczyniony. Wyjaniaj¹c tê kwestiê, filozof odwo³uje siê do wewnêtrznego dowiadczenia dostêpnego ka¿demu cz³owiekowi: do wiadomoci podmiotowania w³asnych aktów. Ten w³anie rodzaj wiedzy Kr¹piec interpretuje
jako wiedzê o charakterze refleksyjno-sprawozdawczym, czyli jako wspó³-wiedzê, ()wiadomoæ siebie, czyli sumienie. Refleksjê aktow¹, tj. rozwa¿anie przez
cz³owieka prawoci lub nieprawoci w³asnego postêpowania, t³umaczy natomiast jako zastosowanie jakie wiedzy do czego lub jako wiedzê z czym,
ale równie¿ w stosunku do niej u¿ywa nazwy sumienie (³ac. conscientia)7.
Kr¹piec dla wyjanienia specyfiki dzia³ania refleksji towarzysz¹cej poznaniu
stosuje wyra¿enia sumienie wiadczy, wiadomoæ zawiadcza, natomiast
o refleksji aktowej powie, ¿e nak³ania do czego, naprowadza na co lub
wyrzuca co, oskar¿a.
1.2. Sumienie jako rozumowanie
Racjonalnym motywem ka¿dego praktycznego poznania, pisze Kr¹piec,
jest s¹d pierwotny dobro nale¿y czyniæ8. Cz³owiek, ze wzglêdu na swoj¹
rozumnoæ, przygodnoæ i spotencjalizowanie, kieruje siê tym s¹dem we wszystkich decyzjach. Nawet, gdy chce wiadomie z³a, to i tak do dobra odnosi siê
4
5
6
7
8

M.A. Kr¹piec, U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991, s. 5766.
Ibidem, s. 64.
Ibidem.
Ibidem, s. 95.
Idem, Cz³owiek i prawo naturalne, Lublin 1999, s. 207.
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przez sam fakt, ¿e dobra nie chce. Jeli natomiast wybiera niewiadomie z³e
postêpowanie, to czyni tak ze wzglêdu na mylnie postrzegane dobro. S¹d czyñ
dobro! (dobro nale¿y czyniæ) wed³ug Kr¹pca jest podstaw¹ ca³ego ludzkiego
postêpowania. Kr¹piec nazywa go wrêcz pierwsz¹ zasad¹ poznania praktycznego,
a wiêc zasad¹, która kszta³tuje sposób poznania praktycznego analogicznie do
tego, jak zasady poznania teoretycznego (tj. zasady: to¿samoci, niesprzecznoci, wy³¹czonego rodka, racji ostatecznej i celowoci) kszta³tuj¹ ludzki sposób poznania nakierowanego na rozumienie rzeczywistoci. Kr¹piec pisze:
[ ] w dziedzinie praktycznej dobro przejawia siê poznawczo w postaci s¹du,
bêd¹cego istotnym wyra¿eniem naturalnego prawa: dobro jest po¿¹dalne i nale¿y go po¿¹daæ (czyniæ), a z³o (odczute jeszcze spontanicznie i nierefleksyjnie)
wzbudza odrazê i nale¿y go unikaæ. Uszczegó³owieniem tego podstawowego
s¹du-prawa s¹ pierwsze nakazy reguluj¹ce realizowanie dobra w podstawowych
ludzkich sk³onnociach naturalnych. Gdy te w³anie nakazy pierwsze jako zaaplikowanie prawa naturalnego do podstawowych ludzkich inklinacji posiadamy
w naszej psychicznej dyspozycji  posiadamy przez to samo zespó³ pierwszych
moralnych zasad, zwanych tradycyjnie synderesis9. Inna nazwa, u¿ywana przez
Kr¹pca, na okrelenie pierwotnego usprawnienia rozumu (synderezy) w dziedzinie poznania praktycznego to prasumienie10.
Wiedza na temat pierwszych zasad porz¹dku poznania informacyjnego
(teoretycznego) i wiedza pierwszych zasad postêpowania maj¹ charakter intuicyjny11. S¹d dobro nale¿y czyniæ stoi u podstaw wszystkich motywacji
postêpowania, bo jest nakazem bezporednio zrozumia³ym. Wydaje siê, ¿e
potoczne postrzeganie g³osu sumienia jako czego naturalnego cz³owiekowi, czy
jako intuicji dobra, mo¿na uznaæ za pewien skrót mylowy, który swoj¹ podstawê ma w zakorzenieniu ca³ego poznania praktycznego (sumienia) w prasumieniu, czyli w podstawowej sprawnoci porz¹dku poznania praktycznego.
Sumienie (wiedza z czym) jest zastosowaniem ju¿ tej pierwszej praktycznej
wiedzy o czynieniu dobra do konkretnego aktu decyzji. W wyniku dokonuj¹cego siê zastosowania sumienie staje siê w cz³owieku regu³¹ postêpowania
moralnego.
Kr¹piec, okrelaj¹c rolê sumienia jako regu³ê postêpowania, wyjania:
Czyni¹c namys³ nad koniecznoci¹ podjêcia dzia³ania, rozpoznajê zarysowany
stan rzeczy: a) rozumiem rzeczywistoæ, która jest czym w sobie dobrym,
b) posiadam wewnêtrzne nakierowanie ku niej, by realnie dobro czyniæ, co jest
wyrazem prawa naturalnego: »czyñ dobro, a unikaj z³a«, c) w stosunku do
rozumianej (i wyra¿onej w s¹dach teoretycznych) rzeczywistoci jawi¹ mi siê
9
10
11

Idem, Ja  cz³owiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1998, s. 303.
Ibidem, s. 306.
Ibidem, s. 303.
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ró¿ne s¹dy praktyczne: »rób tak, a tak«, d) rozum mój ukazuje mi, który
z s¹dów praktycznych jest zgodny, a który niezgodny z moim rozumieniem
wiata, wyra¿onym w s¹dach teoretycznych; rozpoznajê relacjê s¹dów praktycznych o konkretnym dobru do dobra rozumianego ogólnie (analogicznie)
w s¹dach teoretycznych, e) rozpoznawan¹ relacjê zgodnoci s¹du praktycznego
z moim [wyró¿nienie pochodzi od autorki artyku³u] s¹dem teoretycznym powinienem realizowaæ12. Istotne jest, aby cz³owiek dzia³a³ zgodnie ze swoim
rozumieniem wiata.
2. Rola sumienia w procesie budowania siê w cz³owieku wolnoci
Analizuj¹c historiê filozofii, zauwa¿amy, ¿e temat ludzkiej wolnoci czêsto
powraca w rozwa¿aniach filozofów. Do czasów nowo¿ytnych w obrêbie tego
tematu znajdowa³a siê i kwestia ostatecznego celu ludzkiego ¿ycia, i problem
w³aciwego korzystania z wolnoci13. Dzi jestemy wiadkami zarówno absolutyzowania ludzkich wyborów (wyborowi podlega wszystko), jak i eliminowania z dziedziny moralnoci zagadnienia celu ostatecznego. Trwaj¹cy kryzys
kultury w swej istocie dotyczy zakwestionowania zasad porz¹dku moralnego.
Doæ powszechnie przyjmuje siê, ¿e oceny moralne nie maj¹ ¿adnych obiektywnych podstaw: s¹ subiektywne i wzglêdne. Jednoczenie mo¿na dostrzec, ¿e
nieumiejêtne korzystanie z wolnoci rodzi frustracje: wolnoæ zaczyna byæ
postrzegana jako zbyt wielki ciê¿ar.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ kulturow¹ przed humanistami staje, naszym
zdaniem, koniecznoæ ponownego przedyskutowania tematu wolnoci. W filozofii Kr¹pca, która jest przedmiotem naszej analizy, znajduje siê wiele cennych
uwag odnosz¹cych siê do natury ludzkiej wolnoci  m.in. te, które interesuj¹
nas w zwi¹zku z problematyk¹ sumienia. Dotycz¹ one trzech kwestii: aktu
decyzji, prawa moralnego oraz wychowania do wolnoci. Spróbujemy je krótko
zreferowaæ.
2.1. Sumienie jako norma dzia³ania
Prowadzona przez Kr¹pca analiza aktu decyzji pokazuje na czym polega
aktywnoæ sumienia w ludzkim dzia³aniu, tj. w dzia³aniu, którego cz³owiek jest
sprawc¹ (nie chodzi o czynnoci organiczne  o nich raczej powiemy, ¿e
zachodz¹ w cz³owieku lub dziej¹ siê w nim). Sumienie cz³owieka, praktyczny
12
13

Idem, Ludzka wolnoæ i jej granice, Lublin 2008, s. 144145.
J. K³os, Wolnoæ, indywidualizm, postêp. Liberalizm konserwatywny wobec nowoczesnoci,
Lublin 2007, s. 46.
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s¹d rozumu, podpowiada cz³owiekowi, co ma czyniæ. Gdy potocznie mówi siê
o rozwa¿aniu czego w sumieniu, to wskazuje siê na potrzebê rozpoznania
wartoci moralnej tego, co nale¿y zrobiæ (lub: co zosta³o zrobione). Kr¹piec
pisze, ¿e sumienie, czyli akty rozumu praktycznego, nieustannie sugeruje cz³owiekowi zrób to, nie rób tego, rób tak a tak. Kr¹piec porównuje rolê, jak¹
odgrywaj¹ te wskazówki-s¹dy praktyczne do roli s¹dów egzystencjalnych
w poznaniu teoretycznym. S¹dy egzystencjalne (tj. s¹dy typu: x jest), przez
w³aciwe im stwierdzanie istnienia danej rzeczy, rozpoczynaj¹ dalszy proces
poznawania tej rzeczy. Rola sumienia wed³ug Kr¹pca jest podobna: stwierdzaj¹c, co trzeba uczyniæ, sumienie staje siê ród³em decyzji14.
Decyzja  tak, jak j¹ przedstawia Kr¹piec  uwyrania ca³¹ specyfikê
ludzkiego wolnego i rozumnego dzia³ania. Ka¿dy czyn cz³owieka  zauwa¿a
filozof  wyp³ywa z ludzkiego ukonstytuowanego «ród³a»  pocz¹tku w³aciwego tylko cz³owiekowi. Owo specyficzne «ród³o» dzia³ania [tj. decyzja
 M.M.B.] jest tym samym «pocz¹tkiem» ludzkich czynnoci moralnych
i pierwszym przejawem naszego osobowego sposobu bytowania i dzia³ania15.
Decyzja, zdaniem Kr¹pca, jest zasadniczym aktem moralnym cz³owieka i nadaje
ludzkiemu dzia³aniu walor wyj¹tkowoci.
Kr¹piec postrzega wyj¹tkowoæ ludzkiego dzia³ania w kontekcie zdeterminowanych dzia³añ przyrody i zauwa¿a, ¿e akt decyzji jest nieod³¹czny od
bycia cz³owiekiem; wiêcej, on kszta³tuj¹c osobow¹ twarz cz³owieka, jest tym
aktem, który jest nieoddzielalny od cz³owieka, jak nieoddzielalne jest ludzkie
dzia³anie16. Akt decyzji pozostaje ród³em realnego dzia³ania moralnego cz³owieka nawet w sytuacji pojawienia siê przeszkód uniemo¿liwiaj¹cych wykonanie
czynu17.
Kr¹piec wskazuje na dwie zasadnicze fazy aktu decyzji: zamierzenie
i wykonanie oraz na poprzedzaj¹cy je moment pierwszej myli o przedmiocie
i pierwszego w nim upodobania. Obie fazy (zamierzenie i wykonanie) s¹ w sobie
z³o¿one i w obu mamy do czynienia z aktami poznania praktycznego (obecnoci¹ sumienia). Równie¿ w fazie wstêpnej decyzji obecny jest akt poznania
praktycznego. On rozpoczyna ca³y proces decyzyjny: pojawia siê myl (pomys³) o jakim przedmiocie jako dobrym lub z³ym. Odpowiedzi¹ na to pierwsze
poznanie (s¹d praktyczny) jest pierwsze upodobanie (lub nieupodobanie), ze
wzglêdu na które nastêpuj¹ (albo nie nastêpuj¹) dalsze dzia³ania  poznawcze
(wyra¿one s¹dami praktycznymi) i po¿¹dawcze (wyra¿one aktami woli)  sk³adaj¹ce siê na proces decyzyjny. Kr¹piec okrela ten pierwszy moment upodo14
15
16
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M.A. Kr¹piec, Ja  cz³owiek, s. 289.
Idem, U podstaw, s. 100.
Ibidem, s. 115.
Ibidem, s. 116.
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bania (lub nieupodobania) duchowym napiêciem: przylgniêciem do danego
przedmiotu lub odstrychniêciem siê od niego18. O ile na bazie tego duchowego
napiêcia zrodzi siê pragnienie posiadania przedmiotu, poznanie zostaje skierowane na osi¹gniêcie konkretnego dobra. Ów cel wymaga od cz³owieka kolejnych aktów poznania: najpierw rozwa¿enia rodków potrzebnych do osi¹gniêcia
celu, a nastêpnie rozs¹dzenia, które z nich s¹ najw³aciwsze. Odpowiedzi¹ na
ka¿dy z tych aktów jest jakie po¿¹danie. Najpierw ma ono formê przyzwolenia
na jakie rodki, a nastêpnie jest wyborem jednego z nich.
Moment wyboru s¹du praktycznego, a wiêc odpowiedzi po¿¹dania na
poznanie, tzn. na rozwa¿enie rodków potrzebnych do osi¹gniêcia celu, Kr¹piec
okrela jako centrum ka¿dej decyzji: cz³owiek przez wybór konkretnego s¹du
praktycznego (s¹du o dobru) autodeterminuje siê do dzia³ania. W zwi¹zku z tym
Kr¹piec uwa¿a, ¿e sam moment wyboru jest w najcilejszym tego s³owa znaczeniu ukonstytuowaniem siê nowego bytu moralnego, albowiem w akcie tak
pojêtej decyzji [ograniczonej do tego fragmentu procesu decydowania  M.M.B.]
zachodzi ukonstytuowanie siê przyczyny sprawczej wraz z jej koniecznociow¹,
nieodzielaln¹ relacj¹ do regu³y postêpowania ludzkiego [tj. sumienia  M.M.B.]19,
czyli treci ostatniego s¹du praktycznego, poprzez który cz³owiek sam siebie
zdeterminowa³ do dzia³ania.
Analizuj¹c dalej proces decyzyjny, Kr¹piec zaznacza, ¿e moment wyboru
zamyka pierwsz¹ fazê tego procesu, tzw. fazê zamierzenia. Na drug¹, nazywan¹
faz¹ wykonania, sk³adaj¹ siê równie¿ akty poznania i po¿¹dania. Po dokonanym
wyborze s¹du praktycznego nastêpuje zarz¹dzenie i wykonanie czynu, a wreszcie: zadowolenie z osi¹gniêtego celu i os¹d przebiegu ca³ej czynnoci. Zauwa¿my: s¹d praktyczny by³ pocz¹tkiem decyzji i j¹ zakoñczy³.
Przedstawiona przez Kr¹pca szczegó³owo struktura decyzji pozwala nam
nazwaæ decyzjê swojego rodzaju dialogiem trwaj¹cym miêdzy rozumem i wol¹
cz³owieka. Wyranie wiêc widzimy, ¿e wyboru, który jest zawsze manifestacj¹
ludzkiej wolnoci, nie mo¿na nazwaæ wnioskiem uczuciowym  jak czasami siê
to pojmuje. W swoistym dialogu g³os woli wyra¿a siê w po¿¹daniu dobra,
a g³os rozumu w rozumieniu tego dobra i determinowaniu rodków do jego
uzyskania. Decyzja jawi siê jako splot duchowego po¿¹dania z duchowym
poznaniem. Inaczej mówi¹c, ogniskuje w sobie dwa istotne elementy realnego
dzia³ania: poznanie (koñcz¹ce siê konkretnym s¹dem praktycznym) oraz po¿¹danie (zwieñczone aktem wolnego wyboru s¹du praktycznego)20. Sumienie,
aktywnoæ rozumu wyra¿ona w s¹dach praktycznych, podpowiada cz³owiekowi,
jakie dobro powinien uczyniæ celem swojego dzia³ania, jakie podj¹æ godziwe
18
19
20

Ibidem, s. 109.
Ibidem, s. 113.
Ibidem, s. 115.
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rodki do jego osi¹gniêcia. S¹d praktyczny (sumienie) jest tak¿e fundamentem
aktu wyboru, po którym znowu nastêpuje kolejny s¹d praktyczny: nakaz (lub
zakaz) p³yn¹cy z sumienia. W sumieniu, ostatecznie, bêdzie te¿ cz³owiek osadza³
swój czyn21.
Jeli za Kr¹pcem przyjmiemy, ¿e punktem centralnym z³o¿onego procesu
decydowania siê jest dokonany przez wolê wybór jednego z s¹dów praktycznych, to mo¿emy równie¿ za Kr¹pcem uznaæ, ¿e sumienie b¹d uprzedza wybór
owego s¹du, b¹d rejestruje ten wybór lub go ocenia. W skrócie powiemy:
sumienie przeduczynkowe, aktualny g³os sumienia, a tak¿e: sumienie pouczynkowe  gdy dowiadcza siê tzw. wyrzutów sumienia lub spokoju sumienia.
Podaj¹c bardzo dok³adny przebieg budowania siê w cz³owieku decyzji,
Kr¹piec wyranie zaznacza, ¿e na co dzieñ cz³owiek nie zawsze potrafi jednoznacznie okreliæ, czy zaistnia³ w nim akt decyzji, czy tylko prowadzi³ szczegó³owy namys³ i tylko chcia³ jakiego czynu. W zwi¹zku z tym, dodaje filozof,
ostateczne rozstrzygniecie uzyskuje siê poprzez analizê zrealizowanego zewnêtrznie czynu22. ledz¹c rozwa¿ania Kr¹pca, musimy pamiêtaæ, ¿e refleksja
filozoficzna ustala tylko ogólny model postêpowania. Jest on jednak niezbêdny
do wyjanienia, na czym polega wolne dzia³anie cz³owieka i jak¹ rolê pe³ni
w nim sumienie. Dziêki szczegó³owo zarysowanej strukturze decyzji widzimy,
dlaczego Kr¹piec okrela³ decyzjê jako podstawowy akt moralny i uwa¿a³, ¿e
wszystkie inne dzia³ania cz³owieka nabieraj¹ moralnego charakteru w³anie ze
wzglêdu na ich realne powi¹zanie z aktem decyzji. Ponadto dziêki filozoficznie
uchwyconej strukturze decyzji mo¿emy doprecyzowaæ sam przedmiot sumienia.
Sumienie, bêd¹c ogólnie nazywane ocen¹ moralnego postêpowania cz³owieka,
w sensie cis³ym dotyczy moralnoci decyzji (racji ludzkiego dzia³ania). Sumienie (poznanie), podpowiadaj¹c, co trzeba uczyniæ, staje siê ród³em decyzji,
a zarazem suwerennoci cz³owieka: jest norm¹ reguluj¹c¹ ludzkie dzia³anie.
2.2. Granice wolnoci sumienia
Moralnoæ jest relacj¹ zgodnoci lub niezgodnoci czynu ludzkiego
z norm¹ postêpowania. Wyjanienie tego, czym jest owa norma ma decyduj¹ce
znaczenie dla odczytania natury ludzkiego dzia³ania: jego autonomii lub heteronomii. Kr¹piec, za klasykami, zw³aszcza za w. Tomaszem z Akwinu, pokazuje,
¿e wolnoæ cz³owieka ma swoje ród³o w wolnoci sumienia: w sumieniu
(s¹dach rozumu praktycznego), ka¿dy cz³owiek sam odczytuje realne, konkretne
dobro, które ma czyniæ23. W zwi¹zku z tym Kr¹piec uwa¿a, ¿e okrelaj¹c
21
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M.A. Kr¹piec, Ludzka wolnoæ, s. 60.
Idem, U podstaw, s. 115.
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moralnoæ, trzeba zwróciæ uwagê na funkcje sumienia w wy³anianiu aktu decyzji:
ono wi¹¿e osobê (reguluje ludzkie dzia³anie), bo w nim jest odczytane dobro.
Niemniej jednak Kr¹piec zaznacza, ¿e sumienie samo jest zwi¹zane powinnoci¹
takiego, a nie innego dzia³ania24. W sumieniu nale¿y wiêc widzieæ nie tylko normê,
która normuje postêpowanie, ale tak¿e normê, która sama jest normowana.
Kr¹piec podkrela, ¿e treciowa zawartoæ s¹du praktycznego, wybrana
dobrowolnie przez cz³owieka, jest w koniecznej, nieusuwalnej relacji do obiektywnego ujêcia stanu rzeczy, na który sk³ada siê poznanie samego siebie, innych
osób oraz wiata przyrody i kultury. Ostatecznie, co Kr¹piec uzasadnia ontyczn¹ struktur¹ rzeczywistoci, s¹d praktyczny pozostaje w stosunku do prawa
odwiecznego, jako ostatecznego wyjanienia inteligibilnoci bytu25. Regu³¹ ostateczn¹ ludzkiego postêpowania jest wiêc Absolut  stwórca rzeczywistoci
i gwarant prawid³owoci naturalnych oraz rozumnych sk³onnoci ku rzeczom
dobrym.
Odczytuj¹c rolê sumienia, jako regu³y wiadomego i wolnego postêpowania cz³owieka, w dwóch wymienionych kontekstach (prawa odwiecznego
i ludzkiej wiedzy), Kr¹piec wskazuje jednoczenie na dwie g³ówne niezgodnoci,
które mog¹ pojawiæ siê w ludzkim postêpowaniu. S¹ to: niezgodnoæ w obrêbie
posiadanej wiedzy (o naturze rzeczy-dobra, o jej sk³onnociach i celach),
a s¹dem sumienia, oraz niezgodnoæ miêdzy tym s¹dem a odwiecznym prawem,
tj. uk³adem boskich idei o danej rzeczy26. Mimo ¿e samo niepoznanie natury
rzeczy nie jest z³em moralnym, ale intelektualnym (tj. brakiem wiedzy), to jednak,
jak podkrela Kr¹piec, nieuzgodnienie siê poznawcze, nawet teoretyczne,
z natur¹ rzeczy [ ] mo¿e nosiæ charakter moralnego z³a ju¿ wówczas, gdy
poznanie teoretyczne staje siê dla mnie jak¹ przes³ank¹ lub bodcem do
wydania s¹du praktycznego27. W sensie cis³ym mamy do czynienia ze z³em
moralnym dopiero wtedy, gdy cz³owiek maj¹c w³aciwe poznanie rzeczy-dobra,
wydaje s¹d praktyczny, który nie jest zgodny z tym poznaniem. Z³o moralne
 pisze Kr¹piec  jest nie tylko wyrazem niezgodnoci pomiêdzy postêpowaniem cz³owieka a natur¹ rzeczy, ale i niezgodnoci z odwiecznym prawem28.
Ca³y wybór moralny rysuje siê jako swego rodzaju wnioskowanie, które
w tradycji filozofii klasycznej i teologii moralnej przedstawia siê czasem jako
sylogizm moralny. Pierwsza (wiêksza) przes³anka tak okrelonego rozumowania
jest jak¹ zasad¹ prasumienia, prawa naturalnego lub zostaje sformu³owana
w oparciu o wiedzê z zakresu etyki, teologii moralnoci, czy po prostu o ¿yciow¹
24
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m¹droæ i dowiadczenie moralne. Drug¹ przes³ankê (tzw. mniejsz¹) stanowi
s¹d o naturze przedmiotu decyzji moralnej, a konkluzj¹ jest konkretny s¹d
praktyczny: czyñ (lub: nie czyñ).
Kr¹piec przyznaje temu schematowi, podobnie jak schematowi decyzji,
wartoæ wyjaniaj¹c¹, niemniej jednak zwraca uwagê na jego aspektywnoæ
i przestrzega przed pojmowaniem ¿ycia moralnego na wzór ¿ycia naukowego,
w którym stosowane s¹ cis³e zasady dedukcji29. W postêpowaniu moralnym
wystêpuje du¿a z³o¿onoæ poznawczo-po¿¹dawcza. Ponadto samo poznanie
(tj. poznanie jako takie), mimo ¿e jest funkcjonalnie czym jednym, to ³¹czy
w sobie bardzo zró¿nicowane struktury, zale¿ne nie tylko od poznawanego
przedmiotu, ale i od poznaj¹cego podmiotu. W poznaniu praktycznym te struktury s¹ szczególnie widoczne. Czêsto, w przypadku decyzji wa¿nych i wy³anianych w biegu ¿ycia, zmys³owa percepcja poznawcza (wzmocniona emocjami,
nawykami, upodobaniami) mo¿e zaciemniaæ, a niekiedy nawet uniemo¿liwiaæ
poznanie danego przedmiotu-dobra. W przes³ankach aktów sumienia  pisze
Kr¹piec  nie zawsze dokonuje siê poznanie natury rzeczy (jej wewnêtrznych
relacji, jej relacji celowociowych, jej relacji do odwiecznego prawa) i w rezultacie decyzja ma charakter natychmiastowy30. Silny nacisk uczuæ i pragnieñ nie
pozwala na spokojne rozeznanie dobra. Zmniejszenie wiadomoci refleksyjnej
powoduje, ¿e sam uczynek jest moralnie zmniejszony w stopniu, w jakim
zaistnia³ brak w poznaniu ró¿nokierunkowych relacji zachodz¹cych de facto
w przedmiocie-dobru moralnego dzia³ania31. Zastosowanie schematu sylogistycznego do takich sytuacji decyzyjnych musi byæ bardzo ostro¿ne.
Kr¹piec wrêcz zaznacza, ¿e pomniejszone uczynki moralne s¹ raczej
regu³¹ ni¿ wyj¹tkiem w ludzkim dzia³aniu, dlatego w dziedzinie postêpowania
mówi siê jedynie o pewnoci moralnej: w przypadku konkretnej decyzji najczêciej trudno jest, bez specjalnego rozeznania, okreliæ jej stopieñ wolnoci32. Do
decyzji moralnie prawych trzeba siê, jego zdaniem, wychowywaæ: biologiczna,
zmys³owa i emocjonalna strona ludzkiego bytu, przy braku opanowania duchowego (kultury duchowej), ³atwo zaczyna dominowaæ w postêpowaniu cz³owieka. rodowisko, w którym siê dorasta i ¿yje, religia, któr¹ siê wyznaje to tak¿e
czynniki kszta³tuj¹ce ludzkie dzia³anie. Refleksja filozoficzna prowadzona przez
Kr¹pca te wszystkie elementy ludzkiego dzia³ania ujawnia i porz¹dkuje, a tym
sposobem uzasadnia potrzebê ukierunkowania rozwoju cz³owieka na wzrastanie
w wolnoci oraz zostawia przestrzeñ dla badañ psychologicznych, socjologicznych i teologicznych w tej dziedzinie.
29
30
31
32

Ibidem, s. 313.
Ibidem, s. 314.
Ibidem.
Ibidem.
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Wydestylowana przez filozofa istota ludzkiego dzia³ania, na któr¹ sk³adaj¹ siê wolnoæ woli oraz wiadomoæ intelektualna, maj¹ca oparcie w poznaniu
natury dobra, pozwala nam okreliæ filozoficznie granice wolnoci sumienia
(cilej: wolnoci cz³owieka). Jest to o tyle wa¿ne, ¿e wspó³czesne trendy kulturowe absolutyzuj¹ wolnoæ, rozmywaj¹ sens dobra i z³a moralnego, a w sumieniu
widz¹ regu³ê, która nie podlega ju¿ ¿adnemu miarowaniu. Tymczasem, jak
wynika z przeprowadzonej przez nas analizy filozofii Kr¹pca, cz³owiek jest tylko
naturalnie przyporz¹dkowany do poznania prawdy oraz umi³owania dobra, nie
rodzi siê wiêc ani prawy moralnie, ani nieprawy: wolnoæ jest dla cz³owieka
zadaniem.
Wyjaniony w poznaniu filozoficznym problem ludzkiej wolnoci mo¿e
byæ przyczynkiem do formu³owania zintegrowanej teorii sumienia, a wiêc teorii,
w której uwzglêdnione s¹ wyniki badañ ró¿nych nauk oraz przestrzegane s¹
zasady autonomii metod naukowych.
2.3. Wychowanie sumienia
Rola, która odgrywa wed³ug Kr¹pca sumienie w ludzkim postêpowaniu
jest donios³a: kszta³tuj¹c decyzjê, kszta³tuje cz³owieka  jego osobowe oblicze.
Cz³owiek przez swoje decyzje konstytuuje siebie ród³em dzia³ania o okrelonym profilu osobowociowym. Kr¹piec bardzo mocno podkrela bytow¹ niepowtarzalnoæ ka¿dego cz³owieka oraz indywidualnoæ ludzkich dzia³añ: szczególnie aktów intelektualno-wolitywnych. One s¹ zawsze aktami tego oto
cz³owieka. Jak istniej¹ tylko konkretni ludzie, tak istniej¹ te¿ tylko konkretne
ludzkie czyny33.
Obecnoæ sumienia, jako czynnika kluczowego w rozwoju ludzkiej wolnoci, zaznacza siê w refleksji, któr¹ cz³owiek prowadzi nad swoim dzia³aniem.
Czasem praca ta jest spontanicznym, czasem ¿mudnym poznawaniem relacji
s¹du praktycznego do poznawanego uk³adu rzeczy (tj. do obiektywnej normy
prawa naturalnego), w niektórych przypadkach okazuje siê byæ po prostu
chaotyczna34. W zwi¹zku z tym Kr¹piec podkrela, ¿e dla dorastania w wolnoci cz³owiek potrzebuje sprawnoci sumienia: wyæwiczenia swojej refleksji
aktowej (zamierzonej i zorganizowanej) w ró¿nych aspektach, ale przede
wszystkim potrzebuje wiadomoci siebie jako dzia³aj¹cego sprawnie i dobrze35.
Wspó³czenie oba te elementy kszta³towania dojrza³ych postaw s¹ zazwyczaj
lekcewa¿one. Absolutyzacja wolnoci sumienia, subiektywizm wartoci w procesach wychowawczych prowadzi do tego, ¿e wolnoæ zaczyna cz³owiekowi
33
34
35

Ibidem, s. 300.
M.A. Kr¹piec, Ludzka wolnoæ, s. 149.
Idem, U podstaw, s. 99.
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ci¹¿yæ. Kr¹piec natomiast pokazuje, ¿e chocia¿ nie da siê w stu procentach
zracjonalizowaæ wolnoci, to jednak cz³owiek, ze wzglêdu na zdolnoæ poznania
prawdy o dobru, mo¿e kszta³towaæ swoje postêpowanie.
Rozwój cz³owieka, rozumiany jako wzrastanie w wolnoci, wi¹¿e siê
z rozwojem zarówno zdolnoci intelektualnego poznania (w ró¿nych formach),
jak i z usprawnianiem w wyborze w³aciwego dobra oraz podejmowaniem
odpowiedzialnej decyzji. W tradycji filozofii klasycznej sumienie w formie
w pe³ni zorganizowanego aktu refleksji nosi³o nazwê cnoty roztropnoci. Kr¹piec kontynuuj¹c tê tradycjê, zauwa¿a, ¿e wiele czynników ma wp³yw na kszta³towanie roztropnoci, a wiêc na gromadzenie takich aktów poznawczych, które
pozwol¹ na trafny wybór najbardziej odpowiedniego rodka do osi¹gniêcia
zamierzonego celu36. Refleksja aktowa potrzebuje w zwi¹zku z tym wieloaspektowego usprawnienia. Formu³uj¹c bowiem os¹d, cz³owiek bierze pod uwagê
zarazem teraniejszoæ, przesz³oæ, przysz³oæ. W dokonaniu osadu wa¿ne s¹
i rozpoznanie faktycznej sytuacji, i dowiadczenia, przez które siê przesz³o,
i przewidywanie ró¿nych okolicznoci czynu. Sprawne decydowanie wymaga:
kszta³towania pamiêci, inteligencji, otwartoci na dobre rady, umiejêtnoci znalezienia siê w dzia³aniu dobrym, rozumnoci w szukaniu rodków, przezornego
przewidywania dzia³añ koniecznych, umiejêtnoci dobierania rodków do celu,
ostro¿noci w rozró¿nianiu dobra realnego od pozornego37. Wymienione przez
Kr¹pca usprawnienia (inaczej: cnoty) poznania praktycznego, sk³adaj¹ce siê na
roztropnoæ tego poznania, s¹ odpowiednikami cnót nazywanych przez stoików: memoria, intelectum, docilitas, solertia, ratio, providentia, circumspectio, cautio.
Znaczenie cnoty roztropnoci dla kszta³towania kultury osobistej cz³owieka, a tak¿e kultury spo³ecznej, Kr¹piec ukazuje równie¿ na tle ca³ego katalogu
aretologicznego, a wiêc cnót sk³adaj¹cych siê na sprawiedliwe, umiarkowane
i mê¿ne postêpowanie cz³owieka, które jest nie bez znaczenia dla formowania
relacji spo³ecznych. Kr¹piec widz¹c kluczow¹ rolê roztropnoci w procesie
budowania siê w cz³owieku wolnoci, nazywa roztropnoæ w duchu klasycznej
aretologii wonic¹ cnót. Ponadto maj¹c na uwadze spo³eczny wymiar ludzkiego ¿ycia, wskazuje na potrzebê kszta³towania równie¿ szczególnych typów
roztropnoci, odpowiadaj¹cych pe³nionym przez cz³owieka funkcjom spo³ecznym. Mo¿emy wiêc mieæ jeszcze do czynienia z roztropnoci¹ w rz¹dzeniu,
w gospodarowaniu dobrami, czy z roztropnoci¹ ¿o³niersk¹ (obronn¹). Roztropnoæ (wraz z innymi cnotami) jest nie tylko gwarantem wolnoci ludzkiego
dzia³aniu, ale nadaje temu dzia³aniu sprawnoæ. Wychowana wolnoæ przestaje
36
37

Ibidem, s. 9899.
Ibidem, s. 140141.
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byæ dla cz³owieka ciê¿arem, a wypracowana sprawnoæ moralna, bez w¹tpienia,
staje siê dla niego ród³em satysfakcji.
Osobnym tematem zwi¹zanym z kwesti¹ formowania sumienia jest wychowawcza rola religii. W zwi¹zku z ograniczonymi ramami objetociowymi artyku³u, jedynie sygnalizujemy, ¿e w dorobku Kr¹pca znajdujemy nie tylko analizê
zwi¹zków miêdzy dziedzin¹ religii i moralnoci, ale uzasadnienie, ¿e religia jest
ogniskow¹ kultury, a religijnoæ danego cz³owieka nie pozostaje bez wp³ywu na
kszta³t jego sumienia38. Kr¹piec zajmowa³ siê tak¿e kulturowym znaczeniem
chrzecijañstwa.
Podsumowuj¹c, pragniemy zauwa¿yæ, ¿e pojêcie sumienia pojawia siê
w dzie³ach Kr¹pca w zwi¹zku z analiz¹ ludzkiego dzia³ania i pozwala zrozumieæ
dynamikê rozwoju ludzkiej wolnoci  tematu bardzo wa¿nego we wspó³czesnych dyskusjach antropologicznych. Wed³ug Kr¹pca rozwój wolnoci cz³owieka zale¿y od sprawnoci w integrowaniu dwóch podstawowych wartoci osobowych: prawdy i dobra. Sumienie  jako refleksja (wiadomoæ) o charakterze
tak aktowym, jak i nieaktowym  to rodzaj poznania, które wi¹¿e siê z ludzkim
postêpowaniem moralnym. Sumienie nie jest jak¹ szczególn¹ w³adz¹ ani sprawnoci¹ moraln¹ cz³owieka. Swoje uzasadnienie bytowe uzyskuje w funkcji rozumu, tj. poznawczej w³adzy duchowej cz³owieka, odniesionej do postêpowania. W jêzyku filozofii klasycznej tê funkcjê rozumu (ten aspekt aktywnoci
rozumu) nazwano w skrócie rozumem praktycznym. Sumienie, w tym sensie,
oznacza uobecnienie siê praktycznego rozumu w dziedzinie oceny moralnej,
któr¹ cz³owiek podejmuje, przede wszystkim wobec w³asnego postêpowania.
Sumienie, precyzuj¹c dalej, jest refleksj¹ nad stosunkiem czynu do prawa
moralnego, wyra¿aj¹c¹ siê s¹dem praktycznym o tym, co mamy robiæ lub co
zrobilimy. W aktach sumienia cz³owiek stosuje zawsze do rozpoznania moralnego konkretnego czynu swoj¹ w³asn¹ wiedzê (nie chodzi o wiedzê obiektywn¹,
naukow¹!), a w szczególnoci: wiedzê prasumienia (tj. zasady porz¹dku naturalnego). Sumienie jest wiêc swego rodzaju rozwa¿aniem  rozumowaniem
w zakresie tego, co zosta³o nazwane poznaniem praktycznym. Nie jest natomiast
ani uczuciem, ani jak¹ szczególn¹ intuicj¹ dobra.
Mimo ¿e sumieniem s¹ s¹dy praktyczne, nie bêdzie b³êdem powiedzenie
o sumieniu, ¿e jest rozumem, a o kim, ¿e jest cz³owiekiem sumienia. Oczywicie dokonujemy wtedy du¿ych uproszczeñ. Niemniej jednak uznaje siê je za
dopuszczalne ze wzglêdu na to, ¿e ród³em s¹dów praktycznych jest ludzki
rozum. Nie bêdzie równie¿ b³êdem, gdy po prostu powiemy: cz³owiek ma
sumienie, ludzkie sumienie czy roztropny cz³owiek. S¹dy praktyczne
38 Zob. np. M.A. Kr¹piec, Dlaczego z³o?, Lublin 1995, s. 132134; idem, Ja  cz³owiek, s. 316317;
idem, Ludzka wolnoæ, s. 83, 89, 145; idem, Suwerennoæ, s. 211; idem, U podstaw, s. 243.
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podmiotuje wprawdzie rozum, ale w g³êbszym metafizycznym wyjanianiu
obecnym u Kr¹pca, znajdziemy stwierdzenie, ¿e rozum jest w³adz¹ duszy, a ta
jest elementem struktury bytowej cz³owieka. Cz³owiek sprawny w ocenie moralnej, to w³anie cz³owiek roztropny: cz³owiek sumienia.

THE PHILOSOPHICAL CONCEPT OF CONSCIENCE
BY MIECZYS£AW A. KR¥PIEC
(SUMMARY)

In her analysis, the author aims to bring out from M.A. Kr¹piecs philosophical works the most
important pieces concerning the issues of moral conscience and refer them to the current sociocultural problems, such as axiological disorientation, the absolutisation of freedom and the objectification of a human being. The author points out that Kr¹piecs theory of moral conscience is metaphysical and draws on the tradition of classical philosophy, e.g. of Aristotle and Thomas Aquinas.
According to Kr¹piec, moral conscience is: the norm regulating human conduct (e.g. a practical
judgment that tells man what to do); awareness that accompanies human action in a reflective or nonreflective manner; a key factor in the development of human freedom; the norm which itself is
normalized by objective good and therefore can be subject to education. People can shape their own
conduct, although it is impossible to fully rationalize human behaviour. Therefore, Kr¹piec points out
that man must work to improve his moral judgment (moral consciousness): to recognize in any matter
at hand what is good and what is evil. Kr¹piecs study of human actions leaves room for psychological, sociological and theological research in this area. Moreover, his explanation of the issue of
moral conscience can contribute to formulating an integrated theory of moral conscience, i.e. the
theory in which the results of research in various fields of science are taken into account and in which
the autonomy of different scientific methods is respected.

DAS PHILOSOPHISCHE KONZEPT DES GEWISSENS
NACH MIECZYS£AW A. KR¥PIEC
(ZUSAMMENFASSUNG)

In ihren Analysen versucht die Autorin jene Fragmente aus dem philosophischen Gedankengut
von Mieczys³aw A. Kr¹piec herauszufiltern, welche das Thema des Gewissens betreffen. Sie werden
dann mit den für den aktuellen Stand der Kultur wichtigen Themen, wie z. B. mit der axiologischen
Desorientierung, dem Absolut setzen der Freiheit oder der Versachlichung des Menschen zusammengebracht. Die auf das Thema Gewissen bezogene Reflexion von Kr¹piec hat einen metaphysischen
Charakter und ist dem Erbe der klassischen Philosophie, z.B. Aristoteles oder Thomas von Aquin,
verpflichtet. Nach Kr¹piec ist das Gewissen: ein praktisches Urteil, das dem Menschen vorgibt, was
zu tun ist (die das Handeln normierende Norm); das moralische Bewusstsein vom reflexiven, wie
auch nicht reflexiven (begleitenden) Charakter; der entscheidende Faktor in der Entwicklung der
Freiheit; die nach dem objektiv Guten normierende (zu erziehende) Norm. Das menschliche Handeln
lässt sich zwar nicht gänzlich rationalisieren, der Mensch kann es jedoch gestalten. In diesem Zusammenhang betont Kr¹piec, dass der Mensch seine Fähigkeit des moralischen Urteilens (Gewissen)
vervollkommnen soll. Die von Kr¹piec angestellten Untersuchungen des menschlichen Handelns
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lassen Raum für weitere psychologische, soziologische und theologische Vertiefungen auf diesem
Gebiet. Die von ihm vorgeschlagene Theorie des Gewissens kann ein Beitrag zu einer intergierten
Theorie des Gewissens bilden, also einer Theorie, in der die Ergebnisse der Forschung von verschiedenen Disziplinen unter der notwendigen Wahrung der methodologischen Autonomie einer jeden von
ihnen berücksichtigt werden.
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PROBLEM ARGUMENTACJI MORALNEJ
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Wprowadzenie
Wspó³czesny dialog ekumeniczny napotyka coraz wiêcej problemów
etycznych. Chocia¿ wci¹¿ nie mo¿na bagatelizowaæ istniej¹cych miêdzy Kocio³ami i Wspólnotami chrzecijañskimi rozbie¿noci w dziedzinie podstawowych prawd wiary i ich interpretacji, to jednak nie budz¹ one dzisiaj tak wielkich
kontrowersji, jak w epoce konfrontacji podzielonych denominacji chrzecijañskich. Tymczasem rozbie¿noci etyczne staj¹ siê coraz wiêksze, poniewa¿
Kocio³y i Wspólnoty w ró¿ny sposób reaguj¹ na presjê wywieran¹ na nie przez
wspó³czesne przemiany kulturowe i obyczajowe, zachodz¹ce zw³aszcza w wiecie zachodnim. Coraz wyraniejszy staje siê wród chrzecijan podzia³ na denominacje konserwatywne i progresywne, a co za tym idzie  próby dialogu na
tematy etyczne napotykaj¹ rosn¹ce trudnoci.
Na tym niezwykle obszernym polu badawczym dla wspó³czesnej teologii,
a zw³aszcza dla ekumenistów i moralistów, wyró¿nia siê zagadnienie sumienia,
które niekiedy  w toku gor¹cych dyskusji i polemik  wymyka siê uwadze,
a przez to powa¿niejszej analizie teologicznej. Mo¿na zaobserwowaæ, ¿e do
wolnoci sumienia ludzi wierz¹cych odwo³uj¹ siê te Kocio³y i Wspólnoty,
które wielu kwestii etycznych  takich jak szczegó³owe problemy zwi¹zane
Adres/Addresse/Anschrift: ks. dr Marcin Sk³adanowski, Instytut Ekumeniczny KUL, Al. Rac³awickie 14,
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z ochron¹ i godnoci¹ przekazywania ludzkiego ¿ycia  nie chc¹ rozstrzygaæ,
pozostawiaj¹c swoim wiernym decyzjê o dopuszczalnoci praktyk takich, jak
aborcja, eutanazja, antykoncepcja, zap³odnienie pozaustrojowe oraz postaw
i postêpowania takiego, jak seksualne relacje pozama³¿eñskie czy te¿ zwi¹zki
osób tej samej p³ci. Wolnoæ sumienia staje siê niekiedy decyduj¹cym argumentem tych Kocio³ów i Wspólnot, które uchylaj¹ siê od wskazywania wiernym
konkretnych zasad postêpowania i wyboru moralnego z obawy przed utrat¹ ich
zaufania czy te¿ przed ich odejciem do denominacji mniej wymagaj¹cych.
W artykule autor prezentuje tego typu argumentacjê, uwypuklaj¹c jej znaczenie. Argumentacja ta zazwyczaj opiera siê na dowartociowaniu wolnoci
sumienia wierz¹cych i jest obecna w próbach ekumenicznego dialogu na temat
aborcji prowadzonych przez Koció³ katolicki ze Wspólnotami protestanckimi.
W tym celu najpierw zostan¹ ukazane g³ówne treci dokumentów dialogowych
poruszaj¹cych kwestiê przerywania ci¹¿y. W tym wietle przedstawione bêdzie
znaczenie kocielnego nauczania moralnego, jak równie¿ wp³yw dyskusji na
temat sumienia i obowi¹zywalnoci prawa moralnego na zbli¿enie denominacji
chrzecijañskich i perspektywy rozwoju ruchu ekumenicznego.
1. Aborcja w dokumentach dialogowych  przegl¹d argumentacji
W dialogach prowadzonych przez Koció³ katolicki ze Wspólnotami protestanckimi (w tym równie¿ z anglikanami) w stosunku do kwestii aborcji mo¿na
zauwa¿yæ pewn¹ prawid³owoæ. Wszystkie dialoguj¹ce strony uwa¿aj¹ przerywanie ci¹¿y za z³o, sprzeciwiaj¹ce siê zarówno godnoci ¿ycia ludzkiego, jak
równie¿ woli Bo¿ej wzglêdem cz³owieka. Niemniej jednak ta zasadnicza zgoda
bynajmniej nie wyra¿a siê w jednolitym stosunku Kocio³ów i Wspólnot do
aborcji ani te¿ w zbie¿nej doktrynie moralnej. O ile Koció³ katolicki podkrela
fakt obiektywnego z³a w przerywaniu ci¹¿y, wyprowadzaj¹c zeñ zakaz jej przeprowadzania, o tyle Wspólnoty protestanckie, wyra¿aj¹c swoje negatywne stanowisko, ostateczn¹ odpowiedzialnoæ pozostawiaj¹ sumieniu poszczególnych
osób rozwa¿aj¹cych mo¿liwoæ przerwania ci¹¿y, nie uwa¿aj¹c siê za kompetentne do wskazania jednoznacznych zasad moralnych. Wyj¹tkiem s¹ tutaj jedynie Wspólnoty protestanckie o charakterze ewangelikalnym.
Wskazana prawid³owoæ w podobny sposób obecna jest w ró¿nych
dokumentach dialogowych. Tytu³em przyk³adu warto wskazaæ najbardziej reprezentatywne teksty. Niektóre dokumenty dialogowe, takie jak katolicko-metodystyczny Raport z Denver, potwierdzaj¹ wspóln¹, zakorzenion¹ w Biblii naukê
o nienaruszalnoci i godnoci ¿ycia ludzkiego oraz wynikaj¹cy z niej obowi¹zek
jego obrony i zachowania, dodaj¹c jednoczenie, ¿e dialoguj¹ce strony ró¿ni¹ siê
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w interpretacji tej nauki, a wiêc w formu³owaniu praktycznych os¹dów moralnych1. Inne gremia ekumeniczne formu³uj¹ obszerniejsze stanowiska, umo¿liwiaj¹ce zrozumienie, na czym polega zasadniczy problem dialogów na tematy etyczne
podejmowanych przez Koció³ katolicki ze Wspólnotami protestanckimi.
W bardzo obszernym tekcie powiêconym zagadnieniom moralnym Life
in Christ: Morals, Communion and the Church (¯ycie w Chrystusie. Moralnoæ, komunia i Koció³) og³oszonym przez drug¹ Miêdzynarodow¹ Komisjê
Anglikañsko-Rzymskokatolick¹ (ARCIC II) stwierdza siê, ¿e mimo prób porozumienia katolicy i anglikanie wci¹¿ wyra¿aj¹ zdecydowan¹ niezgodê, jeli chodzi o ocenê aborcji (ponadto obszary niezgody to: ma³¿eñstwo osoby rozwiedzionej za ¿ycia poprzedniego ma³¿onka, dopuszczalne metody kontroli poczêæ
oraz ocena praktyk homoseksualnych)2. Interesuj¹cy jest motyw, który czêsto
przewija siê w dokumentach ARCIC: anglikañscy i katoliccy ekumenici s¹dz¹,
¿e zauwa¿ona rozbie¿noæ nie dotyczy fundamentalnych wartoci moralnych,
lecz jedynie sposobu ich zastosowania w praktyce kocielnej3. Wyjaniaj¹c ten
jedynie praktyczny charakter rozbie¿noci, stwierdza siê, ¿e anglikanie nie
wypracowali jednolitego nauczania dotycz¹cego dok³adnego momentu, od którego nale¿y obj¹æ ¿ycie ludzkie rozwijaj¹ce siê w ³onie matki pe³n¹ ochron¹
nale¿n¹ osobie ludzkiej. Stwierdza siê, ¿e tylko nieliczni anglikanie s¹ zdania, ¿e
taka ochrona nale¿y siê istocie ludzkiej w ka¿dej sytuacji od momentu poczêcia.
Stanowisko katolickie jest zdecydowanie odmienne: zgodnie z nim ka¿dy embrion ludzki winien byæ traktowany jako osoba ludzka od momentu poczêcia.
Ekumenici katoliccy i anglikañscy nie dostrzegaj¹ jednak skali tej nieprzezwyciê¿alnej ró¿nicy. Tekst dialogowy relatywizuje j¹, odwo³uj¹c siê do sytuacji
konfliktu miêdzy prawami matki i prawami p³odu i widz¹c w sposobach
rozwi¹zywania tego konfliktu najwa¿niejsz¹ rozbie¿noæ, polegaj¹c¹ na tym, ¿e
 w odró¿nieniu od nauki katolickiej  dla anglikanów w pewnych sytuacjach
konfliktowych bezporednia i zamierzona aborcja jest moralnie usprawiedliwiona. To stanowisko nie przeszkadza cz³onkom ARCIC II mówiæ o tym, ¿e
anglikanie i katolicy podzielaj¹ naukê o wiêtoci ¿ycia ludzkiego i prawie do
¿ycia wszystkich osób ludzkich, jak równie¿ s¹ zaniepokojeni rosn¹c¹ liczb¹
przypadków przerywania ci¹¿y4. Zdaniem katolickich i anglikañskich ekumeni1 The Joint Commission between the Roman Catholic Church and the World Methodist Council,
The Denver Report (1971), nr 77, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/methcouncil-docs/rc_pc_chrstuni_doc_19710901_denver-report_en.html (21 X 2013).
2 ARCIC II, Life in Christ: Morals, Communion and the Church (1993), p. 54, w: J. Gros, H. Meyer,
W. G. Rusch (red.), Growth in Agreement II. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, 19821998, Geneva-Grand Rapids 2000, s. 357.
3 The disagreements between un are not on the level of fundamental moral values, but on their
implementation in practical judgments. Ibidem, p. 84, s. 365.
4 Ibidem, p. 85, s. 365.

58

KS. MARCIN SK£ADANOWSKI

stów trudnoæ le¿y jedynie w tym, w jaki sposób rozumie siê znaczenie indywidualnego sumienia oraz rolê wspólnoty kocielnej w formu³owaniu os¹dów
moralnych. Anglikanie, deklaruj¹c niezmiennie poszanowanie wiêtoci ludzkiego ¿ycia, uwa¿aj¹, ¿e nauczanie kocielne nie mo¿e formu³owaæ ¿adnej doktryny
moralnej w formie kategorycznego zakazu, tak jak to  np. w przypadku aborcji
 czyni Koció³ katolicki. Decyzja w tak z³o¿onych kwestiach musi zostaæ
pozostawiona indywidualnemu os¹dowi ka¿dej zainteresowanej osoby5. Poszanowanie dla wolnoci sumienia  w anglikañskim rozumieniu  obejmuje zatem
równie¿ powstrzymanie siê od takiego formu³owania doktryny moralnej, które
narzuca³oby wiernym jedyne mo¿liwe postêpowanie albo jednoznacznie zakazywa³oby okrelonych praktyk. Takim spostrze¿eniem na temat roli indywidualnego sumienia anglikanie i katolicy uzasadniaj¹ kontrowersyjn¹ tezê, ¿e ich nauczanie w kwestii obrony ¿ycia ludzkiego jest zasadniczo zbie¿ne.
Zbli¿ony sposób sformu³owania problemu widoczny jest w obszernym
dokumencie dialogu katolicko-luterañskiego w Niemczech Gott ist ein Freund
des Lebens (Bóg jest przyjacielem ¿ycia) og³oszonym przez Ewangelicki Koció³ w Niemczech (EKD) i Niemieck¹ Konferencjê Biskupów. Dokument
powiêcony jest wielu zagro¿eniom dla ¿ycia ludzkiego we wspó³czesnych
rozwiniêtych spo³eczeñstwach Zachodu. Porusza siê w nim równie¿ kwestiê
aborcji. Istotne jest jednak, ¿e w rozpatrywaniu tego problemu katolicy i luteranie pomijaj¹ jego istotê, a zatem pytanie o to, czy jest moralnie dopuszczalne
bezporednie i celowe umiercenie p³odu ludzkiego. Zwraca siê natomiast
uwagê na inne kwestie: aborcjê jako zjawisko spo³eczne6, a przede wszystkim
jako rezultat konfliktowych sytuacji zwi¹zanych z ci¹¿¹ (takich jak niechciane
ci¹¿e, koniecznoæ zmiany stylu ¿ycia rodziców maj¹cego przyjæ na wiat
dziecka czy te¿ trudnoci materialne zwi¹zane z ewentualnymi narodzinami)7.
W ten sposób ekumenici katoliccy i luterañscy przesuwaj¹ problem w obszar
subiektywnych doznañ oraz spo³ecznego, materialnego i psychologicznego
kontekstu ¿ycia osób, które decyduj¹ siê na aborcjê. Zauwa¿a siê wrêcz, ¿e
w wyj¹tkowych sytuacjach osoby te mog¹  wci¹¿ dostrzegaj¹c koniecznoæ
zachowywania prawa Bo¿ego  uznaæ aborcjê za jedyne mo¿liwe rozwi¹zanie
trudnoci materialnych, rodzinnych czy spo³ecznych zwi¹zanych z ci¹¿¹, nie
widz¹c mo¿liwoci przyjêcia nienarodzonego dziecka i zachowania go przy
¿yciu. W dokumencie stwierdza siê wprawdzie, ¿e granic¹ ludzkiej wolnoci
decyzji jest prawo do ¿ycia innego cz³owieka8. Jednak zaraz potem dodaje siê,
5
6

Ibidem, p. 86, s. 365366.
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland  Deutsche Bischofskonferenz, Gott ist ein
Freund des Lebens. Herausforderungen und Aufgaben beim Schutz des Lebens (1989), VI, 2, http://ekd.de/
EKD-Texte/44678.html (21 X 2013).
7 Ibidem, VI, 2a.
8 Ibidem, VI, 2c.
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¿e gdy kobieta w ci¹¿y uwa¿a, ¿e nie jest w stanie przyj¹æ dziecka, które w niej
siê rozwija, jej decyzja o aborcji  chocia¿ jest sprzeczna z przykazaniem
Bo¿ym  nie mo¿e byæ os¹dzana jako egoistyczne i grzeszne szafowanie ¿yciem
ludzkim. Na podstawie ekumenicznego dokumentu mo¿na skonstatowaæ, ¿e
dokonanie aborcji powinno raczej motywowaæ do zastanowienia siê nad przyczynami i okolicznociami tego kroku, aby ostatecznie pobudziæ wspólnotê
chrzecijañsk¹ do dialogu, wspó³czucia i konkretnej pomocy kobiecie, która
zdecydowa³a siê na usuniêcie ci¹¿y9. Z takiej postawy, podkrelaj¹cej znaczenie
indywidualnego sumienia oraz dokonywanych na jego podstawie ¿yciowych
wyborów, wynika równie¿ sceptycyzm luteranów wobec penalizacji przerywania
ci¹¿y w prawie pañstwowym10. W tym wietle nieprzekonuj¹ce wydaj¹ siê
jednak deklaracje katolików i luteranów stwierdzaj¹cych, ¿e aborcja jest sprzeczna z wol¹ Bo¿¹ oraz zobowi¹zuj¹cych siê do wspólnego dzia³ania na rzecz
ochrony godnoci ¿ycia ludzkiego11 i zmniejszenia liczby przypadków przerwania ci¹¿y12.
W podobny sposób problem mo¿liwoci moralnej oceny przerywania
ci¹¿y rozmywa siê w dialogu katolicko-reformowanym. Tekst katolicko-reformowanej amerykañskiej konsultacji na temat aborcji rozwa¿a j¹ jako zjawisko
znajduj¹ce siê w sieci ró¿nych przejawów z³a spo³ecznego (social evils),
zaznaczaj¹c tak¿e brak porozumienia, jeli chodzi o moment zaistnienia osoby
ludzkiej czy te¿ wartoæ prawa do ¿ycia dzieci narodzonych wówczas, gdy s¹
one w konflikcie z prawami matki. Przyczyn aborcji upatruje siê w nacisku
rodowiska, tradycjach kulturowych, a nawet kocielnych, które mia³yby deprecjonowaæ kobiety. Dokument dialogowy domaga siê takiego podejcia Kocio³ów do problemu aborcji, aby uwzglêdnia³o ono fakt, ¿e jest to tylko jedna
z licznych kwestii zwi¹zanych z wartoci¹ ¿ycia ludzkiego, niekoniecznie najwa¿niejsza. Ponadto w refleksji nad aborcj¹ nie mo¿na oddzielaæ praw nienarodzonego od praw kobiet w ci¹¿y, rodziny, spo³eczeñstwa i wspólnoty religijnej.
Z tego powodu  mimo ¿e zauwa¿a siê ród³o wartoci ¿ycia ludzkiego w stworzeniu cz³owieka na obraz i podobieñstwo Bo¿e  dokument dialogowy stwierdza, ¿e ostateczna odpowiedzialnoæ za moraln¹ decyzjê dotycz¹c¹ przerwania
ci¹¿y spoczywa na indywidualnym sumieniu kobiety kierowanym przez rozum
i ³askê13. Dialog katolicko-reformowany w ocenie godziwoci aborcji przyznaje
prymat indywidualnemu sumieniu matki i innych osób zainteresowanych.
9
10
11
12
13

Ibidem.
Ibidem, VI, 2e/4c
Ibidem, VI, 2c.
Ibidem, VI, 2b.
Roman Catholic-Reformed Consultation, Ethics and the Search for Christian Unity. The Statement on Abortion (1980), http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/ecumenical-and-interreligious/
ecumenical/reformed/upload/Ethics-and-the-Search-for-Christian-Unity.pdf (21 X 2013).
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W dokumencie nie rozwa¿a siê istoty przerwania ci¹¿y, podobnie jak nie stawia
siê jasno kwestii odpowiedzialnoci Kocio³ów i znaczenia moralnego nauczania
wspólnoty wierz¹cych, wzywaj¹c jedynie do dzia³añ o charakterze spo³eczno-charytatywnym, maj¹cych na celu zmniejszenie liczby dokonywanych aborcji.
W tym przegl¹dzie argumentów zawartych w dokumentach dialogowych
trzeba zwróciæ uwagê na odrêbne stanowisko wyra¿ane przez dialoguj¹cych
z katolikami przedstawicieli Wspólnot ewangelikalnych. W ich ujêciu radykalny
sprzeciw wobec aborcji wynika z odczytania woli Boga wobec ka¿dego cz³owieka, wyra¿aj¹cej siê równie¿ w nakazie ochrony ¿ycia ludzkiego14. Warto
zauwa¿yæ, ¿e w dialogach z chrzecijanami ewangelikalnymi nie pojawia siê
rozbudowana argumentacja dotycz¹ca sytuacji spo³ecznej ani te¿ kluczowego
znaczenia indywidualnego sumienia. Jedynym i decyduj¹cym argumentem moralnym jest wyrana wola Bo¿a, któr¹ chrzecijanin powinien w sposób wolny
przyj¹æ i wype³niaæ. Wiernoæ s³owu Bo¿emu, z której nie zwalnia chrzecijanina
ani kontekst ¿ycia, ani indywidualne dowiadczenia czy pogl¹dy, sprawia, ¿e
ocena moralna przerywania ci¹¿y jest dla wspólnoty wierz¹cych jednoznaczna
i bezdyskusyjna.
2. Znaczenie i zakres kocielnego nauczania moralnego
Przytoczone przyk³ady argumentacji moralnej zwi¹zanej z problemem przerywania ci¹¿y wskazuj¹ na kwestiê relacji miêdzy sumieniem a wspólnot¹ wierz¹cych jako powa¿n¹ trudnoæ dialogów ekumenicznych podejmuj¹cych zagadnienia etyczne.
Z jednej strony w dokumentach dialogowych obecne s¹ stwierdzenia
podkrelaj¹ce znaczenie nauczania moralnego Kocio³ów. Dialog episkopalno-katolicki (anglikañsko-katolicki) w Stanach Zjednoczonych pozwala na stwierdzenie, ¿e moralnoci indywidualnego ¿ycia chrzecijan nie sposób oddzieliæ od
wspólnoty wiary. Jest to wa¿ne zw³aszcza w czasach, w których podstawowe
przekonania moralne i postawy ¿yciowe w³aciwe dla chrzecijan nale¿¹cych do
ró¿nych tradycji wyznaniowych podlegaj¹ kontestacji, wewnêtrznej erozji czy
te¿ zdecydowanemu odrzuceniu wskutek oddzia³ywania przeciwnym wiatopogl¹dów czy systemów wartoci15.
14 Evangelicals & Catholics Together: The Christian Mission in the Third Millennium (1994),
http://www.firstthings.com/article/2007/01/evangelicalscatholics-together-the-christian-mission-in-thethird-millennium-2 (21 X 2013).
15 The National Consultation of the Episcopal and Roman Catholic Churches in the USA, Where
We Are: A Challenge for the Future. A Twelve-Year Report (1977), p. A,5, http://www.usccb.org/beliefsand-teachings/ecumenical-and-interreligious/ecumenical/anglican/where-we-are-challenge-for-future.cfm
(21 X 2013).
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Z drugiej jednak strony w wielu tekstach obecne s¹ wypowiedzi, które
w imiê dowartociowania indywidualnej decyzji wierz¹cego opartej na jego
w³asnym sumieniu podwa¿aj¹ sens ocen moralnych przekazywanych w doktrynie Kocio³ów16. St¹d wspomniany ju¿ anglikañsko-katolicki dokument Life in
Christ wskazuje, ¿e anglikanie, nawet jeli podzielaj¹ te same wartoci moralne,
które s¹ wa¿ne dla katolików, nie mog¹ zgodziæ siê na tak¹ koncepcjê prawa
moralnego, która stawia³aby pewne wymagania czy zakazy, od których nie
by³oby ¿adnych wyj¹tków. Zdaniem anglikanów ka¿da regu³a moralna musi mieæ
wyj¹tki, poniewa¿ jej zastosowanie zawsze powinno byæ skontekstualizowane
i zorientowane pastoralnie, a nie jurydycznie. Troska o zachowanie podstawowych wartoci moralnych musi uwzglêdniaæ nieporz¹dek w³aciwy wiatu
i ludzkiej naturze. W tym kontekcie w dokumencie mówi siê o prymacie etyki
odpowiedzi (an ethic of response) opartej na wolnoci sumienia nad etyk¹
pos³uszeñstwa (an ethic of obedience), która mia³aby wyra¿aæ dominacjê bezosobowego prawa nad ludzk¹ wolnoci¹17. Ostatecznie stanowisko anglikañskie, w czêci poparte przez katolickich cz³onków komisji dialogowej 18,
sprowadza siê do relatywizacji znaczenia moralnej doktryny Kocio³a w imiê
podkrelenia wartoci wolnej odpowiedzi cz³owieka, opieraj¹cej siê na swobodnym, nieskrêpowanym przez narzucone prawo moralne, indywidualnym sumieniu.
Ten motyw bezwzglêdnego prymatu sumienia nad nauczaniem kocielnym
jako znaku wolnoci i godnoci cz³owieka obecny jest równie¿ we francuskim
tekcie katolicko-luterañsko-reformowanym powiêconym relacji wyborów
etycznych do wspólnoty kocielnej19. O ile katolicy uznaj¹ wskazania Urzêdu
Nauczycielskiego Kocio³a za uprawnione interpretacje objawionego przez Boga
16 L.S. Mudge, Veritatis Splendor and Todays Ecumenical Conversation, The Ecumenical Review 2 (1996), s. 158159.
17 ARCIC II, Life in Christ: Morals, Communion and the Church, p. 52, s. 357.
18 Mo¿na wysnuæ taki wniosek na podstawie deklaracji samej Komisji, która  po wskazaniu
ró¿nic miêdzy anglikañskim a katolickim rozumieniem roli moralnego nauczania Kocio³a  stwierdza, ¿e
zarówno anglikanie, jak i katolicy odchodz¹ dzisiaj od koncepcji prawa moralnego (moral law) jako
g³ównego ród³a doktryny moralnej (moral teaching). Prawo moralne mia³oby mieæ tê s³aboæ, ¿e jest
bezosobowym systemem, niepasuj¹cym do nowego prawa przyniesionego przez Chrystusa, któremu
odpowiada jedynie dowartociowanie wolnoci osób we wspólnocie (persons-in-community) (ibidem). Za
takim wnioskiem przemawia równie¿ interpretacja dokumentu Life in Christ dokonana przez anglikañskokatolick¹ komisjê dialogow¹ w Stanach Zjednoczonych. Komentuj¹c omawiany fragment dokumentu
ARCIC, amerykañska komisja stwierdza, ¿e ró¿nice miêdzy anglikanami a katolikami w kwestii roli
indywidualnego sumienia oraz moralnego nauczania Kocio³a maj¹ charakter nie tyle zasadniczej niezgody, co raczej ró¿nie roz³o¿onych akcentów (zob. Anglican  Roman Catholic Consultation USA, Christian
Ethics in the Ecumenical Dialogue: Anglican Roman Catholic International Commission II and Recent
Papal Teachings (1995), nr 2, http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/ecumenical-and-interreligious/
ecumenical/anglican/ethics-in-ecumenical-dialogue.cfm (21 X 2013).
19 Comitato misto cattolico-protestante in Francia, Scelte etiche e comunità ecclesiale (1992),
Appendice 1, III, 2, w: G. Cereti, J.F. Puglisi (red.), Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo
teologico interconfessionale, t. 4, Dialoghi locali 1988-1994, Bologna 19992, p. 902.
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prawa naturalnego, s³u¿¹ce do odpowiedniej formacji sumienia wiernych20,
o tyle protestanci poddaj¹ kocieln¹ interpretacjê nakazów moralnych wynikaj¹cych ze s³owa Bo¿ego wolnemu os¹dowi chrzecijan, mówi¹c o nadrzêdnym
prawie sumienia owieconego przez wiarê21. W tym sensie mo¿na równie¿
mówiæ o kreatywnoci etycznej ka¿dego wierz¹cego22, o ile ka¿dy we w³aciwy sobie sposób interpretuje zawarte w s³owie Bo¿ym normy i stosuje je we
w³asnym ¿yciu.
3. Czy prawo moralne jest przeszkod¹ w dialogu ekumenicznym?
Zagadnienie przerywania ci¹¿y, w którym nakaz moralny wynikaj¹cy
z Objawienia Bo¿ego ³¹czy siê z rozmaitymi konkretnymi sytuacjami ¿yciowymi
wielu kobiet i mê¿czyzn, spotyka siê wród Kocio³ów i Wspólnot chrzecijañskich z ró¿nymi typami argumentacji oraz krañcowo ró¿nymi wskazaniami
praktycznymi23. Zdaniem przedstawicieli Wspólnot protestanckich zaanga¿owanych w dialog ekumeniczny z Kocio³em katolickim fakt ten nie jest powodem
wystarczaj¹cym do stwierdzenia g³êbokich, zasadniczych i niepokonalnych
ró¿nic miêdzy dialoguj¹cymi stronami. Rozbie¿noci ukazuje siê raczej jako
odmienne formy odpowiedzi dawanych przez Kocio³y na problemy wspó³czesnego wiata24. Stwierdza siê wrêcz, ¿e odmienny stosunek do aborcji nie
narusza wspólnego szacunku do wiêtoci i nienaruszalnoci ¿ycia ludzkiego,
a jedynie wyra¿a uprawnione zró¿nicowanie wyznaniowego dyskursu etycznego.
W tym kontekcie zauwa¿a siê, ¿e utrwalone przekonanie, jakoby droga do
pojednania chrzecijan stawa³a siê coraz bardziej utrudniona wskutek pog³êbiaj¹cych siê ró¿nic moralnych, nie jest uprawnione25.
Jednak¿e z katolickiego punktu widzenia ocena sytuacji jest odmienna.
Wspólnoty poreformacyjne charakteryzuj¹ siê brakiem jednoci doktrynalnej,
zw³aszcza w kwestiach moralnych. Wynika to w³anie z miejsca, jakie zajmuje
w ich nauce indywidualne sumienie26. Katoliccy cz³onkowie ekumenicznej Grupy
20 Ibidem, p. 904; por. J. Ratzinger, Misja biskupa i teologia w obliczu problemów moralnoci
naszych czasów, w: idem, Opera omnia, t. 12, Lublin 2012, s. 273.
21 Comitato misto cattolico-protestante in Francia, Scelte etiche e comunità ecclesiale, Appendice
1, III, 2, p. 905.
22 Ibidem, p. 906.
23 B. Williams, Ethical Disagreement as an Obstacle to Ecclesial Communion, The Ecumenical
Review 2 (1996), s. 179.
24 The National Consultation of the Episcopal and Roman Catholic Churches in the USA, Where
We Are: A Challenge for the Future. A Twelve-Year Report, p. A, 5.
25 Anglican  Roman Catholic Consultation USA, Christian Ethics in the Ecumenical Dialogue:
Anglican Roman Catholic International Commission II and Recent Papal Teachings nr 1.
26 R. Hütter, The Twofold Center of Lutheran Ethics. Christian Freedom and Gods Commandments, w: K.L. Bloomquist, J.R. Stumme (red.), The Promise of Lutheran Ethics, Minneapolis 1998, s. 49.

WOLNOÆ SUMIENIA I ODPOWIEDZIALNOÆ KOCIO£A...

63

z Dombes stwierdzaj¹, ¿e miejsce przyznawane sumieniu przez protestantów jest
tak znacz¹ce, ¿e niekiedy rodzi siê wra¿enie, ¿e w podejmowaniu decyzji
moralnych obowi¹zuje ich wy³¹cznie sumienie  jako nie tylko instancja najwy¿sza, ale wrêcz jedyna. Prowadzi to do zamêtu doktrynalnego. Skoro bowiem
w doktrynie moralnej ostateczn¹ instancj¹ dla protestantów jest s³owo Bo¿e
rozpoznawane przez sumienie, to w praktyce wierzy siê w Ewangeliê tylko na
tyle, na ile siê j¹ pojmuje, lub te¿ wierzy siê jedynie w to, co mówi indywidualne
sumienie. Z katolickiej perspektywy jest to jednak doktrynalny indywidualizm
i subiektywizm27.
Hipertrofia indywidualnego sumienia w protestantyzmie, przy jednoczesnym negowaniu autorytetu doktrynalnego wspólnoty wierz¹cych28, prowadzi
równie¿ do znacz¹cego, pog³êbiaj¹cego siê oddalenia Wspólnot protestanckich
od Kocio³a katolickiego. Nie jest to bynajmniej problem b³ahy, wyra¿aj¹cy
uprawnion¹ konfesyjn¹ ró¿norodnoæ. W tym kontekcie przypomina siê, ¿e ju¿
w 1979 r., zwracaj¹c siê do zgromadzenia ekumenicznego w czasie pierwszej
wizyty w Stanach Zjednoczonych, papie¿ Jan Pawe³ II mówi³ o g³êbokim
podziale, który wci¹¿ istnieje w kwestiach moralnych i etycznych29. Powiedzia³
wówczas, ¿e ¿ycie moralne i ¿ycie wiary s¹ tak g³êboko zjednoczone, ¿e jest
niemo¿liwe ich oddzielenie30. W wietle doktryny katolickiej, powtarzanej wielokrotnie w dokumentach magisterialnych, zapewnienia o substancjalnej jednoci czy te¿ fundamentalnej zgodzie, pojawiaj¹ce siê w wielu ekumenicznych
tekstach, staj¹ siê w¹tpliwe31.
Wnioski
Sposób ujêcia zagadnienia sumienia w argumentacji moralnej obecnej
w dialogach katolicko-protestanckich wskazuje, ¿e nie jest to jedynie problem
doktryny moralnej i formu³owania przez Kocio³y i Wspólnoty konkretnych
regu³ postêpowania obowi¹zuj¹cych ich wiernych. Jest to, jak siê wydaje,
problem szerszy, wiatopogl¹dowy, dotykaj¹cy to¿samoci denominacji chrzecijañskich. Ukazanie roli sumienia w argumentacji moralnej wiele mówi o tym,
27 Gruppo di Dombes, Un solo Maestro (Mt 23,8). Lautorità dottrinale nella chiesa (2004),
nr 372373, w: G. Cereti, J.F. Puglisi (red.), Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale, t. 10, Dialoghi locali 20022005, Bologna 2010, p. 498499.
28 Ibidem, nr 381, p. 507.
29 Deep division which still exists over moral and ethical matters. Zob. Anglican  Roman
Catholic Consultation USA, Christian Ethics in the Ecumenical Dialogue: Anglican Roman Catholic
International Commission II and Recent Papal Teachings, nr 1.
30 The moral life and the life of faith are so deeply united that it is impossible to divide them.
Zob. ibidem.
31 Ibidem, nr 3.
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w jaki sposób poszczególne Kocio³y czy Wspólnoty rozumiej¹ swoje pos³uszeñstwo wobec Objawienia Bo¿ego, jak interpretuj¹ rangê zawartych w nim
konkretnych wskazañ oraz  w relacji do tego  jak¹ rolê przypisuj¹ kontekstowi
spo³ecznemu i kulturowemu, jak te¿ indywidualnym pogl¹dom chrzecijan, funkcjonuj¹cych w tym kontekcie i kszta³tuj¹cych w nim swoje przekonania i postawy. Nie da siê oderwaæ rosn¹cego znaczenia indywidualizmu i subiektywizmu
w protestanckiej argumentacji moralnej od wspó³czesnych przemian kulturowych wiata zachodniego. Nie sposób tak¿e nie po³¹czyæ radykalnej wiernoci
chrzecijan ewangelikalnych wobec nakazów zawartych w Biblii z ich zasadnicz¹ postaw¹ bezwarunkowego pos³uszeñstwa s³owu Bo¿emu, nawet jeli sprzeciwia siê ono pr¹dom filozoficznym i wiatopogl¹dowym, które zdominowa³y
wspó³czesny dyskurs etyczny.
Trzeba w tym miejscu zauwa¿yæ tak¿e, ¿e trudnoci etyczne  ujawniaj¹ce
siê na przyk³adzie roli sumienia w dyskusji na temat moralnej oceny aborcji
 maj¹, wbrew niektórym wypowiedziom dialogowym, du¿e znaczenie. Chocia¿
widoczna jest zgoda katolików i protestantów w wielu kwestiach, to jednak s¹
to zagadnienia dzisiaj oczywiste i niekontrowersyjne (jak chocia¿by problem
sprawiedliwoci spo³ecznej czy chrzecijañskiego zaanga¿owania na rzecz pokoju)32. Osi¹gniête w tych sprawach porozumienie nie mo¿e przes³oniæ faktu,
¿e w problematyce tak trudnej, a zarazem wa¿nej dla walki o poszanowanie
godnoci ¿ycia ka¿dego cz³owieka, jak kwestia aborcji, katolicy i wiêkszoæ
protestantów daj¹ odpowiedzi krañcowo ró¿ne. Ta odmiennoæ odpowiedzi nie
ujawnia siê wprawdzie w warstwie teoretycznej  bowiem wszyscy chrzecijanie
uznaj¹ przerywanie ci¹¿y za z³o. We wskazaniach praktycznych ró¿nica jest
jednak zasadnicza i nieprzezwyciê¿alna: to, co dla Kocio³a katolickiego jest
niedopuszczalne, dla wielu Wspólnot protestanckich pozostaje jedynie kwesti¹
osobistego wyboru, której wspólnota wierz¹cych nie ma prawa os¹dzaæ.
W tym kontekcie, po ponad stu latach istnienia ruchu ekumenicznego,
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Kocio³y i Wspólnoty chrzecijañskie coraz bardziej oddalaj¹ siê od siebie w kwestiach etycznych, które  w przeciwieñstwie do innych
zagadnieñ doktrynalnych  bezporednio dotykaj¹ codziennego ¿ycia chrzecijan, wymagaj¹c od nich podejmowania konkretnych, powa¿nych, motywowanych wiar¹ decyzji. Z tego powodu stan dialogów doktrynalnych powiêconych
problemom etycznym nale¿y uznaæ za bardzo niezadowalaj¹cy. Mimo wielu
deklaracji osi¹gniêtego zbli¿enia czy zbie¿noci konieczne s¹ dalsze dialogi,
które jednak siêgn¹ podstaw chrzecijañskiej moralnoci: jej zakorzenienia
w Objawieniu oraz znaczenia s³owa Bo¿ego dla ¿ycia chrzecijañskiego
w ka¿dym kontekcie i we wszystkich okolicznociach.
32

ARCIC II, Life in Christ: Morals, Communion and the Church, p. 83, s. 365.
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FREEDOM OF CONSCIENCE AND THE RESPONSIBILITY
OF THE CHURCH. THE PROBLEM OF MORAL ARGUMENTATION
IN THE CATHOLIC-PROTESTANT DIALOGUES ON ABORTION
(SUMMARY)

What one observes in the contemporary ecumenical movement is that ethical differences between churches and church communities are becoming increasingly important. This difficulty can be seen
in different, sometimes contradictory, moral judgments formulated by Christian denominations. For this
reason, much attention is given to ethical issues in the dialogue documents. The article discusses the
different understanding of the relation of conscience to the moral teaching of the Church in Catholic-Protestant ecumenical dialogues. These differences manifest themselves clearly in the approach to the
problem of abortion. This paper presents selected ecumenical documents on this subject. It indicates that
for the Protestant Communities (except Evangelicals) freedom of conscience is the most important issue
in the moral judgement of abortion. For this reason, the moral teaching of the Protestant Communities
does not explicitly prohibit abortion, but refers to moral decisions made by believers individually in
accordance with their conscience. From the Catholic point of view, it makes Protestant moral
teaching (theological ethics) highly individualistic and subjectivist. Therefore, doubts arise about its
meaning and importance because it is not able to give clear ethical guidelines for believers. As
a result, the ethical differences between the Catholic Church and the Protestant Communities become
sharper. This, in turn, raises serious questions about the credibility of the ecumenical movement.

DIE FREIHEIT DES GEWISSENS UND DIE VERANTWORTUNG
DER KIRCHE. DAS PROBLEM DER MORALISCHEN AUTONOMIE
IM KATHOLISCH-PROTESTANTISCHEN DIALOG
ÜBER DIE ABTREIBUNG
(ZUSAMMENFASSUNG)

In der heutigen ökumenischen Bewegung kann man eine zunehmende Differenz in den ethischen Sachverhalten zwischen den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die sich in verschiedenen, bisweilen gegensätzlichen Weisungen äußern, welche von verschieden christlichen Gruppierungen formuliert werden, feststellen. Daher wird in den Dialogpapieren eine verstärkte Aufmerksamkeit
auf diese Fragen gelegt. Im folgenden Artikel wird die unterschiedliche Relation zwischen dem
individuellen Gewissen und der moralischen Lehre der Kirche, wie sie in den katholisch-protestantischen
Dialogen formuliert wird, aufgezeigt. Die Differenzen werden sichtbar vor allem im Bezug auf die
Abtreibung. Im Artikel werden verschiedene ökumenische Dokumente bezüglich dieser Frage vorgestellt. Es wird festgestellt, dass der wichtigste Gesichtspunkt für die protestantischen Gemeinschaften
(ausgenommen die evangelikalen) die Freiheit des Gewissens für die Beurteilung der Abtreibung ist. Aus
diesem Grund verbietet die moralische Unterweisung der protestantischen Gemeinschaften die Abtreibung
nicht explizit, sondern verweist stattdessen auf die individuellen, von einzelnen Gläubigen getroffenen
Entscheidungen, die mit ihrem Gewissen vereinbart werden können. Aus katholischer Sicht wird diese
protestantische moralische Unterweisung (theologische Ethik) für individualistisch und subjektivistisch
gehalten. Es werden sogar Zweifel über die Sinnhaftigkeit einer solchen Lehre geäußert, die den
Christen keine klaren ethischen Weisungen zu geben vermag. In diesem Licht werden die ethischen
Differenzen zwischen der katholischen Kirche und den protestantischen Gemeinschaften verschärft.
Dies zieht ernsthafte Fragen über die Glaubwürdigkeit der ökumenischen Bewegung nach sich.
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Over the last few decades, the problem of mandatory vaccination has
become a profound bioethical issue that has stirred controversy in moral,
medical and law fields, especially in Catholic families. This relates to the
question of claiming conscientious objection, as well as an analysis of the
rationale1 for claiming this natural human right. It is necessary to analyse the
reasons, on a moral and theological basis, which would justify a person using
conscientious objection. Within moral and theological research of mandatory
vaccination, it is vital to consider the medical facts about vaccination (primary,
in terms of the individual and, secondary, in terms of social dimension) as well
as the legal sphere of the issue. This regards the expression of respect towards
a human being and dignity in relationships among particular members of society,
as well as within the relationship between an individual and society2. Some of
Adres/Addresse/Anschrift: Dr René Balák, PhD, University of Ss. Cyril and Methodius, Department of
Philosophy, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovakia, e-mail: info@theologiamoralis.info
1 The most significant arguments for claiming conscientious objection are, primarily, vaccinations, developed and made on the basis of vast number of artificial terminations of pregnancy (abortions),
and secondarily, intoxication of children with poisonous adjuvants in vaccines and negative side effects
of vaccination. This study intends to initiate more intense moral and theological discussion about this
serious bioethical issue. Some of the medical facts are represented schematically which, according to
the author, is a significant reason for refusing mandatory vaccination.
2 Basic information on the discussion of this issue is available from the following articles:
T. Tomljenovic. The vaccination policy and the Code of Practice of Joint Comittee on Vaccination and
Immunisation (JVCI): are they at odds? In: BSM March 2011 The Health Hazards of Disease Prevention., D.L. Vinedge. Aborted Fetal Cell Line Vaccines And The Catholic Family: A Moral and Historical
Perspective. Original Appeal Filed With The National Catholic Bioethics Center And The US Conference of Catholic Bishops. October 2005, R. Leiva. A Brief History of Human Diploid Cell Strains. The
National Catholic Bioethics Quarterly Autumn 2006, p. 443451.
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the solutions to these moral and theological reflections are represented only
schematically or just in the form of references to particular documents of the
Magisterium without explanation of their specific meaning in the first part of the
reflection.
1. Solutions and fundamentals in the context
of the contemporary situation
Starting with the biblical concept of the creation process of a person in
Gods image3 , which is possible to consider as the theological foundation of
human dignity, it is exactly this biblical concept that is the cornerstone for the
inviolability of life of a human being in the context of Christian personalism4.
The foundation of dignity is Imago Dei, which is the constitutive and transcendent essence of human nature5. We can consider human dignity as a real
category that defines a persons acts and relationships in society, provided that
it belongs to every human being explicitly on the basis of its relevancy to
humanity, namely, from the beginning of its existence6. Basically, we are dealing
with an ontological and anthropological view of a person in the bioethical
sphere7, which is an important basis for moral reflection about conscientious
objection in mandatory vaccination. In the theological sphere, it is not possible
to omit the documents of the Magisterium in its particularity and mutual connection, thereby shaping the completion of the Christian heritage of the person
in various dimensions of his existence8.
3
4

Cf. Gn 1, 26.
Cf. J. Wróbel. C³owiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych.
Kraków 1999, p. 3367.
5 This schematic statement is explained in a broader sense in the fifth chapter of publication:
R. Balák. Mysterium vitae  ivot èloveka v rukách èloveka. Kraków 2012, pp. 99111.
6 Cf. E. Schockenhoff. O nebezpeèí antropologických kroku spìt, in: Konrad Adenaur Stiftung
(ed.), Bioetika nová zvýzva pro politku a spoleènost. Praha 2002, p. 7.
7 Cf. R. Lucas Lucas. Antropologia e problemi bioetici, Alba 2001. The significance and universality of the anthropological concept appear in the course of all bioethical issues (the 4th and 5th chapters
partially are especially helpful for this reflection), inasmuch as it mentions the ontological unchangeability
of the status of innocent human life, that cannot be used as a means to achieve a goal, because it is
inviolable, sacred, possessing transcendental finality and can be disposed as a means to achieve a goal,
because it is inviolable, sacred, possessing transcendental finality and can be disposed of only by God.
Cf. Gn 2,7, Ws 2, 23, Ps 103,14,Ws 1, 1314, Dt 32,39.
8 Cf. John Paul II. Redemptor hominis (anthropology), Veritatis splendor (truch and morality of
human act), Fides et ratio (complementarity of knowledge in natural and transcendental sphere) and
mainly Evangelium vitae (sacredness and inviolability of human life). Based on the teachings of these
documents of the papal Magisterium, we can accurately apply specific documents of the Academy Pro
Vita Dichiarazione: Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti
umani abortiti, Roma 2005 and Congregation for the Doctrine of the Faith, Dignitas Personae, Roma
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In connection to mandatory vaccination, it is precisely human dignity that
demands that parents express their free, voluntary and informed consent with
this legislatively enforced act. Therefore, within the issue of mandatory vaccination, free and informed consent9 in practice is a serious medical, ethical and
legal issue, forasmuch as paediatricians seldom instruct parents in an adequate
way as required by law. Professional and competent disposition of information
about mandatory vaccination for children must contain the entire truth about the
essence of an actual medical intervention in the body as well as the composition
of vaccines or risks, combined with vaccination in the form of negative side
effects10. Instructions should not be presented in a way that would initiate
presumptions or impair the freedom of the parents to make decisions.
A paediatrician is obliged to truthfully and completely inform a patient about the
composition of a vaccine, its possible risks and consequences in the medical
sphere for the health of patient, as well as of the possibility of an alternative
procedure. It also relates to the question of vaccine effectiveness, which is
discredited in some cases by scientific proof and raises the question: are the
risks and negative effects11, connected with vaccination at all proportional to the
good that is declared as the goal of vaccination? Instructions on the risks,
negative side effects and possible long-term impact on a persons health,
particularly child patients, are required from an ethical point of view.
If a person (childs parent, patient) is not informed by a doctor in this way,
not only are his fundamental human rights broken, but also laws obliging
a doctor to give precise information and, particularly, human dignity. For this
reason, such practice of a paediatrician is possible to consider as an adequate
argument for parents to claim conscientious objection. Indeed, a person cannot
consciously agree with a medical act, the effects of which he is not adequately
familiar with, whereby the act is not of a therapeutic, but only preventive,
2008 (nr. 34 a 35) to the issue of mandatory vaccination. The teachings of the Magisterium in this way
inspire the moral theological attitude of the author towards mandatory vaccination, although theological
and ethical analysis of the issue in the light of these documents is not a primary theme of this reflection.
9 Cf. Pontifical Council for Health Care Workers, Charter for Health Care Workers, nr. 7274.
10 Vaccination brochures inform about the negative side effects of every vaccine. Herein it is
important to mention the fact that a person is responsible for the negative side effects, even if foreseen.
Because evil should be taxatively (under obligation) avoided, a person has a moral obligation to prevent
evil acts by not commiting them. Cf. A. Günthör, Morálna theóloia, 1/b. Veobecná morálna theóloia,
Rome 1989, p. 72 (note: original title: Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale. Vol. I: Morale
generale, Alba 1974).
11 For example, thimerosal, as a poisonous component of many vaccines, has serious negative
consequences on health, which has been repeatedly scientifically proven. Cf. for ex. A. Khan,
Z.L. Sulkowski, T. Chen et al., Sex-dependent Changes in cerebellar thyroid Hormone-dependent Gene
Expression following perinatal Exposure to Tthimerosal in Rats. In: Journal od Physiology and Pharmacology. 63 (2012) nr. 3, 277-283, H.A. Young, D.A. Geier, M.R. Geier, Thimerosal exposure in infants
and neurodevelopmental disorders: An assessment of computerized medical records in the Vaccine Safety
Datalink, Journal of the Neurological Sciences, April 2008, doi.10.1016/jns.2008.04.002.
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character. Arguments for not granting informed consent and claiming the right
to conscientious objection can also preferentially carry a religious and ethical
character12, which means that they also concern religious freedom and freedom
of conscience when a person refuses something which, in the case of various
used and even legally required vaccines in many countries13, is a great moral evil.
Secondarily, there are also medical arguments (negative side effects with
significant characteristics14) and legal arguments, on behalf of which a person
can refuse a vaccination program, if this program (on the basis of medical facts)
represents a great moral evil and disproportionate health risks for children and
adults. Paediatricians or parents can come to such a responsible approach, in
particular, by systematic studies of ethical, medical and legal aspects of bioethics as well as scientific medical facts connected with vaccination, realizing
their moral obligation before God and people, their own health and life, as well
as the health and life of people (children) who are entrusted to them as a gift.
Considering that the state is for the good of a person and considering
the natural primacy of a human being before society (which is before the state),
a patient person is always more important than a solitary society or state with
its legislation15. These realities result in the fact that the issue of mandatory
12 Cf. for ex. biblical commandment Thou shalt not kill! (Ex 20  2  17) as well as the teachings
of Pope John Paul II in the encyclical Evangelium vitae (in particular articles 5763), Papal Academy Pro
Vita. Dichiarazione: Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani
abortiti. Roma 2005, Congregation for the Doctrine of the Faith. Dignitas Personae. When it concerns
vaccines, which are developed and made on the basis of a vast number of abortions, it is evident that from
the point of faith and ethics that a person has the right and obligation to refuse this kind of vaccine.
13 Varivax, Poliovax, Vivaxim, G-CSF, MMR, Priorix, Meruvax II, ProQuad/MMR-V, Avaxim,
Epaxal, DT PolAds, Varilrix, Zostavax, Pentacel, Imovax, Quadracel, Pulmozyme, Vaqta, Havrix, Twinrix, MR Vax, Eolarix, Biavax II, Enbrel, Acambis 1000. Most of these vaccines can be sold in various
countries under a different trade name. In Slovakia, the following unethical vaccines are being used:
MMR VaxPro, Vaqta 50U, Avaxim, MMR II, Havrix, Piorix, Priorix  Tetra. However all of these
vaccines are developed and made with the use of various cell strains (WI-26 VA4, Hamster, WI38, HEK
 293, MRC  5, RA  273), originating from aborted human fetuses. According to the producers, DNA
from aborted human fetuses is present in the vaccines. The producers continue practicing furthermore,
the proof of which is cell culture IMR-90, developed in Coriell Institute for Medical Research, and also
PER.C6, developed in the Crucell company in Holland.
14 Cf. for ex. N. Agmon-Levin, G.R.V. Hughes, Y. Shoenfeld, The spectrum of ASIA: Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome induced by Adjuvants, Lupus 21 (2012), p. 118120; L. Tomljenovic, C.A. Shaw, Aluminium vaccine adjuvants: are they save?, Current Medicinal Chemistry 18 (2011)
issue 17, p. 26302637; R.J. Mitkus, M.A. Hess, S.L. Schwartz, Pharmacokinetic modeling as an
approach to assessing the safety of residual formaldehyde in infant vaccines. Vaccine 31 (2013) issue
25, p. 27382743, R.L. Blaylock, The danger of excessive vaccination during brain development: The
case for a link to autism spectrum disorders (ASD), Medical Veritas 5 (2008), pp. 17271741.
15 Atheistic and materialist conceptions of ethics and philosophy have always denied the natural
primacy of a human being before society and state, this way bringing forth the destruction of truthful
understanding of this relationship. But the human being is the subject, who creates and establishes
society or government to serve him in those spheres of human life, where a person as an individual is
not able to naturally provide a particular good. Even from the point of the solitary genesis of society
and state, a human person has primacy before society.
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vaccination also concerns (besides general ethical and special bioethical principles) social and ethical principles of solidarity and subsidiarity, as well as the
important aspect of respecting the freedom of conscience of every patient and
their parents. It is sufficient to appeal to various international documents (declarations, conventions), which are relevant in the relationships between patients and
the state from a legal point of view16, although the latter is not the most important.
Certainly, a society or a state, which does not accept the conscientious
objection of parents, automatically becomes totalitarian  it denies one of the
constitutive elements of human nature and human dignity, which is the freedom
of a human being (i.e. freedom of conscience and religious freedom). Formulated concretely, it concerns aspects of human freedom, which are externally
expressed as a natural and unlimited parental right to act in accordance with their
own conscience in the course of vaccination and to act in agreement with
conscience and beliefs, resulting from the religious17, philosophical or worldwide background of a concrete human person. That is why it is only a totalitarian state that does not respect the fact that a citizen (doctor or patient) can
at any time freely and responsibly claim conscientious objection and that anyone
can freely and responsibly choose not to participate in an act that represents
destruction of the nature of human dignity or human freedom (which is the
greatest gift of God) or destruction of a human life or patients health.
A childs parent who claims conscientious objection on the basis of
justified arguments, must be unconditionally protected against not only criminal
actions, but also against any legal, discipline or economic harm18, which could
be caused by various laws (resulting in some penalty) bringing these kinds of
consequences to a doctor or a patient. If parents are considered guilty in the legal
sphere and are penalized in the form of a financial fine because of their religious
and ethical attitude in terms of mandatory vaccination (where they refuse vaccination, claiming conscientious objection due to precise and serious health risks
in the form of vaccination side effects, or because of religious and ethical causes
or the way of development and production of various vaccines), in that case, the
state is a totalitarian institution and legislatively creates a state of injustice19.
16

Cf. UNESCO: Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, OSN: Universal declaration of Human Rights, Convention on Human Rights and Biomedicine, European convention on
Human rights 1950, Basic agreement between Slovak republic and Holy See (art. 7, valid for the
territories, where the agreement applies only) and etc.
17 Herein it is appropriate to mention the contents of the document Dignitatis humanae, which
is a clear message of immanent bond between the dignity of human person and his religious freedom,
practically expressed in the freedom of conscience.
18 Cf. EV nr. 69, 73 and in particular 74. These articles explain the context and some general
aspects of the issue, which have an essential impact on the authors attitude.
19 Regardless of the fact that the right to conscientious objection occurs or not in constitutions
world-wide and that a state must respect it without any kind of threat, pressure or discrimination.
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Society and state always have to unconditionally respect the religious
freedom of a person, as well as his freedom of conscience and any disrespect
of this principle is a serious danger to the existence of society and the individual. Because the moral character of a democratic society is not automatically
present in-itself, but always depends on the agreement of such society with
a moral law  which it is obliged to conform to as with any other human
activity20.
2. Conscientious objection
Religious freedom and freedom of conscience are inseparable parts of the
basic conception of human rights, which form the principal basis for arranging
interpersonal relationships in society. Nowadays, in the spirit of legal positivism,
in medical law there has been a myth created that individual expression of
conscientious objection is not an inalienable and unlimited basic human right of
every human person. A false concept has arisen that the expression of conscientious objection automatically leads to a conflict with the other human rights of
third parties. Ideologically, there is a claim that it should be regulated, so that
a claim of conscientious objection would not threaten basic individual human
rights and the freedoms of other individuals21. According to this view, the right
to claim conscientious objection (as one of basic human rights and, implicitly,
all basic human rights) constitutes a denial of the basic human rights of other
individuals. That would mean that if a person consciously wants to live in
essential harmony with his nature and dignity (which are keystones for basic
human rights), he automatically violates the individual dignity of another person.
This cardinal mistake results from a misunderstanding of the ontological
and anthropological essence of fundamental human rights (especially its transcendent dimension and origin), as well as from the Marxist collectivist conception of these rights, which has an individual (not a group) character and refers
to an individual (not a group). The natural limits of fundamental human rights
(which is also a right to conscientious objection) are given by human nature and
dignity, which are an image of the Creator in a person. A right to conscientious
objection essentially covers a person  an individual, particular person  because in his reciprocal relationship towards other people, it protects him from the
destruction of human dignity by third parties.
20
21

Cf. EV nr. 70.
Cf. E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights: The right to conscientious
objection and the conclusion by EU member states of concordates with the Holy See. CFR-CDF. Opinion
4-2005, Brussels 2005.
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In connection with mandatory vaccination, it is necessary to indicate
the general wide-spread error that fundamental human rights in the sphere of
medicine are granted to a person by a totalitarian society or a state in the form
of its laws in declarations and constitutions or in medical law. It creates the
impression that society or a state (often understood as an earthly guarantee of
rights) has the right to restrict or to completely take away the rights of anybody,
provided that all statutory requirements have been met. However, fundamental
human rights, as an expression of human dignity within the interpersonal relationships of a person in society, do not originate in society or a state, but in
a person himself. This means, in his natura humana in the context of dignitatis
humanae (with both based on the transcendent Imago Dei, which is a primary
source). Thus, the right of conscience belongs to a person, because he is
created in the image of God and concerns his private and public life, where he
expresses his religious beliefs.
For an adequate understanding of the issue, is it necessary to point out
that the right to conscientious objection (primarily in the moral realm and,
secondarily, in the legal realm) is the realization of protection of ones personal
religious freedom and freedom of conscience in every aspect of human life,
which is in every life situation. In the sphere of medical care, this religious
freedom and freedom of conscience means that every person has the right to
freely and responsibly choose and act, so that ones religious beliefs and
conscience are in accordance with his acting. Thus, all people must be protected against pressure from the side of individuals or social groups and from any
human force at all, so that, in the religious sphere, nobody is forced to act
against ones own conscience and is not restrained from acting within proper
limits according to his own conscience, privately or publicly, individually or in
connection with others22.
A parents conscience warns the parent against committing an evil act23,
to which a state may compel parents with laws, which may be, for him, ethically
unacceptable (wrong), inconvenient or even life-threatening24. In this way, a per22
23

Cf. Second Vatican Council. Dignitatis humanae 2.
The evil of this act consists in a distant material cooperation (Cf. Papal Academy Pro Vita,
Dichiarazione: Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani
abortiti, Roma 2005) in the horrible crime of the serial and intentionally performed vast number of
murders of unborn children. The evil consists in indirect use of such murders of unborn children
(abortions) as means to achieve declarative good goal (which in practice does not mean that the goal
is good in reality). The evil of that act lays also in negative side effects, which were scientifically
discovered and, therefore, are foreseen.
24 According to official statistics, the use of multivalent vaccines, together with an increase in the
number of vaccines, partake in a radical increase of child mortality after vaccination. Cf. G.S. Goldman,
N.Z. Miller, Relative trends in hospitalizations and mortality among infants by the number of Vaccine
Adverse Event Reporting System (VAERS), 19902010, Human Experimental Toxicology 31 (2012) 10,
p. 10121021.
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son (a parent, representing his child, or a doctor) has a natural right, even
a moral obligation, to refuse an action when asked to commit an immoral act.
There is a clear conflict between law and morality, as well as a conflict between
a persons freedom (doctor, patient, childs parent) and the state, which is legally
bound to medical acts that are medically and morally questionable, at least.
Conscientious objection or freedom of conscience25 in such cases means
that a person (a doctor, patient or a parent, representing a child) is obliged to
obey the voice of his conscience, even though society or the state expect and
legislatively demand something different. A person can, and always must, act
according with his conscience, because it immanently results in his attitude of
faith (if he is a believer) and in his dignity  the gift of freedom that he received
from God. However, it is necessary to bear in mind that if a person (doctor,
patient or a parent, representing a child) acts according to his conscience and
this way respects his own religious (and philosophical) beliefs, he may break
a law or regulation of the state and he can be penalized by the state.
It is the natural condition of every fair society that a person will not get
into such a position which is, according to the legislature of every state, not in
accordance with natural moral law. The laws of the state should be consistent
with objective ethical principles to implement just and right formulations of
mutual interpersonal relationships in society  specifically between a doctor and
a patient or, in the case of children  their parents. Society (the state), or
a majority of society, does not have the right to dictate or legislatively order
or command an act to be committed, which is refused by the conscience of
a doctor or a patient for serious religious, ethical or medical reasons. Religious
people (Catholics) in their conscience can never accept the killing of the unborn
[...], or respect such a law that violates the principle of justice [...] and cannot
at any level justify any kind of action aimed against human life26, which means
that they have to refrain from any kind of cooperation27 in actions which are
evil in their essence (ex toto genere sue). Discussion about ethical dimensions
has been going on for a longer period of time and, although some forums ignore
the ethical dimensions of the issue, it does not mean that some people are
exempt from the requirements of natural moral law. In the Catholic Church,
there is agreement that the ethical dimension is essential, although the documents
of the Magisterium handle this bioethics issue on a general basis and concrete
25
26
27

Which is guaranteed by the Agreement between Slovak Republic and Holy See (art. 7).
Cf. J. Nagórny. Wartoæ ¿ycia ludzkiego, Lublin 2009, p. 143.
Cf. Papal Academy Pro Vita. Dichiarazione: Riflessioni morali circa i vaccini preparati
a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti. Roma 2005, part: Il principio della lecita cooperazione al male, where there is a schematic description of ethical fundamentals and distinction between
basic methods of cooperation with evil.
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statements about the issue are apparently not formulated on the basis of all
available medical facts, leading to different statements by bishops all over the
world.
Since the way that some vaccines are developed and produced is clearly
immoral and it is impossible to consider the issue of the use of such vaccines
as morally neutral, parents are not obliged to use those vaccines, because we
cannot commit evil for the good that comes out of it28. This is exactly why it
28 Cf. R. Vasa. Lives are saved, but some vaccines arent morally neutral, Catholic Sentinel
19 (2009). There is a moral paradox, where the Bioethics subcommittee (a part of the Theological committee in the Episcopal Conference of Slovakia) in its statement to a given issue declared that On the
other hand, as long as there is no available vaccine, which could be prepared with the help of cell or
tissue culture made in an ethically appropriate way, parents are morally justified, even obliged  considering the serious reasons for protection of life and health of their child  to vaccinate their child with
an existing vaccine, which is in direct contradiction to the papal teachings of the Magisterium.
Cf. Statement of Bioethics Subcommittee of the Theological committee in the Episcopal Conference of
Slovakia towards some ethical aspects of mandatory vaccination. Nr. 4. (trbské Pleso 26. October
2013) http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/stanovisko-k-niektorym-etickym-aspektom-povinneho-ockovania (9 IV 2014).
On the contrary, there is a strict teaching of the papal Magisterium (Cf. EV, nr. 5763). In this way,
the subcommittee declared as ethically evil any act of indirect material distant cooperation in the vast
amount of abortions as a moral obligation. Accordingly, indirect use of abortions for a good goals (in
different words, implicitly accepting evil as a means to achieve good), the use of instrumentalism of the
human life of aborted children (the development and production of vaccines, using the tissues of aborted
children), imperative denial of natural moral law  doing good and not committing evil, denial of the
freedom of conscience (which is protected by the church in the teachings of Magisterium), is declared
as acceptable and even as a moral obligation. Paradoxically, both documents (Dignitas personae and
Dichiarazione: Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani
abortiti) emphatically urge faithful parents to resist, while on the other hand in two sentences (Dignitas
personae, nr. 35: Of course, within this general picture there exist differing degrees of responsibility. Grave reasons may be morally proportionate to justify the use of such biological material. Thus, for
example, danger to the health of children could permit parents to use a vaccine which was developed
using cell lines of illicit origin, while bearing in mind that everyone has the duty to make known their
disagreement and to ask that their healthcare system make other types of vaccines available. but
Dichiarazione: Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani
abortiti: Ma se questi fossero esposti a pericoli di salute notevoli, possono essere usati provvisoriamente
anche i vaccini con problemi morali. La ragione morale è che il dovere di evitare la cooperazione materiale
passiva non obbliga se cè grave incomodo. In più, ci troviamo, in tale caso, una ragione proporzionata
per accettare luso di questi vaccini in presenza del pericolo di favorire la diffusione dellagente patologico, a causa dellassenza di vaccinazione dei bambini.  However, if the latter are exposed to
considerable dangers to their health, vaccines with moral problems pertaining to them may also be used
on a temporary basis. The moral reason is that the duty to avoid passive material cooperation is not
obligatory if there is grave inconvenience. Moreover, we find, in such a case, a proportional reason, in
order to accept the use of these vaccines in the presence of the danger of favouring the spread of the
pathological agent, due to the lack of vaccination of children carefully and conditionally allow the
temporary use of such vaccines. From the logical view: How can explicit condemnation of abortions (ex.
in Evangelium vitae) be in accordance with conditional and temporary approval of use of unethical
vaccines (which means indirect use of abortions) for the good of another? Thus, if a person does not
agree with the crime of abortion, how can he use it for the good of another subject without the fact
that such use of the vaccine would not be at the same time an implicit approval of how some vaccines
were developed and made (intentionally wanted abortions)? Refusal of such vaccines is evidently morally
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is necessary and just that, what is called conscientious objection, is defined and
accepted by the law, because only in this way is it possible to respect a human
person (doctor and patient). This, consequently, brings benefits and good not
only for individuals, but also for a state itself, because if a state accepts the
freedom of conscience of an individual, a person (doctor and patient) should
reciprocally also respect the state. Every worker in the medical sphere has
the right and obligation to express a protest (objection) of conscience to immoral acts towards cooperation in immoral actions29, which is a true implementation of the freedom and responsibility of a human being. In fact, a person
received conscience as a constitutive gift within its nature and his religious
beliefs are expressed as a significant source, from which emanate generally valid
moral norms which adequately and reasonably standardize and shape his maturation. It is valid all the more if it concerns human life and patient health in
pediatric medical care.
Nowadays, the constitutions of every state, as well as international legal
norms, regulations, ethical codes and biomedical agreements (either about
patient rights or of general character) declare (frequently and unisonous) respect
of freedom of thought, conscience, religious beliefs and faith. However, with
the help of legal positivism, they marginalize a persons freedom through
secondary limits, when such freedom is allegedly possible to restrict or take
away from any subject, if they meet statutory requirements. The fact that all
personal freedoms, given by God, are mutually related as combined pots which
cannot exist without each other (freedom of conscience, freedom of religion,
freedom of speech) is ignored. Conscientious objection and laws on mandatory
vaccination ought to protect every parent or child patient in defined fields,
respecting his religious beliefs and resulting moral attitudes, social status and
worldwide opinion. It is necessary to eliminate the permanent attacks of some
doctors or the state in the field of mandatory vaccination and thereby respect
conscientious objection through adequate and precise laws, where the expression of conscientious objection considered from the point of ethics and its
principles30 is natural and unlimited.
right and, at the same time, a protection of the lives of those children, who are being killed nowadays
based on the development of new vaccines (new cell cultures, for the reason that old cell cultures cannot
be used endlessly). However, it is necessary to add that alternative vaccines do exist and, in this way,
one of the requirements for conditional and temporary use of unethical vaccines can be dropped out.
In the statement of Bioethics Subcommittee of Episcopal Conference of Slovakia there is no clear and
distinct condemnation of development method and production, or the use of unethical vaccines, to which
both Vatican documents clearly and emphatically appeal. Deep theological and moral reflection of this
issue would be a subject to a different study.
29 Cf. A. Bartoszek, Obrona klauzuli sumienia, Roczniki teologii moralnej 2 (2010), p. 125.
30 Moral principles naturally stand above legislative norms, which concerns its validity and moral
obligation within conscience.
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3. Selected medical arguments for expressing the right of conscience
Several medical studies have indicated not only the uncertainty and ineffectiveness31 of some common vaccines, but have even found serious negative
side effects32 of these vaccines to human life and health, especially for child
patients (who are not technically patients, because they do not yet suffer from
the illness against which they are being vaccinated), and adult patients. This
situation certainly cannot be ignored33. It is necessary to point out several
scientifically recorded serious autoimmune systemic disorders, which were
caused by unnatural repetitive stimulation of immunity34, which is also possible
to find in child patients nowadays. It is necessary to have serious scientific
discussions and research about these discoveries, because it is a profound
scientific and moral issue, which is, however, doubted by other authors, especially in the medical sphere, who deny the negative side effects of poisonous
components in vaccines on the human body35.
In the sphere of medicine and bioethics there are now very pointed, but
nevertheless sometimes open, professional discussions about moral dilemmas36
31 In this case, a scientific team admitted the ineffectiveness of vaccination against mumps,
where in spite of the high vaccination rate there are epidemic outbreaks of this illness. Cf. A.E. Barskey,
C. Schulte, J.B. Rosen et al., Mumps Outbreak in Orthodox Jewish Communities in the United States,
The New England Journal of Medicine 367 (2012), p. 17041713.
32 Cf. E. Miller, L. Stellitano, Ch. Verity et al., Risk of narcolepsy in children and young people
receiving AS03 adjuvanted pandemic A/H1N1 2009 influenza vaccine: retrospectives analysis, British
Medical Journal 346 (2012) 26.2, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f794 (7 IV 2014); Z. Khan et al., Slow
CCL2-dependent translocation of bio-persistent particles from muscle to brain, BMC Medicine 11 (2013),
P. 99; J.G. Dórea, R.C. Marques, C. Isejima, Neurodevelopment of Amazonian Infants: Antenatal and
Postnatal Exposure to Methyl- and Ethylmercury, Journal of Biomedicine and Biotechnology 2012, http:
//dx.doi.org/10.1155/2012/132876 (9 IV 2014) . The list of detected negative side effects can be found
in the vaccination brochure and most of them are extremely serious.
33 Cf. ex. G. Buchwald. Impfen  Das Geschaft mit der Angst, Kandern 2010; T. O Shea.
Vaccination is not Immunization, Smashwords (Library of Congress) 2013; T. Obukhanych. Vaccine
Illusion, Menlo Park, CA 2012; A. Moritz. Vaccine-Nation. Poisoning the population one shot at a time,
Smashwords 2011.
34 Cf. K. Tsumiyama, Y. Miyazaki, S. Shiozawa. Self-Organized Criticality Theory of Autoimmunity, PLoS ONE 4 (2009), e8382.doi:10.1371.
35 Cf. P. Offit, R.K. Jew, Addressing Parents Concerns: Do Vaccines Contain Harmful Preservatives, Adjuvants, Additives, or Residuals?, Pediatrics 112 (2003) 6, p. 13941401. It is sufficient to
mention that the claims in the above-mentioned article cannot be considered as objective on account of
the fact that the given components are clearly scientifically classified world-wide as poisonous and
harmful by medical institutions themselves, namely, on the basis of empirical evidence.
36 Cf. N. Scolding, Cooperation problems in science: use of embryonic/fetal material, in: H. Watt
(ed.), Cooperation, Complicity & Conscience. Problems in healthcare, science, law and public policy,
London 2005, p. 105117. The author describes pressure towards scientists in this field. (p. 107108).
On the other hand, other authors in the spirit of ethical proportionalism and relativism find several
vaccines to be helpful. P. Refolo, I. Carrasco de Paula, A.G. Spagnolo, Analisi etica un proceso di HTA
del vaccino pneumococcico 13-valente coniugato (Prevenar 13) per l impiego in pazienti in età pediatrica, Italian Journal of Public Health 7 (2010), nr. 2 Suppl. 1, pp. 6167. Introduced vaccine was
awarded by Galien Foundation as the best medication in 2011.
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which logically result from empirical evidence, proposed by many scientists37
and the public. The fundamental background of these debates ought to be the
sincere openness of every participant to the objective truth and the goal of these
debates should naturally be what is the essence and the deeper nature of
medicine and doctors: Salus aegrotis suprema lex esto.
The paradox is that vaccines contain such chemical compounds and
elements or components38 that not only are harmful to the health of an adult
or child, but many of them even pose a serious threat to the psychosomatic
well-being of a person in the short and long terms. Many of these compounds
have a proven serious negative impact on the neurological development of
a childs brain, because they contain neurotoxic poisons that causes autism39,
as well as carcinogenic effects and contains substances that cause cancer.
These characteristics of adjuvants and additives in vaccines are also admitted
by official medical institutions in different countries, but at the same time they
avoid any legal or moral responsibility for negative side effects on the health
of child patients. What can ethically justify the application of these chemical
compounds, possessing negative medical consequences on the human body?
For some, the answer (in the spirit of classic contra factum non datur argumentum) is clear, however, not for everyone, especially not for those, who lack
the courage to find the truth.
Another reason for claiming conscientious objection is the presence of
components that affect not only the biological functionality of the human body,
but sometimes some of its basic biological functions. The presence of components in vaccines reducing human capacity to pass life onto the next generations40, i.e. a direct cause of infertility (partial or total, temporary or perma37
38

Cf. for ex. M. Hirte, Oèkování  pro a proti, Brno 2010.
In Centers for Disease Control and Prevention in the document Vaccine Excipient & Media
Summary Excipients Included in U.S. Vaccines, by Vaccine, it is possible to see a relatively long list of
components that are consistent in vaccines. Cf. http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/
appendices/B/excipient-table-2.pdf (7 IV 2014). Every person can be informed about the negative side
effects not only with the help of vaccination brochures from vaccine manufactureres, where, however,
not all scientifically recorded contradictions are listed. For this reason, it is appropriate to recommend
scientific and specialistic literature, scientific studies, published mainly in reputable specialized magazines
in the sphere of biomedicine. Cf. JD. Grabenstein, ImmunoFacts: Vaccines and Immunologic Drugs
 2012 (37th revision), St Louis MO, Wolters Kluwer Health 2011.
39 Cf. J.K. Kern, D.A. Geier, T. Audhya et al., Evidence of parallels between mercury intoxication and brain pathology in autism, Acta Neurologiae Experimentalis 72 (2012), pp. 113153;
Z.L. Sulkowski, T. Chen, S. Midha et al., Maternal Thimerosal Exposure Results in Aberrant Cerebellar
Oxidative Stress, Thyroid Hormone Metabolism, and Motor Behavior in Rats; Sex  and Strain-Dependent Effects, Cerebellum 12 (2012) issue 2, p. 575.
40 It concerns a chemical compound known as Octoxynol 10, squalene or Polysorbate 80. In
this connection, it is impossible to ignore the fact that infertility, which until lately was a rare case
(diagnosis), in the course of last five decades it has become a serious medical issue in contemporary
society.
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nent), cannot be denied. The direct or indirect effects of vaccines must not be
concealed, especially when they involve negative consequences for a patients
health in the future, or negative effects on the essential biological functions of
the human body, including reproduction41. Such a medical consequence from
an ethical point of view is unacceptable and a vaccination program in this way
becomes a part of a social engineering program of the demographic regulation
of a population without a patients awareness, i.e. without obtaining his free
informed consent. From an ethical point of view, such intervention is unacceptable, because it does not relate to a situation when such action can be ethically
justified, as it is in the case of a direct prompt and immediate rescue of human
life, which is regarded as a good of priceless value.
Vaccines which contain genetic modifications (recombination) of human
and non-human DNA are ethically controversial because such vaccines enter
a childs body, even without obtaining the informed consent of parents. Every
person has an unlimited natural right to preserve the integrity of his body, which
means even from ingredients that can cause a genetic interaction between his
own DNA and DNA of xenogenetic origin. Many genetically-modified substances enter the human body through the artificial and unnatural process of
vaccination. Under ordinary circumstances, such substances would never enter
the human body because of its somatic structure, which sufficiently protects it
from such dangers. In every phase of human life (embryonic or prenatal, as well
as postnatal), a person cannot be subject to experiments inescapably aimed at
his destruction or unavoidable damage [...]. Genetic heritage is a treasure,
belonging to a particular being, who has a right to life and full development
[...]42, which contradicts the immoral practice of pharmaceutical companies in
the course of vaccine development. At the same time, it also shows the
immorality of the legal pressure of the state in the field of paediatric medical
care, where there is no respect for a patients integrity or a patients right not
to harm his health.
41 Cf. J. Menczer et al., Possible role of mumps virus in the etiology of ovarian cancer, Cancer
43 (1979), pp. 13751379; Y. Chen et al., Risk Factors for Epithelial Ovarian Cancer in Beijing, China,
International Journal of Epidemiology 21 (1992) issue 1, p. 2329; D.W. Crammer et al., Mumps and
ovarian cancer: modern interpretation of an historic association, Cancer Causes Control 21 (2010)
nr. 8, pp. 11931201. Therefore, it is logically possible to derive a higher risk of development of ovarian
cancer, provided that a person overcomes this illness in his childhood thanks to vaccination, if it has this
kind of effect. Since one outcome may be a womans infertility, if mumps has such an impact that
overcoming of this illness in childhood builds up immunity to another illness in adulthood when the
significance of the matter is much higher, it is questionable what the goal of such a vaccination is.
42 Cf. John Paul II, Discorso al Gruppo di lavoro su Aspetti legali ed etici del Progetto Genoma
Umano, in: I Papi e la Scienza nellepoca contemporanea, a cura di: M.S. Sorondo, Milano 2009, p. 338;
Discorso di Giovanni Paolo II Al gruppo di lavoro sul genoma umano promosso dalla Pontificia Accademia delle Scienze (Sabat, 20. Novembre 1993) nr.7 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
speeches/1993/november/documents/hf_jp-ii_spe_19931120_genoma_it.html (29 IV 2014).
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This evidence raises reasonable doubt about the ethical quality of such
actions, which are forced by state, thus violating one of the most basic norms
in the sphere of medicine, which is free and voluntary informed consent, as well
as the refusal of such procedures on the basis of religious beliefs through the
expression of conscientious objection or religious freedom. The ethical issue of
the use of genetically modified DNA (recombination) is all the more important
as scientists are not able to even foresee possible medical consequences in the
human body and human life  and here is one serious argument for precaution.
It is an unreasonable interference with the biological dimension of human nature,
mainly as it relates unexplored long-term risks. It pertains to the mutual interaction of substances, contained in vaccines, with proteins and the DNA of
a vaccinated person, where there is a risk of incorporation of genetically-modified
nucleic acids into the personal genome at the cellular level. This is why procedures without a healing character [...], deforming the genetic code of an
individual and human kind, oppose the personal dignity of human existence, its
integrity and identity and, therefore, cannot be justified by the eventual good
effects for future generations43.
Likewise, there is the ethical issue of the declared presence of nanotechnological components in some vaccines, about which various companies44 are
carefully and rarely starting to announce, whereby it is not possible to ignore
potential health risks to a person and his life. The fact is that until now there
have been no scientific studies (independent from vaccine producers), doubleblinded by a placebo45 effect, which could empirically prove vaccination effectiveness, as well as its safety or absence of a negative impact on the health of
(mainly) child patients. Because the pharmaceutical lobby is, in reality, related
to politicians and lawmakers, together with other facts (circumstances), this
raises reasonable and justified doubt as to the good intention of those organizations towards (child) patients46.
43
44

Cf. Pontifical Council for Health Care Workers. Charter for Health Care Workers. nr. 13.
École Polytechnique Federale de Lausanne is one of the few specialized workplaces, which
informed about the development and presence of nanoparticles, which effectively transfer vaccination
substance to a desired application place, and at the same showed the potential risks of attacking healthy
cells and deaths, which has already occurred. Cf. S.T. Reddy, A. van der Vlies, E. Simeoni et. al.,
Exploiting lymphatic transport and complement activation in nanoparticle vaccines, Nature Biotechnology
25 (2007), p. 11591164. A study of the negative effects of nanoparticles in a vaccination program which
confirmed a negative health impact. Y. Song, X. Li, X. Du, Exposure to nanoparticles is related to pleural
effusion, pulmonary fibrosis and granuloma, European Respiratory Journal 34 (2009), pp. 559567.
45 This discovery has an individual character, for it was not possible to find any studies in
scientific or specialist journals (Double blind placebo clinical studies) that would fulfill the abovementioned scientific criteria. Therefore, we cannot exclude the theoretical possibility of its existence,
which, however, the author considers improbable.
46 Cf. S.D. Wells, 25 Amazing (and disturbing) Facts about the Hidden History of Medicine,
Truth Publishing. 2012. The significance of the authors message is evident, although it is necessary to
critically examine the authors arguments in a scientific way to avoid faulty results in practice.
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One of the reasons for claiming conscientious objection is a real synergetic
effect on the life of a child and his health after participation in a complete
vaccination program. Have the long-term health effects been studied for children? If the synergetic effect is not yet scientifically known, it is not possible
to claim that vaccines are safe or even beneficial to human health. This fact by
itself gives cause to doubt there is a real synergetic effect of vaccination and
also a reason for its implementation.
Conclusion
From an ethical point of view, inasmuch as a person cannot act if his
conscience doubts, he can also express free and informed consent with vaccination only after removing all doubts in his conscience. However, how can
a person freely and responsibly decide in his conscience about participation in
a vaccination program (which in some countries is even mandatory) if the
synergetic effect of participation in the entire vaccination program is not scientifically known, not only in light of declared goals, but also the negative side
effects, which are proclaimed as unwanted or proportionally acceptable?
An increasing number of scientists and specialists as well as lay people,
see vaccination as an ethical and medical issue and, at the same time, have
started to look upon this matter from the visual angle of critical consideration
and investigation of medical facts. Everything is in the context of a free and
responsible attitude to ones own health or the health of children. It is a certain
paradox that ethical reflections about vaccination programs are less visible than
the legal or political field of problems, or the sphere of financial interests,
however, these ethical reflections will carry a greater significance in the future
than today47 and ethical conclusions must respect objective ethical criteria.
There is a need for mobilization and unity among Catholic health care professionals in order to enhance their education, not only in medical field, but also
in the sphere of bioethics, because if biomedical sciences do not serve
a person, they are soulless and inhuman48. In light of these facts, it appears that
the need for theological and moral analyses and discussions is urgent, because
human life is inviolable and is a sacred gift of the Creator, which cannot be
exploited, abused and terminated even in order to achieve good for another
person or a child.
47 Cf. J. Schwartz, A.L. Caplan, Ethics of vaccination programs, Current Opinion in Virology 1
(2011), p. 15.
48 Cf. Benedikt XVI. Speech To the Participants in the 25th International Congress of Catholic
Pharmacists (October 29, 2007).
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OBOWI¥ZKOWE SZCZEPIENIA A SPRZECIW SUMIENIA
(STRESZCZENIE)

Obowi¹zkowe szczepienia stanowi¹ problem bioetyczny wywo³uj¹cy burzliwe kontrowersje
w sferze moralnoci i medycyny, szczególnie w przypadku katolickich rodziców. Za siêgniêciem po
narzêdzie sprzeciwu sumienia przemawia fakt, ¿e szczepionki s¹ wytwarzane kosztem licznych aborcji, a tak¿e istnieje niebezpieczeñstwo ska¿enia dzieci zawartymi w nich szkodliwymi substancjami
dodatkowymi, poza tym jest wiele innych negatywnych skutków ubocznych szczepionek. Prawo do
sprzeciwu sumienia stanowi realizacjê ochrony osobistej wolnoci religijnej oraz wolnoci sumienia.
Sprzeciw sumienia b¹d te¿ wolnoæ sumienia w obszarze obowi¹zkowych szczepieñ oznacza, ¿e
osoba czuje siê zobowi¹zana do pos³uszeñstwa g³osowi w³asnego sumienia nawet wtedy, gdy spo³eczeñstwo b¹d pañstwo oczekuje i prawnie nakazuje inne postêpowanie. Pañstwo, które nie akceptuje
sprzeciwu sumienia rodziców, staje siê automatycznie totalitarne, bior¹c pod uwagê, ¿e neguje przez
to wolnoæ istoty ludzkiej, tzn. wolnoæ sumienia. Rodzice dzieci, którzy siêgaj¹ po sprzeciw sumienia
w oparciu o usprawiedliwione argumenty, musz¹ byæ bezwarunkowo chronieni przed wszelkimi atakami oraz prawnymi, dyscyplinarnymi czy ekonomicznymi szkodami. Sprzeciw sumienia i jego implementacja w systemie prawnym w odniesieniu do obligatoryjnych szczepieñ ma chroniæ ka¿dego
rodzica b¹d dziecko, respektuj¹c ich religijne przekonania i wywodzone z nich postawy moralne.

PFLICHTIMPFUNGEN UND DER EINSPRUCH DES GEWISSENS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Pflichtimpfungen stellen ein bioethisches Thema dar, das für Kontroversen im moralischen
und medizinischen Bereich sorgt, speziell bei katholischen Eltern. Argumente für eine Gewissenverweigerung sind folgende: die Tatsache, dass die Impfungen anhand einer großen Zahl der Abortionen
entwickelt und hergestellt werden; eine Intoxikation der Kinder mit den in den Impfungen enthaltenen
schädlichen Zusatzmittel sowie auch negative Nebeneffekte der Impfungen. Das Recht auf die
Verweigerung aus Gewissensgründen stellt eine Inanspruchnahme des Rechtschutzes der personalen
Freiheit sowie der Gewissensfreiheit dar. Gewissensverweigerung oder Gewissenfreiheit im Kontext
der Pflichtimpfungen bedeutet, dass eine Person gegenüber der Stimme ihres Gewissens frei bleibt,
sogar dann, wenn die Gesellschaft oder der Staat etwas anderes erwartet oder sogar befiehlt. Ein
Staat, der die Gewissensverweigerung der Eltern nicht zu akzeptieren bereit ist, wird totalitär, wenn
man bedenkt, dass dies die Verletzung der Freiheit der menschlichen Person bedeutet, die mit der
Gewissensfreiheit gleichbedeutend ist. Ein Elternteil, der zur Gewissensverweigerung greift, muss
gegen jeden Angriff sowie gegen allen rechtlichen, disziplinären oder ökonomischen Schaden
geschützt werden. Gewissensverweigerung und ihre Implementierung innerhalb eines Rechtssystems,
in dem die Impfungen verpflichtend sind, muss jeden Elternteil bzw. jedes Kind als Patient schützen,
indem ihre religiösen Überzeugungen sowie daraus resultierende moralische Haltungen respektiert
werden.
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Ka¿dy lekarz powinien postêpowaæ sumiennie. Pod pojêciem sumiennoci
lekarza rozumie siê dzia³anie staranne, czyli odpowiadaj¹ce pewnym standardom
w³aciwego postêpowania w relacji z pacjentem. Standard sumiennego lekarza
wyznaczony jest przez abstrakcyjny wzorzec okrelony w przepisach ustaw
oraz deontologiach zawodowych, np. kodeksie etyki lekarskiej. Lekarz udzielaj¹cy wiadczenia zdrowotnego powinien zatem przystawaæ w³anie do owego
wzorca, lekarza sumiennego, abstrakcyjnie okrelonego. Wstêpnie mo¿na przyj¹æ, ¿e sumiennoæ lekarza jest pojêciem szerszym ni¿ postepowanie zgodnie
z sumieniem. Sumiennym lekarzem mo¿e byæ zatem ten, który nie czyni zadoæ
mo¿liwoci odmowy wiadczenia niezgodnego ze swoim sumieniem i podejmuje
siê udzielania wiadczeñ budz¹cych u niego moralny sprzeciw. Warto na wstêpie
podkreliæ tak¿e, ¿e zarówno fakt postêpowania zgodnie z sumieniem bêdzie
mia³ wp³yw na okrelenie sumiennoci lekarza, jak i to, ¿e dokonuje on dzia³añ
niezgodnych z sumieniem. Wyprzedzaj¹c nieco tok rozwa¿añ nale¿y uprzedziæ
czytelnika, ¿e za sumienne, w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi prawo,
mog¹ byæ poczytane tak¿e dzia³ania lekarza polegaj¹ce na udzielaniu wiadczeñ
niezgodnych z sumieniem1. Co wiêcej, tak¿e podejmowanie dzia³añ zgodnych
Adres/Addresse/Anschrift: dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM, Wydzia³ Prawa i Administracji UAM,
ul. wiêty Marcin 90, 61-809 Poznañ, e-mail: jhaberko@wp.pl
1 Jako przyk³ad takiej sytuacji mo¿na podaæ przypadek udzielenia pomocy przez lekarza ma³oletniej zgwa³conej w zakresie dopuszczalnego przez prawo przerwania ci¹¿y czy lekarza wiadka Jehowy
przetaczaj¹cego krew pacjentowi w sytuacji zagro¿enia jego ¿ycia.
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z sumieniem mo¿e byæ poczytane w okrelonych sytuacjach jako dzia³anie
niestaranne, czyli niesumienne2.
Przedmiotem prezentowanych rozwa¿añ bêdzie analiza powinnoci lekarza
okrelonej w art. 4 kodeksu etyki lekarskiej3 w zwi¹zku z art. 4 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty4, polegaj¹cej na nakazie sumiennego postêpowania
zgodnie ze sztuk¹ wykonywania zawodu, w tym aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹ oraz
w zgodzie z sumieniem5. Sumiennoæ tê nale¿y widzieæ tak¿e w sytuacji, w której
lekarz powo³uje siê na niezgodnoæ dzia³añ z jego w³asnym sumieniem. Oznacza
to, ¿e tylko dope³nienie obowi¹zku sumiennego dzia³ania bêdzie w tej sytuacji
wy³¹cza³o bezprawnoæ po stronie lekarza6, a jego dzia³anie nie bêdzie mog³o
byæ oceniane w kategorii winy.
W tym kontekcie pozostaje do rozwa¿enia kwestia nale¿ytej starannoci
lekarza udzielaj¹cego wiadczeñ i okrelenia zakresu jego sumiennego postêpowania. Podkreliæ nale¿y, ¿e na poczet dzia³añ sumiennych zaliczane bêd¹
dzia³ania zgodne ze sztuk¹ wykonywania zawodu okrelon¹ w ustawach i kodeksach etycznych, zgodne z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹ wyznaczon¹ przez
ministra w³aciwego do spraw zdrowia, towarzystwa naukowe i konsultantów
krajowych odpowiednich dziedzin medycyny7. Przywo³ane wy¿ej wyznaczniki
sumiennoci i starannoci, a zw³aszcza ich ujêcie, powoduje, ¿e sytuacja lekarza
jest, w wielu przypadkach udzielanych wiadczeñ zdrowotnych, niezwykle z³o¿ona, gdy¿ ustawodawca nie zajmuje jednoznacznego stanowiska co do wpisania okrelonych dzia³añ w standard aktualnej wiedzy, a co za tym idzie
standard sumiennoci. Mog¹ oczywicie zdarzaæ siê sytuacje, w których lekarz
udziela wiadczeñ niewpisanych w standard aktualnej wiedzy medycznej8.
Wydaje siê jednak, ¿e inaczej oceniaæ siê powinno sytuacje, gdy lekarz odmówi³by wykonania zabiegu wówczas, gdy zabiegi te zosta³yby uznane za zgodne
z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹9; w takim przypadku lekarz móg³by powo³aæ siê
2
3

Jako przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e udzielenie pomocy mimo odmowy zgody pacjenta na takie dzia³anie.
Przyrzeczenie Lekarskie i Kodeks Etyki Lekarskiej z 2.01.2004 r. wraz ze zmianami uchwalonymi w dniu 20.09.2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy.
4 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku (tekst jednolity: Dz.U. 2005,
nr 226, poz. 1943 ze zm.)  dalej jako u.z.l.
5 T. Biesaga, W³aciwe i niew³aciwe cele medycyny, Medycyna Praktyczna 5 (2004), s. 2025.
6 Szerzej A. Bagiñska, Obowi¹zek udzielenia pomocy lekarskiej oraz prawnie dopuszczalne mo¿liwoci od jego odst¹pienia w: J. Haberko, R.D. Kocy³owski, B. Pawelczyk (red,), Lege Artis. Problemy
prawa medycznego, Poznañ 2005, s. 73 i n.
7 L. Ogieg³o w: L. Ogieg³o (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz,
Warszawa 2010, s. 15 i n.
8 Mowa o wiadczeniach w ramach metod zarzuconych lub metod, które przez fakt nowatorstwa
lub braku dostêpnoci nie s¹ wpisane w standard aktualnej wiedzy medycznej.
9 K. £anda, Wytyczne i standardy kliniczne  aktualna wiedza medyczna, www.hta.pl/dok/wytistand.pdf (25 I 2013); J. Haberko, Aktualna wiedza medyczna a stosowanie homeopatii, Medyczna
Wokanda 1 (2009), s. 4759.
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np. na klauzulê sumienia10. Czytelnikowi niebêd¹cemu prawnikiem nale¿y siê
w tym miejscu wyjanienie, ¿e pod pojêciem klauzuli sumienia, w znaczeniu,
jakie nadaje mu ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, rozumie siê
sytuacjê przewidzian¹ w art. 39 tej ustawy. W wietle tego przepisu lekarz mo¿e
powstrzymaæ siê od wykonania wiadczeñ zdrowotnych niezgodnych z jego
sumieniem, z zastrze¿eniem art. 30, z tym, ¿e ma obowi¹zek wskazaæ realne
mo¿liwoci uzyskania tego wiadczenia u innego lekarza lub w innym zak³adzie
opieki zdrowotnej oraz uzasadniæ i odnotowaæ ten fakt w dokumentacji medycznej11. Lekarz wykonuj¹cy swój zawód na podstawie stosunku pracy lub
w ramach s³u¿by ma ponadto obowi¹zek uprzedniego powiadomienia na pimie
prze³o¿onego. Do problematyki klauzuli sumienia w kontekcie sumiennoci
lekarza przyjdzie powróciæ w dalszych rozwa¿aniach. W tym miejscu nale¿y
jednak zauwa¿yæ, ¿e inaczej oceniaæ nale¿a³oby sytuacjê, wówczas, gdy zabieg
nie by³by objêty standardem zawodowym, a odst¹pienie od niego by³o podyktowane jedynie zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
W sytuacji powo³ania siê na tzw. klauzulê sumienia lekarz powinien spe³niæ
szczegó³owe wymogi okrelone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty12. Oczywicie móg³by on post¹piæ w sposób zgodny ze swoim sumieniem, nie podejmuj¹c dzia³añ zmierzaj¹cych do przeprowadzenia konkretnego
zabiegu, tyle ¿e w takiej sytuacji musia³by wskazaæ realne szanse uzyskania tego
wiadczenia u innego podmiotu. S³usznie bowiem podnosi siê w doktrynie, ¿e
przepis art. 39 u.z.l. stara siê pogodziæ dwie racje: ochronê moralnego przekonania lekarza w zakresie tego, co jest przez niego postrzegane jako dobre a co
jako z³e, oraz wyznacza normy, które ewentualn¹ kolizjê miêdzy sumieniem
lekarza a stanem aktualnej wiedzy medycznej maj¹ niwelowaæ, o ile nie usuwaæ.
Trafnie zauwa¿ono, ¿e przywilej odmowy udzielenia wiadczenia zdrowotnego
przez lekarza rodzi bowiem niebezpieczeñstwo, ¿e w sytuacji gdy przedstawi10 E. Zieliñska, Klauzula sumienia, Prawo i Medycyna 13 (2003), s. 25; L. Kubicki, Sumienie
lekarza jako kategoria prawna, Prawo i Medycyna 4 (1999), s. 5; A. Wojciechowska-Nowak, Etycznoprawne aspekty korzystania przez lekarza z klauzuli sumienia. Seminarium  Wydzia³ Prawa i Administracji UW, 13 III 2002, Pañstwo i Prawo 7 (2002), s. 97; A. Pyrzyñska, Kilka uwag na temat nadu¿ycia
klauzuli sumienia (art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) w: Lege Artis, s. 15;
J. Haberko, Sumienie medycyny i litera prawa w obronie ¿ycia i zdrowia ludzkiego w: Lege Artis, s. 19;
R.D. Kocy³owski, Klauzula sumienia w interpretacji lekarza na podstawie zasad zawartych w Kodeksie
Etyki Lekarskiej, w: Lege Artis, s. 113; E. Dyttus, Klauzula sumienia  przywilej lekarza, problem
pacjenta, w: Lege Artis, s. 147.
11 Art. 30 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi, ¿e lekarz ma obowi¹zek
udzielaæ pomocy lekarskiej w ka¿dym przypadku, gdy zw³oka w jej udzieleniu mog³aby spowodowaæ
niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, ciê¿kiego uszkodzenia cia³a lub ciê¿kiego rozstroju zdrowia, oraz
w innych przypadkach niecierpi¹cych zw³oki.
12 E. Zieliñska, Komentarz do art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza
i lekarza dentysty w: E. Zieliñska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, ABC
Warszawa 2008, wersja LEX/OMEGA (8 X 2009).
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ciele tego zawodu maj¹ monopol na wykonywanie niektórych wiadczeñ zdrowotnych, pacjent nie uzyska wiadczenia, do którego ma prawo, albo wcale,
albo we w³aciwym czasie. Dlatego te¿ przepis ten okrela ponadto, kiedy lekarz
z prawa odmowy wykonania wiadczenia zdrowotnego skorzystaæ nie mo¿e
oraz jakie ma obowi¹zki w sytuacji, gdy z tego prawa korzysta13.
W interesuj¹cym nas kontekcie wszystko rozbija siê zatem o okrelenie
sumiennoci, czyli starannoci lekarza z uwzglêdnieniem standardu aktualnej
wiedzy medycznej oraz koniecznoci okrelenia zasad odmowy wiadczenia
z powo³aniem przes³anki sumienia. Dzia³anie sumienne lekarza to dzia³anie zgodne z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹, w poszanowaniu praw pacjenta z do³o¿eniem
najwy¿szej zawodowej starannoci w poczuciu swobody podejmowania dzia³añ,
które pozostaj¹ w zgodzie z w³asnym sumieniem lekarza. W tym kontekcie
pojawia siê koniecznoæ uwzglêdnienia czy dane wiadczenie jest wpisane
w standard wykonywania zawodu, czy te¿ nie14. Innymi s³owy, czy spe³nia
wymóg aktualnej wiedzy medycznej15. Problem nie jest wy³¹cznie teoretyczny
dlatego, ¿e pojawiaj¹ siê obecnie próby usprawiedliwienia dzia³añ lekarskich
niewpisanych do standardu aktualnej wiedzy medycznej jako dzia³añ sumiennych lekarza. Mo¿na podaæ tu przyk³ad dzia³añ, które nie s¹ regulowane przez
prawo, np. pos³ugiwanie siê zdobyczami techniki do powo³ania do ¿ycia cz³owieka lub s³u¿¹ce zakoñczeniu ¿ycia czy jego przed³u¿aniu. Ma to ogromne
znaczenie dla oceny sumiennoci wykonywania zawodu przez lekarza. Je¿eli
dzia³ania te zosta³yby wpisane w standard aktualnej wiedzy medycznej, uprawnieni pacjenci mogliby ¿¹daæ spe³nienia tego wiadczenia niezale¿nie od innych
przes³anek. Powo³anie siê przez lekarza na jaki czynnik wy³¹czaj¹cy zastosowanie dzia³ania, np. na klauzulê sumienia, nie zmienia³oby zatem sytuacji mo¿noci domagania siê realizacji uprawnienia. Na lekarzu ci¹¿y³by obowi¹zek
wskazania odpowiedniego podmiotu, który wykona³by sporne wiadczenie.
13
14

Ibidem.
W literaturze zauwa¿a siê, ¿e odwo³anie siê do klauzuli sumienia w praktyce ma miejsce
w dwóch typach wiadczeñ zdrowotnych. Po pierwsze, gdy nie maj¹ w ogóle lub maj¹ tylko czêciowo
charakter terapeutyczny i ze wzglêdu na fakt, ¿e ich realizacja oznacza czêsto powiêcenie jednego dobra
prawnie chronionego dla ochrony innego dobra (np. dopuszczalny w wietle art. 4a ustawy o planowaniu
rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y zabieg przerwania
ci¹¿y czy te¿ przeszczep organu od ¿ywego dawcy). Drugi typ wiadczeñ zdrowotnych to takie,
których udzielenie nie oznacza koniecznoci powiêcenia jednego dobra prawnie chronionego dla ratowania drugiego, lecz mo¿e tylko pozostawaæ w sprzecznoci z zasadami religijnymi, moralnymi czy
systemem wartoci wyznawanym przez danego lekarza. Przyk³adem mo¿e tu byæ odmowa przez lekarzawiadka Jehowy dokonania transfuzji krwi, odmowa wykonania zabiegu zap³odnienia in vitro. Zob.
E. Zieliñska, Komentarz do art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza
dentysty. Ten typ wiadczeñ zawiera zarówno wiadczenia wpisane w standard wykonywania zawodu
lekarza (dokonanie transfuzji, które jest dzia³aniem zgodnym z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹), jak i dzia³ania
nie stanowi¹ce standardu aktualnej wiedzy medycznej (stosowanie technik in vitro).
15 Zob. np. Orzeczenie S¹du Najwy¿szego z 28 padziernika 1983 roku, sygn. II CR 358/85, OSP
1984, nr 9, poz. 187, S. 467.
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Je¿eli za dzia³ania obejmuj¹ce rozwa¿ane, moralnie niepowszechnie akceptowane, wiadczenia nie stanowi³yby aktualnej wiedzy medycznej, odmowa ich
wykonania niezale¿nie czy z powo³aniem siê na sumienie lekarza, czy na zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego nie wywiera³aby prawnego obowi¹zku wskazania innej
osoby, u której pacjenci mogliby dochodziæ wykonania wiadczenia. Je¿eli
zatem jakie wiadczenie nie jest wpisane w standard wykonywania zawodu
lekarza16, odmowa lekarza nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych negatywnych dla
niego konsekwencji. Mo¿e on po prostu omówiæ tego rodzaju praktyki,
powo³uj¹c art. 355 § 1 i § 2 k.c. oraz art. 3531, k.c., nie podaj¹c ¿adnych innych
powodów takiego dzia³ania, w szczególnoci nie maj¹c obowi¹zku znalezienia
osoby, u której pacjent móg³by ¿¹dane wiadczenie uzyskaæ. Maj¹c na uwadze
fakt, ¿e czytelnik nie jest prawnikiem, pewnego wyjanienia wymagaj¹ przytoczone wy¿ej przepisy kodeksu cywilnego. Otó¿ w wietle art. 3531 k.c. strony
zawieraj¹ce umowê mog¹ u³o¿yæ stosunek prawny wedle swojego uznania,
jednak bacz¹c, by jego treæ lub cel nie sprzeciwia³y siê w³aciwoci (naturze)
stosunku ani zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego17. Natomiast przepis art. 355
k.c. wyznacza zakres starannoci lekarza, nawi¹zuj¹c w³anie (choæ nie expressis
verbis) do aktualnej wiedzy medycznej18. Postrzeganie wiadczenia niewpisanego w standard aktualnej wiedzy medycznej jako wiadczenia sprzecznego z
ustaw¹ lub nawet zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego pozwala lekarzowi odmówiæ jego udzielenia.
Inaczej, i to jest kluczowe dla dalszych rozwa¿añ, by³oby natomiast
wówczas, gdyby okrelone wiadczenie stanowi³o standard wykonywania zawodu lekarza i by³o zgodne z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹. Lekarz, maj¹c na
uwadze obowi¹zek sumiennego wykonywania zawodu, powinien kierowaæ siê
w³anie ow¹ aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹. W takiej sytuacji mo¿liwoæ odmowy
udzielenia wiadczenia przyznana jest lekarzowi jedynie w sytuacjach przewidzianych ustaw¹. Na podstawie wyk³adni przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych oraz zasad postêpowania okrelonych przez rodowisko medyczne (kodeksów etycznych, zasad i standardów postêpowania, rekomendacji i zaleceñ
towarzystw medycznych19) mo¿na doprecyzowaæ zakres pojêcia aktualnej wie16 W obecnym stanie prawnym jako przyk³ad mo¿na podaæ przeprowadzenie diagnostyki preimplantacyjnej.
17 W wietle art. 58 § 1 i 2 k.c. czynnoæ prawna sprzeczna z ustaw¹, jak i zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego jest niewa¿na. Zob. te¿ M. Safjan, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, K. Pietrzykowski (red.),
Warszawa 2004, s. 751760, 765769; P. Machnikowski w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks
cywilny. Komentarz, Warszawa 2013, s. 546552, 554559.
18 L. Ogieg³o, Ustawa..., s. 15.
19 Np. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotycz¹ce technik wspomaganego
rozrodu w leczeniu niep³odnoci; rekomendacje dotycz¹ce diagnostyki i leczenia: Algorytmy diagnostyczno-lecznicze w niep³odnoci opracowane przez Polskie Towarzystwo medycyny Rozrodu, dostêpne na
http://rozrodczosc.pl/ptmr/index.php?page=pl_rekomendacje (5 III 2014).
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dzy medycznej i standardu wykonywania zawodu. S¹ to wszelkie zasady, które
obowi¹zuj¹ lekarza w zwi¹zku z wykonywanym przez niego zawodem. Zostaj¹
one okrelone zarówno na poziomie rangi ustawowej, jak i w drodze rozporz¹dzenia w³aciwego ministra, ale równie¿ poprzez zalecenia i rekomendacje
tworzone przez towarzystwa naukowe czy konsultantów krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny i zawieraj¹ce standardy postepowania medycznego. Wszystkie powy¿sze elementy sk³adaj¹ siê na okrelenie aktualnej
wiedzy medycznej. Sumiennoæ lekarza ocenia siê jednak z uwzglêdnieniem
art. 4 k.e.l. i w tym kontekcie pojawia siê koniecznoæ sprecyzowania czym
jest postêpowanie zgodne z sumieniem. To jednak, mimo istoty oceny i prawnego charakteru tej oceny, mo¿e sprawiaæ pewne trudnoci. Ustawodawca,
pos³uguj¹c siê terminem sumienie, nie definiuje tego pojêcia i pozostawiaj¹c,
trafnie zreszt¹, definicjê etykom czy teologom moralistom20. Nale¿y jednak
odnotowaæ, ¿e nawet oni nie udzielaj¹ jednoznacznej odpowiedzi21.
Powracaj¹c do standardu sumiennoci lekarza w kontekcie dopuszczalnoci odmowy udzielenia wiadczenia z powo³aniem swobody sumienia, mo¿na
za³o¿yæ, ¿e niepomiernie czêciej problemy interpretacyjne wywo³ywaæ bêd¹
sytuacje, w których odmowa udzielenia wiadczenia bêdzie dotyczyæ przypadków, w których wiadczenie to jest objête standardem aktualnej wiedzy medycznej. Wówczas powo³anie siê przez lekarza na klauzulê sumienia i odmowa
udzielenia wiadczenia wymykaæ siê bêdzie jednoznacznym prawnym kryteriom.
Jednoczenie wystarczy, by lekarz powo³a³ w³asne sumienie jako podstawê
wstêpnie uzasadniaj¹c¹ nieudzielenie wiadczenia. Wolnoæ takiego dzia³ania
zdaje siê znajdowaæ swoje uzasadnienie w przepisach Konstytucji RP, w szczególnoci art. 53. W wietle tego przepisu ka¿demu zapewnia siê bowiem wolnoæ sumienia i religii. W literaturze przyjmuje siê, ¿e dzia³anie niezgodne
z sumieniem pojawia siê wówczas, gdy godzi w przekonania wyp³ywaj¹ce
z okrelonego wiatopogl¹du, wierzeñ religijnych czy wyznawanych zasad
moralnych22.
Fakt motywacji etycznej lekarza i powo³ania siê na sumienie nie podlega
sprawdzaniu i ocenie. Jednoczenie ocenie podlega to czy dana sytuacja nie
stanowi przypadku niecierpi¹cego zw³oki w rozumieniu art. 30 ustawy23. Ozna20
21

A. Pyrzyñska, Kilka uwag..., s. 15.
F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, Nuovo Dizionario di Teologia Morale, Cinisello Balsamo Milano 1999, s. 201; A. Auer, Was ist eigentlich das Gewissen?, Katholische Blätter 104 (1979),
s. 595603.
22 L. Kubicki, Sumienie..., s. 5.
23 Zob. na ten temat A. Zoll, Prawo lekarza do odmowy udzielenia wiadczeñ zdrowotnych i jego
granic, Prawo i Medycyna 13 (2003), s. 19-20, stanowisko to analizuje szerzej W. Janus, Odmowa
udzielenia wiadczeñ zdrowotnych przez lekarza, praca magisterska Wydzia³ Prawa i Administracji UAM,
Poznañ 2013, s. 33 [praca niepublikowana].
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cza to, ¿e sumienne wykonywanie zawodu lekarza nawet powo³uj¹cego siê na
sumienie bêdzie oceniane w kontekcie standardu aktualnej wiedzy medycznej
i obowi¹zku udzielania wiadczenia zdrowotnego w sytuacji zagro¿enia ¿ycia lub
zdrowia cz³owieka. Oznacza to dalej, ¿e dopuszczalnoæ powo³ania sumienia
jako przes³anki uzasadniaj¹cej odmowê udzielenia wiadczenia pozostaje ograniczone przez dobro o charakterze nadrzêdnym, jakim pozostaje ¿ycie i zdrowie
cz³owieka. Fakt, ¿e ustawodawca pozwala powo³aæ sumienie lekarza jako jedyn¹
i ostateczn¹ przes³ankê uzasadniaj¹c¹ odmowê udzielenia wiadczenia w sytuacji, w której nie pojawia siê bezwzglêdny obowi¹zek ratowania ¿ycia lub
zdrowia zdaje siê czyniæ z sumienia lekarza kategoriê prawn¹. Stanowisko
polskiego ustawodawcy jest bowiem nastêpuj¹ce: dopuszcza siê powo³anie
pewnych przekonañ wiatopogl¹dowych lub religijnych dla odmowy udzielenia
wiadczenia bez koniecznoci uzasadnienia tego czy innego wyboru. Lekarz
mo¿e zatem powo³aæ przes³ankê niezgodnoci sumienia w ka¿dym przypadku
udzielania wiadczeñ zdrowotnych, nie musi nikomu wyjaniaæ swojego stanowiska ani uzasadniaæ powodów odmowy. Oznacza to, ¿e powo³anie przes³anki
sumienia lekarza mo¿e skutecznie i ostatecznie zablokowaæ udzielenie wiadczenia zdrowotnego przez tego lekarza pacjentowi, o ile ten nie znajduje siê
w sytuacji zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia, czyli gdy nie zachodzi przypadek
okrelony w art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Lekarz nie
musi t³umaczyæ swojego postêpowania. Nie ma te¿ obowi¹zku ci¹g³ego powo³ywania siê na przes³ankê sumienia w sytuacji wiadczeñ podobnych choæ ma
tak¹ prawn¹ mo¿liwoæ, gdy¿ ustawodawca u¿ywa w przepisie okrelenia
wiadczeñ zdrowotnych niezgodnych z sumieniem. To dopuszcza interpretacjê, ¿e chodzi o wieloæ mo¿liwych ró¿norodnych wiadczeñ, ale i wiadczeñ
podobnych24. Jednak nieudzielenie wiadczenia zdrowotnego z powo³aniem
sprzecznoci tego wiadczenia z sumieniem lekarza w sytuacji A, nie bêdzie go
obligowa³o do podobnego dzia³ania w to¿samej przedmiotowo sytuacji A125.
Co wiêcej, lekarz nie bêdzie mia³ obowi¹zku podawania wyjanienia swojego
dzia³ania ani w jednym, ani w drugim przypadku. Oznacza to, ¿e powo³anie siê
przez lekarza na niezgodnoæ udzielanego wiadczenia z w³asnym sumieniem nie
wymaga ani w jednym, ani w drugim przypadku weryfikacji czy kontroli. Dzia³ania lekarza nie musz¹ te¿ mieæ charakteru dzia³añ powtarzalnych czy ci¹g³ych.
Nie bêdzie mog³o tak¿e byæ uznane za sumienne dzia³anie owiadczenie z³o¿one
24 A. Dyszlewska-Tarnawska, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz,
w: L. Ogieg³o (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty  komentarz, Warszawa 2010, s. 341.
25 Lekarz nie mo¿e jednak ró¿nicowaæ zakresu udzielanych wiadczeñ zdrowotnych powo³uj¹c
jak¹kolwiek przes³ankê dyskryminacyjn¹. W wietle art. 3 k.e.l. lekarz powinien zawsze wype³niaæ swoje
obowi¹zki z poszanowaniem cz³owieka bez wzglêdu na wiek, p³eæ, rasê, wyposa¿enie genetyczne,
narodowoæ, wyznanie, przynale¿noæ spo³eczn¹, sytuacjê materialn¹, pogl¹dy polityczne lub inne uwarunkowania.
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przez lekarza niejako z góry, ¿e pewnych wiadczeñ nie udziela z powo³aniem
na klauzulê sumienia26.
W kontekcie powy¿szych uwag, a zw³aszcza wobec przepisu art. 39 u.z.l.
konieczne wydaje siê udzielenie odpowiedzi na pytanie, czym jest sumienie27.
Odpowied w tym zakresie jest niezwykle z³o¿ona. Z jednej bowiem strony
sumienie lekarza zdaje siê byæ kategori¹ prawn¹ okrelaj¹c¹ zasady i swobodê
wykonywania zawodu lekarza, z drugiej strony nie ma jednoznacznej definicji
w³aciwej dla wszystkich podmiotów wykonuj¹cych okrelony zawód. Trzeba
widzieæ tak¿e drugi podmiot udzielanego wiadczenia zdrowotnego, którym jest
pacjent, zwykle znajduj¹cy siê w przymusowej sytuacji28. Sumienie jest terminem, którego u¿ycie wydaje siê zasadne, gdy mowa o moralnoci osoby i nim
samym jako podmiocie moralnym i tak postêpuj¹cym29. Sumieniu przypisuje siê
dzia³anie, które jeli je postrzegaæ w aspekcie ¿ycia moralnego odnosi siê do
takich zdolnoci ludzkich, jak rozum i wola. Funkcjê rozumow¹ identyfikowaæ
nale¿y ze zdolnoci¹ formu³owania i wydawania ocen moralnych. W tym przypadku sumienie jest wyk³adnikiem jednej z w³adz ludzkich i pomaga w procesie
indywidualnego formu³owania oceny moralnej. Oceny tej dokonuje siê po to, by
póniej, znalaz³a swoje odzwierciedlenie we w³asnym ¿yciu. Intelektualna faza
poszukiwañ mo¿e prowadziæ do identyfikowania tego, co nazywamy sumieniem, z tym, co cz³owiek czyni w kontekcie moralnym. Sumienie, rozpatrywane
w aspekcie intelektualnym, to przede wszystkim dokonywane przez cz³owieka
poszukiwanie oceny dzia³añ moralnie dobrych, czyli ocena prawoci moralnej
w³asnego zachowania i ocena uczciwoci moralnej w³asnego postêpowania30.
Podmiot moralny d¹¿y do ci¹gle lepszego poznania zachowania moralnego
w sobie, by dostosowaæ do niego w³asne zachowanie i by poznaæ, które z wielu
mo¿liwych zachowañ bêd¹ zachowaniami autentycznie moralnymi. Jest to weryfikacja moralna w³asnego postêpowania i zachowania, które nazwiemy formu³owaniem oceny sumienia31.
Nale¿y jednak zadaæ pytanie, jaki powinien byæ punkt odniesienia dla
sumienia lekarza, jego prawoci i dobrych wyborów?32 Pojawia siê bowiem
niebezpieczeñstwo zwi¹zane z tym, ¿e ustawodawca, nie definiuj¹c pojêcia
26
27

W ten sposób nietrafnie A. Dyszlewska-Tarnawska, Ustawa..., s. 341.
Maj¹c na uwadze, ¿e ca³y numer czasopisma, który powiêcony jest sumieniu, w prezentowanym tekcie uznano za uzasadnione odst¹pienie od przeprowadzenia analizy tego zagadnienia.
28 Szerzej na temat tego konfliktu pisa³am w: J. Haberko, Sumienie..., s. 1932.
29 F. Vitale, Obiezione di coscienza e tutela della vita umana sin dal concepito, realta e Prospettive dellobiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti, (red.) B. Perrone, Milano 1992, s. 177.
30 S. Leone, S. Privitera, Nuovo dizionario di Bioetica, Roma 2004, s. 253.
31 Ibidem, s. 255.
32 Por. dzia³anie lekarza podejmuj¹cego wbrew ustawie wspó³pracê z firm¹ farmaceutyczn¹,
które polega na zobowi¹zaniu (nawet nieformalnym) do przepisywania pacjentom drogiego specyfiku
zamiast tañszego odpowiednika innej firmy.
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sumienia, nie jest zainteresowany weryfikowaniem jakoci tego sumienia,
a jednoczenie przy ocenie dzia³añ lekarza dokonuje oceny z powo³aniem siê
na to sumienie i obowi¹zuj¹ce w spo³eczeñstwie zasady s³usznoci i dobre
obyczaje33.
Okrelenie czy dzia³anie lekarza powo³uj¹cego siê na niezgodnoæ wiadczenia z sumieniem jest dzia³aniem sumiennym rodzi dalej wiele w¹tpliwoci
w teorii i praktyce medycznej. Rozstrzygniecie tych w¹tpliwoci nie wydaje siê
byæ jedynie kwesti¹ rozwi¹zania akademickiego kazusu. W analizowanej sytuacji
mog¹ siê bowiem ka¿dego dnia znajdowaæ lekarze, których dzia³ania bêd¹
podlega³y ocenie z punktu widzenia okrelenia ich starannoci i prawnoci
udzielanych wiadczeñ. Kwestia ta przek³ada siê równie¿ w sposób bezporedni
na mo¿liwoæ przyjêcia czy dzia³anie lekarza powo³uj¹cego niezgodnoæ wiadczenia z sumieniem jest dzia³aniem zgodnym z prawem oraz czy nie jest dzia³aniem zawinionym.
Najwa¿niejszym zadaniem lekarza w tej sytuacji jest okrelona treæ przepisu art. 39 u.z.l. obowi¹zkowa weryfikacja stanu zdrowia pacjenta w kierunku
wykluczenia czy nie zachodzi przypadek okrelony w art. 30 u.z.l. W zwi¹zku
z takim sformu³owaniem przepisu art. 39 u.z.l. (w zwi¹zku z art. 30 u.z.l.) mog¹
siê pojawiaæ w¹tpliwoci interpretacyjne w zakresie okrelenia standardu starannoci lekarza. Otó¿, przepis art. 30 u.z.l. nakazuje lekarzowi udzielaæ pomocy
lekarskiej w ka¿dym przypadku, w którym zw³oka w jej udzieleniu mog³aby
spowodowaæ niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, ciê¿kiego uszkodzenia cia³a lub
ciê¿kiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpi¹cych zw³oki34.
Natomiast przepis art. 39 u.z.l. dopuszczaj¹cy odmowê udzielenia wiadczeñ
zdrowotnych z powo³aniem siê na niezgodnoæ wiadczenia z sumieniem zawiera zastrze¿enie, i¿ lekarz mo¿e siê powstrzymaæ od udzielenia wskazanych wy¿ej
wiadczeñ niezgodnych z sumieniem, z zastrze¿eniem art. 30 u.z.l. Dalej, okrelone zostaj¹ obowi¹zki lekarza w takim przypadku.
Udzielenie odpowiedzi na pytanie o standard sumiennoci lekarza jest
w tym kontekcie niezmiernie trudne z nastêpuj¹cego powodu. Po pierwsze,
przepis art. 30 u.z.l. odnosi siê do obowi¹zku pomocy lekarskiej natomiast
33

A. Pyrzyñska zauwa¿a, ¿e w jêzyku tekstów prawnych z regu³y pojêcie sumienie nie wystêpuje samodzielnie (wyj¹tek stanowi¹ przepisy u.z.l. oraz na gruncie aktu korporacyjnego k.e.l.), jest
obecne w zwrotach: wolnoæ sumienia, swoboda sumienia, wolnoæ sumienia i wyznania. Zob.
art. 53 ust.1 Konstytucji RP, w wietle którego Ka¿demu zapewnia siê wolnoæ sumienia i religii;
art. 9 ust. 1 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci (Dz.U. 1993, nr 61,
poz. 284 ze zm.), która stanowi, ¿e Ka¿dy ma prawo do wolnoci myli, sumienia i wyznania; ustawê
z 17.05.1989 r. o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania (Dz.U. 2005, nr 231, poz. 1965 ze zm.), tytu³
rozdzia³u XXIV KK (Przestêpstwa przeciwko wolnoci sumienia i wyznania) czy wreszcie w art. 23 k.c.,
gdzie swoboda sumienia jest wymieniana jako jedno z dóbr osobistych. Zob. A. Pyrzyñska, Kilka
uwag..., s. 15.
34 A. Dyszlewska-Tarnawska w: Ustawa..., s. 286.
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przepis art. 39 u.z.l. do wiadczenia zdrowotnego. Pomoc lekarska jest pojêciem szerszym ni¿ wiadczenie zdrowotne. Niemniej jednak nie mo¿na wy³¹czyæ
istnienia sytuacji, w których udzielenie wiadczenia zdrowotnego nie bêdzie
postrzegane w kontekcie pomocy lekarskiej35. Po drugie, odmowa udzielenia
wiadczenia zdrowotnego z powo³aniem przes³anki sumienia wymaga od lekarza
do³o¿enia starannoci tego rodzaju, by dokona³ on weryfikacji czy nie zachodzi
przypadek okrelony w art. 30 u.z.l. Oznacza to koniecznoæ przeprowadzenia,
choæby ograniczonej, diagnostyki w kierunku ustalenia czy odmowa udzielenia
wiadczenia nie narazi pacjenta na wskazane w przepisie niebezpieczeñstwa.
Jednoczenie, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustalenie czy nie zachodzi przypadek niecierpi¹cy zw³oki, o którym mowa w art. 30 u.z.l, który mo¿e skutecznie blokowaæ
mo¿liwoæ powo³ania klauzuli sumienia. Lekarz nie ma bowiem mo¿liwoci
odmowy, o ile przypadek taki zachodzi. O ile racjonalnoci¹ ocen prawodawcy
i wyznawanym przez niego systemem wartoci mo¿na uzasadniaæ wpisanie
w standard sumiennoci lekarza niemo¿noci odmowy z powo³aniem sumienia
w sytuacji, w której pacjentowi grozi³aby mieræ lub powa¿ne niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdrowia, o tyle przyjêcie, ¿e odmowa jest niemo¿liwa
w przypadkach niecierpi¹cych zw³oki zdaje siê godziæ w istotê wolnoci lekarza.
Trzeba bowiem podkreliæ, ¿e przypadek niecierpi¹cy zw³oki mo¿e byæ przypadkiem, który nie rodzi po stronie pacjenta wskazanych wy¿ej niebezpieczeñstw, a jednoczenie nie zyskuje akceptacji lekarza z punktu widzenia jego
sumienia i wyznawanych przez niego wartoci. Dobrym przyk³adem takiej sytuacji zdaje siê byæ przypadek, w którym pacjent (czêciej pacjentka) domaga³by siê od lekarza przepisania rodków antykoncepcyjnych typu pigu³ka po
stosunku. Z medycznego punktu widzenia i skutecznoci zastosowania tego
rodzaju rodków konieczne jest, by zosta³y podane w doæ krótkim terminie od
stosunku. Oznacza to, ¿e nie jest mo¿liwe odraczanie zastosowania tego rodzaju
rodków nieskoñczenie d³ugo w czasie. Nie ma w tym zakresie oczywicie
koniecznoci przyjêcia, ¿e mamy tu do czynienia z przypadkiem niecierpi¹cym
zw³oki. Zarówno jedna, jak i druga argumentacja znalaz³aby swoich zwolenników. Wydaje siê jednak, ¿e przepis jest niezwykle pojemny, i ¿e wskazane wy¿ej
przypadki mog³yby byæ traktowane jako te niecierpi¹ce zw³oki. Oznacza³oby to,
¿e sumiennie dzia³aj¹cy lekarz nie móg³by odmówiæ udzielenia wiadczenia
w omawianej sytuacji z powo³aniem siê na niezgodnoæ wiadczenia z sumieniem. Jednoczenie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przepis art. 30 u.z.l. odnosi siê do
obowi¹zku udzielenia pomocy. Pozostaje do wyjanienia kwestia tego czy
udzielenie analizowanego wiadczenia mo¿e byæ traktowane jako udzielenie
pomocy. I znów, zarówno interpretacja w kierunku uznania, ¿e mamy do czy35

Jako przyk³ad mo¿na podaæ wiadczenie zdrowotne polegaj¹ce na przeprowadzeniu zabiegu
przerwania ci¹¿y w sytuacji okrelonej w art. 4a ust. 1 pkt 3 u.z.l.
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nienia z pomoc¹, jak i w kierunku uznania, ¿e wiadczeniu nie mo¿na takiego
charakteru przyznaæ, znajdzie uzasadnienie36. W tym przypadku sumiennoæ
i staranny charakter udzielanych wiadczeñ powinny przemawiaæ za przyjêciem
trafnoci tezy dzia³ania na korzyæ pacjenta. W razie sporu lekarz bêdzie musia³
dowieæ, ¿e jego dzia³anie by³o prawne, tzn. ¿e nie mo¿na mu przypisaæ winy
w postaci braku starannoci dzia³ania. Bêdzie on zatem musia³ dowieæ, ¿e
dzia³anie by³o zgodne z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹, a po stronie pacjenta nie
zachodzi³ przypadek niecierpi¹cy zw³oki, a on sam nie próbowa³ odwieæ
pacjenta od wiadczenia zdrowotnego przez fakt odwlekania decyzji o jego
udzieleniu37.
Analiza przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty uzasadnia
trafnoæ tezy, ¿e ustawodawca wyznacza pewien standard sumiennego, czyli
starannego dzia³ania tak¿e w sytuacji, gdy lekarz powo³a siê na niezgodnoæ
udzielanego wiadczenia ze swoim sumieniem, a nie zachodzi przypadek okrelony w art. 30 u.z.l. Dzia³anie lekarza tylko wówczas bêdzie dzia³aniem prawnym, gdy wobec odmowy fakt ten odnotuje w dokumentacji medycznej pacjenta oraz wska¿e realne mo¿liwoci uzyskania wiadczenia u innego lekarza lub
w innym zak³adzie opieki zdrowotnej. Ocena starannoci lekarza w tym zakresie
jest niezwykle z³o¿ona z kilku powodów. Po pierwsze, jak wskazano wy¿ej,
lekarz nie ma obowi¹zku uzasadniania powodów powo³ania siê na klauzulê
sumienia, nie ma obowi¹zku wyjaniania pacjentowi dlaczego jego sumienie jest
takie a nie inne, i dlaczego nie pozwala mu wykonaæ spornego wiadczenia zdrowotnego. Jednoczenie ustawodawca w treci analizowanego przepisu
art. 39 u.z.l. zak³ada koniecznoæ pewnego uzasadnienia. Wydaje siê, ¿e uzasadnienie, o którym mowa odnieæ nale¿y do faktu wskazania realnych mo¿liwoci
uzyskania spornego z punktu widzenia sumienia lekarza wiadczenia. Oznacza
to, ¿e lekarz w dokumentacji medycznej ma obowi¹zek uzasadnienia dlaczego
w³anie, u tego a nie innego lekarza, czy te¿ w tym a nie innym zak³adzie opieki
zdrowotnej, pacjent uzyska wiadczenie zdrowotne. Treæ uzasadnienia powinna wskazywaæ nie tylko fakt wskazania lekarza czy zak³adu, ale przede wszystkim realny charakter uzyskania wiadczenia zdrowotnego. Obowi¹zek ten rodzi
po stronie lekarza koniecznoæ weryfikacji czy odes³anie pacjenta do innego
lekarza, czy innego zak³adu opieki zdrowotnej nie bêdzie wi¹za³o siê z nadmiernymi uci¹¿liwociami. Chodzi tu o to, czy uzyskanie wiadczenia w tych okolicznociach bêdzie nie tylko mo¿liwe (w sensie potencjalnoci  tzn. ¿e wskazany lekarz te¿ ma kwalifikacje i kompetencje do udzielenia wiadczenia
36 Zob. oczywicie nietrafne stanowisko wyra¿one w: E. Zieliñska, Komentarz do art. 39 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
37 Zob. w tym kontekcie wyrok SN z 13 X 2005 r., IV CK 161/05, OSP 2006, z. 6, s. 328
z glos¹ M. Nesterowicza, OSP 2006, z. 6, s. 333 oraz P. Sobolewskiego, OSP 2006, z. 11, s. 585.
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zdrowotnego), ale przede wszystkim nast¹pi (w sensie realnoci  tzn. ¿e
wskazany lekarz rzeczywicie, realnie i ostatecznie wiadczenia udzieli). Nie
mo¿na przyj¹æ starannoci lekarza powo³uj¹cego siê na klauzulê sumienia
w sytuacji, w której nie ma on pewnoci co do faktu realnego charakteru
udzielanych wiadczeñ u wskazanego przez siebie lekarza. Nale¿y przyj¹æ, ¿e
nie bêdzie dzia³aniem zgodnym ze sztuk¹ wykonywania zawodu odes³anie do
lekarza, który jest na urlopie albo sam mia³by powo³aæ siê na klauzulê sumienia.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dochowanie sumiennoci lekarza, który w razie konfliktu
wiadczenia z w³asnym sumieniem mia³by udzielenia wiadczenia odmówiæ, jest
niezwykle trudne. Oznacza bowiem koniecznoæ sprostania wielu przes³ankom,
których niedope³nienie bêdzie przes¹dzaæ o braku nale¿ytej starannoci
i w konsekwencji bezprawnym dzia³aniu lekarza i jego winie.
Podsumowuj¹c nale¿y zwróciæ uwagê na jeszcze jeden aspekt zagadnienia.
Sumiennoæ lekarza nabiera bowiem w ostatnich latach innego ni¿ dot¹d, tradycyjnie pojmowanego, znaczenia38. Czêsto pojawia siê potrzeba, a niekiedy
i koniecznoæ przeprowadzenia procedur diagnostycznych czy terapeutycznych, które nie zyskuj¹ jednoznacznej moralnej akceptacji wszystkich lekarzy39.
Na pytanie czy lekarz udzielaj¹cy wiadczenia, które  rzecz jasna  w sporym
uproszczeniu okreliæ mo¿na jako w¹tpliwe moralnie, dzia³a sumiennie, udzieliæ
odpowiedzi musi sobie sam zainteresowany. Decyzja ta podejmowana jest na
jego w³asne ryzyko. Powód tego stanowiska jest nastêpuj¹cy: ustawodawca
zdecydowa³ siê dla oceny sumiennoci lekarza pos³u¿yæ klauzulami generalnymi
i zwrotami nieostrymi. Nie sposób przez to jednoznacznie przyj¹æ, ¿e dzia³ania
lekarza s¹ nielegalne tylko dlatego, ¿e wykonanie pewnych zabiegów40 godzi
w zasady wspó³¿ycia spo³ecznego czy jest niezgodne z jego w³asnym sumieniem. Jest to powodowane tym, ¿e owa zgodnoæ z zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego, zgodnoæ z sumieniem czy  w mniejszym stopniu, ale tak¿e
 aktualna wiedza medyczna wy³amuj¹ siê jednoznacznym klasyfikacjom, jednoczenie wymagaj¹ od lekarza ci¹g³ego poszerzania wiedzy i ledzenia aktualnych standardów wykonywania zawodu41. Lekarz nie mo¿e bowiem poprzestaæ
na tym, czego nauczy³ siê na studiach medycznych czy w trakcie zdobywania
specjalizacji. Musi podnosiæ swoje kwalifikacje tak¿e w zakresie okrelenia tego,
38 B. Chazan, Lekarz wobec wyzwañ bioetycznych, w: L. Bosek, M. Królikowski (red.), Wspó³czesne wyzwania bioetyczne, Warszawa 2010, s. 23  pisze o wspó³czesnych problemach i dylematach
lekarza w zwi¹zku z postêpem technologicznym w medycynie.
39 T. Biesaga, Klauzula sumienia w etyce medycznej Medycyna Praktyczna 12 (2008), dostêpny
na stronie http://www.mp.pl/etyka/?aid=41541 (28 VI 2013).
40 Dobrym przyk³adem s¹ tutaj procedury wspomaganej medycznie prokreacji.
41 Zob. tak¿e J.W. Ochmañski, Wybrane zagadnienia prawne reguluj¹ce problematykê komórek
macierzystych, w: L. Pawelczyk, J. Winiewski (red.), Klonowanie i wykorzystanie komórek macierzystych wyzwaniem dla medycyny, etyki, prawa i spo³eczeñstwa, Poznañ 2007, s. 201.
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co sk³ada siê w danym momencie na aktualn¹ wiedzê medyczn¹. Oznacza to,
niestety, tak¿e trudnoæ interpretacyjn¹ w zakresie koniecznoci oceny zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego oraz oceny legalnoci odmowy udzielenia wiadczenia
zdrowotnego z powo³aniem przes³anki niezgodnoci wiadczenia z sumieniem.
Mo¿e siê bowiem zdarzyæ i tak, ¿e to co dla lekarza stanowiæ bêdzie naruszenie
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i przes¹dzaæ bêdzie o nielegalnoci zabiegów,
dla pacjenta tego charakteru mieæ nie bêdzie. Wówczas istota rozstrzygniêcia
sporu sprowadzaæ siê bêdzie do okrelenia standardu sumiennoci lekarza
i odpowiedzi na pytanie czy sporne wiadczenie jest wpisane w standard
aktualnej wiedzy medycznej. Problem przeciwny zdaje siê nie wymaga analizy,
gdy¿ sytuacjê niezgodnoci wiadczenia z sumieniem pacjenta i wyznawanymi
przez niego zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego dostatecznie mocno i ostatecznie
zabezpiecza instytucja zgody pacjenta. Nie sposób jednak traciæ z pola widzenia
faktu, ¿e dzia³anie lekarza proponuj¹cego zastosowanie metod nieuznanych czy
zarzuconych mo¿e byæ uznane jako dzia³anie bezprawne i zawinione.

PHYSICIANS CONSCIENTIOUSNESS AND THE REFUSAL
OF HEALTH SERVICES CONTRARY TO CONSCIENCE
(SUMMARY)

This paper presents the required range of medical conscientiousness in the case of health
services. Physicians conscientiousness means proceeding in accordance with the art of the profession and current medical knowledge. The subject of discussion is an analysis of medical duties set
out in Art. 4 of the Code of Medical Ethics in conjunction with Art. 4 of the Act on the Professions
of Doctor and Dentist. Duty means acting in accordance with his conscience as a doctor. Conscientiousness should be seen as a situation in which the doctor refers to the incompatibility of the activities
with his own conscience. The author analyses the current medical knowledge which determines the
standard of medicine practice and his conscientiousness in relation to the patient. The refusal by
a physician of a procedure depends on whether it is included in the current medical knowledge. The
text answers the question of whether cases of refusal of health services, when they are examples
of standard practice and are consistent with current medical knowledge, should be treated differently
from cases when they lack such a character. The author defines the scope of a conscientious doctor
in the case of a conscience clause.

DIE GEWISSENSHAFTIGKEIT DES ARZTES VERSUS
DIE VERWEIGERUNG DEM GEWISSEN WIEDERSPRECHENDER
ÄRZTLICHER LEISTUNGEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel präsentiert den Umfang der von einem Arzt geforderten Gewissenhaftigkeit in der
Situation, in der er einem Patienten die gesundheitlichen Leistungen zukommen lässt. Unter Gewis-
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senhaftigkeit, d.h. Sorgfalt, verstehen wir eine mit den Standards des Arztberufs zu vereinbarende
Handlungsweise des Arztes, welche das aktuelle medizinische Wissen miteinschließt. Den Gegenstand der Ausführungen bildet die Analyse der ärztlichen Verpflichtungen, die im Art. 4 des Kodexes
der ärztlichen Ethik in Verbindung mit dem Art. 4 des Gesetzes über den Beruf des Arztes sowie
des Zahnarztes formuliert ist. Sie bestehen in der medizinischen Sorgfalt sowie im Handeln gemäß
dem Gewissen des Arztes. Die Sorgfalt lässt sich auch in einer Situation erblicken, in der der Arzt
zum Gewissensvorbehalt greift. Die Autorin des Artikels analysiert den Umfang des aktuellen medizinischen Wissens, anhand deren der Standard der Ausübung des Arztberufes und die Sorgfalt des
Arztes gegenüber dem Patienten bestimmt werden. Die Zulässigkeit des Gewissensvorbehalts sowie
der Charakter der Gründe des Vorbehalts und ihr rechtlicher Stand werden nämlich von der Bestimmung einer ärztlichen Handlung als zum Standard des gegenwärtigen medizinischen Wissens zugehörig abhängen. Die Analysen konzentrieren sich also auf die Antwort auf die Frage, ob man die
zwei Situationen unterschiedlich betrachten muss: eine, wenn es die Verweigerung einer zum medizinischen Standard gehörenden Leistung betrifft, und eine andere, wo die seitens des Patienten
erwartete Leistung nicht zu den Standards der ärztlichen Kunst zugezählt wird. Die Autorin verweist
auf den Umfang der ärztlichen Sorgfalt in einer Situation, in der er die Gewissensklausel in Anspruch
nimmt, also im Falle des Konfliktes zwischen dem Willen des Patienten und dem Urteil des Gewissens
des Arztes.
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Wprowadzenie
Przynale¿¹ca do kategorii praw cz³owieka oraz praw i wolnoci obywatelskich wolnoæ sumienia i wyznania chroniona jest prawem miêdzynarodowym,
a wpisana w liczne ustawy zasadnicze le¿y u podstaw funkcjonowania demokratycznych pañstw prawa. Gwarantowana równie¿ w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako wolnoæ sumienia i religii1 znajduje rozwiniêcie w aktach
prawnych ni¿szego rzêdu. Wyrazem tego s¹ m.in. przepisy rozdzia³u XXIV
czêci szczegó³owej Kodeksu karnego2 zatytu³owanego Przestêpstwa przeciwko wolnoci sumienia i wyznania.
Chocia¿ treæ artyku³ów ujêtych w kodeksie karnym bez w¹tpienia nawi¹zuje do wczeniej obowi¹zuj¹cych w Polsce regulacji prawnych, ich interpretacja napotyka niekiedy trudnoci. Niemniej jednak, nie wydaje siê, by unormowania kodeksu karnego by³y a¿ tak niejednoznaczne, aby uniemo¿liwiaæ
stwierdzenie czy w okrelonej sytuacji dochodzi do naruszenia prawa, czy te¿ nie.
Adres/Addresse/Anschrift: dr S³awomir Cebula, Uniwersytet Papieski Jana Paw³a II w Krakowie, ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków, e-mail: slawomir.cebula@upjp2.edu.pl
1 Por. art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Mimo ¿e
konstytucja zawiera zwrot wolnoæ sumienia i religii, podczas gdy inne ustawy ³¹cznie z kodeksem
karnym operuj¹ okreleniem wolnoæ sumienia i wyznania  wyk³adnie oraz komentarze nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoci, ¿e chodzi tutaj o tê sam¹ wolnoæ.
2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 z pón. zm.
(dalej: k.k.).
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Ewentualna nieprecyzyjnoæ przepisów powinna byæ bowiem rozstrzygniêta
przez orzecznictwo i objaniana stosownymi komentarzami. Zatem spróbujmy
dokonaæ szczegó³owej analizy treci rozdzia³u XXIV k.k., zwracaj¹c uwagê na
kwestie niejasne lub sporne, jednoczenie szukaj¹c ich rozwi¹zañ.
* * *
Polska ustawa karna penalizuje trzy rodzaje przestêpstw godz¹cych
w wolnoæ sumienia i wyznania. S¹ nimi: dyskryminacja wyznaniowa (art. 194),
przeszkadzanie w wykonywaniu obrzêdów religijnych lub pogrzebowych
(art. 195) oraz obraza uczuæ religijnych (art. 196). Typizowanie tych przypadków jako czynów zabronionych wskazuje, ¿e ustawodawca uzna³ je za szczególnie drastyczne formy zamachu na wolnoæ sumienia i wyznania3.
Wszystkie przestêpstwa ujête w rozdziale XXIV k.k. s¹ wystêpkami4,
a przewidziane za nie sankcje s¹ identyczne i przewiduj¹: grzywnê, karê ograniczenia wolnoci albo karê pozbawienia wolnoci do lat 2. Wszystkie z omawianych wystêpków cigane s¹ z oskar¿enia publicznego (z urzêdu, bez potrzeby sk³adania wniosku) i musz¹ byæ pope³nione w sposób umylny. S¹ to
wreszcie przestêpstwa powszechne, co oznacza, ¿e mog¹ byæ pope³nione przez
ka¿d¹ osobê poczytaln¹, bêd¹c¹ w wieku, od którego przewidziana jest odpowiedzialnoæ karna5 .
1. Dyskryminacja wyznaniowa
Treæ art. 194 obecnie obowi¹zuj¹cego Kodeksu karnego brzmi:
Kto ogranicza cz³owieka w przys³uguj¹cych mu prawach ze wzglêdu na
jego przynale¿noæ wyznaniow¹ albo bezwyznaniowoæ, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
Otwieraj¹cy rozdzia³ XXIV, art. 194 k.k. opisuje przestêpstwo dyskryminacji wyznaniowej oraz dyskryminacji na tle bezwyznaniowoci. Uwzglêdnienie
bezwyznaniowoci w treci tego przepisu wyjania historia jego powstania. Jest
on bowiem kopi¹ art. 192 tzw. Kodeksu karnego z 1969 r.6, obowi¹zuj¹cego
w Polsce w latach 19701998, który z kolei wzorowa³ siê na art. 2 Dekretu
z 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolnoci sumienia i wyznania7. Dokument ten
3
4
5

Por. M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 808.
Od wystêpków, ze wzglêdu na wysokoæ sankcji nale¿y odró¿niæ zbrodnie.
Granic¹ wieku odpowiedzialnoci karnej jest ukoñczony 17 rok ¿ycia przed pope³nieniem czynu
zabronionego, a w przypadku przestêpstw o wysokiej spo³ecznej szkodliwoci  mo¿e byæ ona obni¿on¹
do 15 roku ¿ycia. Por. art. 10 k.k.
6 Kodeks karny z dnia 19 kwietnia 1969 roku, Dz.U. 1969, nr 13, poz. 94.
7 Dekret z 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolnoci sumienia i wyznania, Dz.U. 1949, nr 45, poz. 334.
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by³ w istocie narzêdziem represji wobec Kocio³a katolickiego. Obecny zapis
ró¿ni siê od pierwotnego u¿yciem okrelenia cz³owiek zamiast obywatel,
przestawieniem ochrony wyznania na pierwsze miejsce oraz obni¿on¹ sankcj¹.
Geneza art. 194 Kodeksu karnego
Dokument

Hipoteza

Sankcja

Art. 2 Dekretu
z 5 sierpnia 1949 r.
o ochronie wolnoci
sumienia i wyznania
Kto ogranicza obywatela
w jego prawach ze wzglêdu
na jego przynale¿noæ
wyznaniow¹, przekonania
religijne lub bezwyznaniowoæ
podlega karze wiêzienia
do lat 5

Tabela 1

Art. 192 Kodeksu karnego Art. 194 obecnie
z 19 kwietnia 1969 r.
obowi¹zuj¹cego Kodeksu
karnego z 6 czerwca 1997 r.
Kto ogranicza obywatela
w jego prawach ze
wzglêdu na jego
bezwyznaniowoæ lub
przynale¿noæ
wyznaniow¹
podlega karze pozbawienia
wolnoci do lat 5

Kto ogranicza cz³owieka
w przys³uguj¹cych mu
prawach ze wzglêdu na
jego przynale¿noæ
wyznaniow¹ albo
bezwyznaniowoæ
podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoci
albo pozbawienia wolnoci
do lat 2

Przedmiotem ochrony omawianego przepisu jest wolnoæ religii oraz prawo do zachowania przekonañ areligijnych. Zastosowanie przepisu art. 194 k.k.
ma miejsce w przypadkach, gdy nast¹pi ograniczenie praw innej osoby ze
wzglêdu na jej stosunek do religii8. Dzieje siê tak, kiedy jaka osoba lub
instytucja uprawniona do podejmowania okrelonych decyzji czy czynnoci
odmawia zainteresowanemu korzystania z przys³uguj¹cych mu praw, a jego
religijnoæ lub areligijnoæ stanowi powód owej decyzji lub okrelonego zachowania9. Ograniczenie, o jakim mówi przepis, dotyczyæ mo¿e wszystkich praw
przys³uguj¹cych na mocy Konstytucji, ustaw, a nawet powszechnie uznawanych
zwyczajów10. Ze wzglêdu na charakter penalizowanego czynu, mo¿e on byæ
zarówno dzia³aniem, jak i zaniechaniem. Z naruszeniem art. 194 k.k. mamy do
czynienia tylko i wy³¹cznie w przypadku, gdy formu³owane w nim ograniczenie
dotyczy konkretnej osoby lub grupy osób. Nie wype³nia bowiem znamion tego
przestêpstwa zapowied ograniczenia (czy to skierowana ku konkretnej osobie
lub grupie), lecz dochodzi ono do skutku w przypadku faktycznego zaistnienia
ograniczenia11. Dyskryminacja mo¿e mieæ formê dzia³ania (np. zwolnienie
z pracy, odmowa przyjêcia do przedszkola) lub zaniechania (np. brak awansu
mimo spe³nienia wymaganych kryteriów).
8
9

A. Zoll (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna, Kraków 1999, s. 492.
Mo¿e to byæ np.: odmowa przyjêcia do przedszkola, szko³y czy pracy, nierówne traktowanie
w miejscu pracy lub nauki, odmowa wynajmu sali, odmowa wykonania jakiej czynnoci us³ugowej lub
handlowej, odmowa wykonania praw wyborczych czy polecenie wykonywania pracy w dni wi¹teczne.
10 M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, s. 808809.
11 Ibidem, s. 809.
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Nieco inaczej przepis ten interpretuje siê w odniesieniu do stowarzyszeñ
o charakterze religijnym b¹d partii politycznych kultywuj¹cych wartoci religijne, gdzie odmowa przyjêcia osoby bezwyznaniowej lub deklaruj¹cej odmienny
wiatopogl¹d mo¿e byæ uzasadniona konfliktem z realizacj¹ celów statutowych
i w zwi¹zku z tym jest dopuszczalna przez prawo.
Zagadnienia omówione dot¹d, a w szczególnoci kryteria penalizacji nie
budz¹ w Polsce znacz¹cych w¹tpliwoci. Od czasu do czasu powraca natomiast pytanie dotycz¹ce stosowania przepisu art. 194 k.k. w sytuacji eksponowania symbolu religijnego w postaci krzy¿a w miejscach sprawowania w³adzy
publicznej lub w budynkach u¿ytecznoci publicznej. Do kwestii tej odniós³ siê
w 1998 r. S¹d Apelacyjny w £odzi, nie dopatruj¹c siê dyskryminacji osób
bezwyznaniowych przez wywieszenie krzy¿a w budynku w³adzy publicznej12.
Podobnie S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e obecnoæ krzy¿a w lokalu wyborczym nie
jest dyskryminacj¹ innych wyznañ13.
2. Przeszkadzanie w wykonywaniu obrzêdów religijnych
lub pogrzebowych
Treæ art. 195 obecnie obowi¹zuj¹cego Kodeksu karnego brzmi:
§ 1. Kto z³oliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego
kocio³a lub innego zwi¹zku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto z³oliwie przeszkadza pogrzebowi,
uroczystociom lub obrzêdom ¿a³obnym.
Artyku³ 195 k.k. sk³ada siê z dwóch paragrafów. W § 1 mamy do czynienia z przestêpstwem z³oliwego przeszkadzania w wykonywaniu obrzêdów
religijnych, za § 2 odnosi siê do z³oliwego przeszkadzania pogrzebowi oraz
uroczystociom lub obrzêdom ¿a³obnym. ród³ami tych zapisów s¹: ustawodawstwo miêdzywojenne, jeli chodzi o § 1 (rozdzia³ XXVI Przestêpstwa
przeciw uczuciom religijnym Kodeksu karnego z 1932 r.)14 oraz wspominany
ju¿ komunistyczny kodeks z 1969 r.15 jeli chodzi o § 2. Natomiast Dekret
12
13

Wyrok S¹du Apelacyjnego w £odzi z 28 padziernika 1998 r., I ACa 612/98.
Orzeczenie S¹du Najwy¿szego z 15 lipca 2010 r., III SW 124/10, OSNP 2011, nr 34,
poz. 60. Przyk³adem analogicznego rozstrzygniêcia cywilnego jest wyrok S¹du Apelacyjnego w Warszawie z 9 grudnia 2013 r. w sprawie sygn. akt I ACa 608/13, oddalaj¹cego apelacjê od wyroku S¹du
Okrêgowego w Warszawie z 14 stycznia 2013 r. sygn. akt I C 716/12. Sprawa ta dotyczy³a obecnoci
krzy¿a na Sali Posiedzeñ Plenarnych Sejmu.
14 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny, Dz.U. 1932,
nr 60, poz. 571.
15 Kodeks karny z 19 kwietnia 1969 r., Dz.U. 1969, nr 13, poz. 94.
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z 5 sierpnia 1949 r. o ochronie sumienia i wyznania przyjmowa³ inne rozwi¹zanie, skupiaj¹c siê w art. 3 na karaniu przypadków zmuszania do udzia³u
w obrzêdach religijnych oraz bezprawnym powstrzymywaniu od udzia³u
w takich obrzêdach, dlatego nie sta³ siê on inspiracj¹ dla ustawodawcy wprowadzaj¹cego obecnie obowi¹zuj¹cy Kodeks karny.

Dokument
Hipoteza

Sankcja

Geneza art. 195 Kodeksu karnego
. § 1 Kodeksu
Art. 174 Kodeksu karnego Art. 197
z dnia 11 lipca 1932 r.
karnego z dnia
19 kwietnia 1969 r.
Kto z³oliwie przeszkadza Kto z³oliwie przeszkadza
publicznemu zbiorowemu pogrzebowi, uroczystociom lub obrzêdom
wykonywaniu aktu
¿a³obnym albo zniewa¿a
religijnego uznanego
zw³oki, prochy ludzkie
prawnie wyznania lub
lub miejsce spoczynku
zwi¹zku religijnego
zmar³ego

podlega karze aresztu
do lat 2

Tabela 2

Art. 195 obecnie obowi¹zuj¹cego Kodeksu karnego
z dnia 6 czerwca 1997 r.
§ 1. Kto z³oliwie przeszkadza publicznemu
wykonywaniu aktu
religijnego kocio³a lub
innego zwi¹zku wyznaniowego o uregulowanej
sytuacji prawnej,
§ 2. kto z³oliwie
przeszkadza pogrzebowi,
uroczystociom lub
obrzêdom ¿a³obnym
podlega karze pozbawienia podlega grzywnie, karze
wolnoci do lat 3
ograniczenia wolnoci
albo pozbawienia wolnoci
do lat 2

Przedmiotem ochrony, do jakiego nawi¹zuje art. 195 k.k. s¹ wolnoæ
religijna, która przejawia siê m.in. poprzez prawo do publicznego wykonywania
kultu religijnego. Dodatkowo w § 2 ochron¹ objête zosta³y uroczystoci pogrzebowe (religijne b¹d niereligijne). Najwa¿niejszym ze znamion przestêpstwa
przeszkadzania w wykonywaniu obrzêdów religijnych jest z³oliwoæ, która
wskazuje na umylny charakter czynu zabronionego pope³nianego w zamiarze
bezporednim16. Nie bêdzie penalizowane zak³ócanie aktu religijnego lub pogrzebu, jeli po stronie sprawcy brak znamienia z³oliwoci (np. fa³szowanie podczas piewu wynikaj¹ce z braku s³uchu muzycznego17, zak³ócenie uroczystoci
przez cz³owieka w stanie mocnego upojenia alkoholowego, który nie rozpoznaje
znaczenia swych czynów18). Przeszkadzanie mo¿e polegaæ na utrudnianiu b¹d
zak³ócaniu aktu religijnego, jak i na ca³kowitym uniemo¿liwieniu jego wykonania19.
Istotny jest tu równie¿ publiczny charakter wykonywanego aktu religijnego,
16 Sprawca chce pope³niæ czyn zabroniony, a nie jak w przypadku zamiaru ewentualnego nie
chce, ale przewiduje realn¹ mo¿liwoæ jego pope³nienia. Zob. A. Marek, S. Walto, Podstawy prawa
i procesu karnego, Warszawa 1999, s. 77.
17 M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, s. 811.
18 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1999, s. 242.
19 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna, s. 496.
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polegaj¹cy na mo¿liwoci uczestniczenia w nim bli¿ej nieokrelonej liczby osób.
Natomiast przeszkadzanie pogrzebowi mo¿e polegaæ w szczególnoci na niedopuszczeniu do pochówku, zak³ócaniu spokoju uczestników pogrzebu, zak³ócaniu mszy lub nabo¿eñstwa pogrzebowego, lub spotkania odbywaj¹cego siê
przy okazji pogrzebu (bezporednio przed lub po pogrzebie), jak równie¿
utrudnianie przejcia konduktowi ¿a³obnemu.
Samo pojêcie aktu religijnego typizowanego w art. 195 k.k. rozumie siê
jako wszelkie publiczne wykonywanie kultu i innych czynnoci religijnych, którymi mog¹ byæ w szczególnoci: msza, nabo¿eñstwo, publiczna modlitwa,
czuwanie, adoracja, medytacja, b³ogos³awieñstwo, procesja, pielgrzymka czy
powiêcenie. Istotnym zapisem art. 195 k.k. jest równie¿ zastrze¿enie o naruszeniu prawa tylko w przypadku, gdy przestêpstwo jest skierowane przeciw
kocio³owi lub zwi¹zkowi wyznaniowemu o uregulowanej sytuacji prawnej.
Oznacza to, ¿e dany koció³ lub zwi¹zek wyznaniowy musi dzia³aæ na podstawie
odrêbnych ustaw20 b¹d te¿ musi byæ wpisany do rejestru wyznañ, który
prowadzi przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych21.
W odró¿nieniu pozosta³ych dwóch artyku³ów rozdzia³u XXIV, przepis
art. 195 k.k. nie budzi wspó³czenie kontrowersji oraz nie przysparza problemów interpretacyjnych. Jego treæ nie poddawana jest równie¿ krytyce.
3. Obraza uczuæ religijnych
Treæ art. 196 obecnie obowi¹zuj¹cego Kodeksu karnego brzmi:
Kto obra¿a uczucia religijne innych osób, zniewa¿aj¹c publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania
obrzêdów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo
pozbawienia wolnoci do lat 2.
Trzeci artyku³ rozdzia³u Przestêpstwa przeciwko wolnoci sumienia
i wyznania wprowadza odpowiedzialnoæ karn¹ za obrazê uczuæ religijnych.
Podobnie jak w przypadku art. 194 k.k., treæ art. 196 zaczerpniêta jest
20 Na podstawie odrêbnych ustaw dzia³a w Polsce 15 Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych:
1. Koció³ Katolicki, 2. Autokefaliczny Koció³ Prawos³awny, 3. Koció³ Ewangelicko-Augsburski,
4. Koció³ Ewangelicko-Reformowany, 5. Koció³ Ewangelicko-Metodystyczny, 6. Koció³ Chrzecijan
Baptystów, 7. Koció³ Adwentystów Dnia Siódmego, 8. Koció³ Polskokatolicki, 9. Zwi¹zek Gmin
Wyznaniowych ¯ydowskich, 10. Koció³ Katolicki Mariawitów, 11. Koció³ Starokatolicki Mariawitów,
12. Koció³ Zielonowi¹tkowy, 13. Wschodni Koció³ Staroobrzêdowy, 14. Muzu³mañski Zwi¹zek Religijny oraz 15. Karaimski Zwi¹zek Religijny.
21 Obecnie w rejestrze MSW wpisanych jest 158 Kocio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych,
[http://bip.msw.gov.pl/bip/informacje-maic/rejestry-ewidencje-arc/rejestry/15644,Rejestr-kosciolow-i-innych-zwiazkow-wyznaniowych.html (23 XII 2013).
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z wczeniejszych regulacji, tj. Kodeksu karnego z 1969 r. oraz Dekretu
z 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolnoci sumienia i wyznania. Obecne brzmienie
przepisu ³¹cznie z sankcjami jest to¿same z zapisem kodeksu karnego z 1969 r.

Geneza art. 196 k.k.
Dokument

Hipoteza

Sankcja

Art. 5 Dekretu z dnia
5 sierpnia 1949 r.
o ochronie wolnoci
sumienia i wyznania
Kto obra¿a uczucia
religijne, zniewa¿aj¹c
publicznie przedmiot czci
religijnej lub miejsce
przeznaczone do wykonywania obrzêdów
religijnych
podlega karze wiêzienia
do lat 5

Tabela 3

Art. 198 Kodeksu karnego Art. 196 obecnie obowi¹z 19 kwietnia 1969 r.
zuj¹cego Kodeksu karnego
z 6 czerwca 1997 r.
Kto obra¿a uczucia
religijne innych osób,
zniewa¿aj¹c publicznie
przedmiot czci religijnej
lub miejsce przeznaczone
do publicznego wykonywania obrzêdów
religijnych
podlega karze
pozbawienia wolnoci
do lat 2, ograniczenia
wolnoci albo grzywny

Kto obra¿a uczucia
religijne innych osób,
zniewa¿aj¹c publicznie
przedmiot czci religijnej
lub miejsce przeznaczone
do publicznego wykonywania obrzêdów
religijnych
podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoci
albo pozbawienia wolnoci
do lat 2

Artyku³ 196 k.k. chroni uczucia religijne, które opisywane s¹ jako sk³adowa wyra¿ania wolnoci religijnej. Objanienie treci przepisu wymaga zwrócenia
uwagi na kilka istotnych kwestii. Otó¿, zniewa¿enie uczuæ religijnych musi
dotyczyæ przynajmniej dwóch osób22. Jest to przestêpstwo umylne przejawiaj¹ce siê zarówno poprzez zamiar bezporedni (sprawca dzia³a w celu obra¿enia
uczuæ religijnych innych osób), jak i ewentualny (sprawca jedynie przewiduje,
¿e jego dzia³ania mog¹ obraziæ uczucia religijne). W¹tpliwoci dotycz¹ce stosowania art. 196 k.k. w sytuacji obrazy wiatopogl¹du ateistycznego nie znalaz³y
akceptacji wród teoretyków prawa ze wzglêdu na brak ateistycznej analogii
w stosunku do przedmiotu czci religijnej i miejsca kultu23. W³aciwsze wydaje
siê stosowanie w przypadku naruszenia praw osób o wiatopogl¹dzie ateistycznym przepisów art. 216 k.k. penalizuj¹cego wystêpek zniewagi lub art. 212 k.k.
penalizuj¹cego wystêpek znies³awienia.
Zniewa¿enie, bêd¹ce czynnoci¹ wykonawcz¹ art. 196 k.k., mo¿e mieæ
zdaniem Lecha Gardockiego postaæ werbaln¹ lub polegaæ na lekcewa¿¹cym
zachowaniu sprawcy24. Nale¿y dodaæ, ¿e werbalny charakter zniewagi mo¿e
polegaæ na wypowiedzi ustnej, jak równie¿ pisemnej. Z kolei Piotr Stanisz
zwraca uwagê na mo¿liwoæ obrazy uczuæ religijnych równie¿ poprzez gesty
22
23
24

L. Gardocki, Prawo karne, s. 242.
E. Kruczoñ, Przestêpstwo obrazy uczuæ religijnych, Prokuratura i Prawo 2 (2011), s. 3940.
L. Gardocki, Prawo karne, s. 243.
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b¹d rysunki25. Istotnym jest, tak jak w przypadku innych przestêpstw rozdzia³u
XXIV k.k., by czynnoæ wykonawcza mia³a miejsce w przestrzeni publicznej.
Art. 196 k.k. mo¿na naruszyæ np. poprzez rysunki, has³a na cianach, wystawy,
prasê, ksi¹¿ki, emisje radiowe i telewizyjne, umieszczanie w Internecie czy
poprzez demonstracyjne okazywanie pogardy w formie gestów, zachowañ czy
parodiowania, jak równie¿ przez doprowadzenie do zniszczenia przedmiotu lub
miejsca kultu b¹d te¿ jego naruszenia lub uszkodzenia.
Zgodnie z wyk³adni¹ jêzykow¹ i funkcjonaln¹, mo¿na obraziæ uczucia
religijne jedynie osób religijnych26. Poczucie siê ura¿onym w czyim imieniu nie
podlega ciganiu w myl art. 196 k.k.
Pojêcie przedmiotu czci religijnej nale¿y do doæ pojemnych. Jest nim
zarówno przedmiot materialny (figura, obraz, przedmiot liturgiczny), obiekt
 podmiot kultu (np. Jezus, Matka Boska, Budda), jak i dogmaty, symbole
i s³owa czy imiona uznawane za wiête27. Nale¿y dodaæ, ¿e w¹tpliwoci dotycz¹ce rozci¹gniêcia znaczenia przedmiot czci religijnej równie¿ na podmiot
czci religijnej zgodnie z wyk³adni¹ jêzykow¹ i celowociow¹ s¹ rozstrzygane
pozytywnie. Jeli kult mo¿e skupiaæ siê na przedmiocie, to tym bardziej na
podmiocie. Nie sposób sporz¹dziæ pe³nej listy potencjalnych przedmiotów czci,
dlatego uzasadnion¹ wydaje siê tu definicja Erwina Kruczonia, okrelaj¹ca
przedmiot kultu jako ka¿dy przedmiot, który przez dan¹ wspólnotê religijn¹
uwa¿any jest za przedmiot kultu, godny najwy¿szego szacunku, powa¿ania
i uwielbienia28. Niew¹tpliw¹ wad¹ zapisów art. 196 k.k. jest brak wyodrêbnienia
oprócz przedmiotu czci religijnej, tak¿e przedmiotów przeznaczonych do
oddawania czci religijnej, jak szaty czy naczynia liturgiczne, które nie s¹ przedmiotami czci religijnej, a spe³niaj¹ wa¿ne funkcje we wspólnotach religijnych29.
Pojêcie miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzêdów
religijnych nie przysparza problemów interpretacyjnych. Miejscami takimi s¹:
wi¹tynie i domy modlitwy (kocio³y, cerkwie, zbory, meczety, synagogi, sale
zgromadzeñ), cmentarze oraz kapliczki, krzy¿e i figury bêd¹ce elementem krajobrazu. Ponadto do kategorii tej zaliczaj¹ siê czasowe miejsca obrzêdów religijnych, jak o³tarze polowe czy place i ulice podczas mszy i procesji.
25
26

A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 128129.
E. Kruczoñ, Przestêpstwo obrazy uczuæ religijnych, s. 39; M. Pietrzak, Ochrona wolnoci
sumienia i wyznania na gruncie prawa karnego i cywilnego, w: A. Mikulska (oprac.), Wolnoæ myli,
sumienia i wyznania. Poradnik prawny, Warszawa 2003, s. 6566; J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 294.
27 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna, s. 501.
28 E. Kruczoñ, Przestêpstwo obrazy uczuæ religijnych, s. 48.
29 Zwolennikiem uzupe³niania art. 196 k.k. o przedmioty przeznaczone do oddawania czci religijnej jest Wojciech Janyga. Zob. W. Janyga, Przestêpstwo obrazy uczuæ religijnych w polskim prawie
karnym w wietle wspó³czesnego pojmowania wolnoci sumienia i wyznania, Warszawa 2010, s. 223.
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Kwestia obrazy uczuæ religijnych w polskim prawie karnym budzi wiele
w¹tpliwoci i kontrowersji. Najczêstszym ze zg³aszanych problemów jest wyznaczenie granicy pomiêdzy przestêpstwem obrazy uczuæ religijnych a uprawnion¹ dzia³alnoci¹ artystyczn¹ oraz korzystaniem z wolnoci s³owa. Nie budzi
w¹tpliwoci kwestia wykorzystania przedmiotu czci religijnej jako elementu
kreacji artystycznej do momentu, jak w jej formie nie dostrze¿e siê elementów
poni¿aj¹cych lub obel¿ywych30. Niezwykle wa¿n¹ wskazówk¹ interpretacyjn¹
odnosz¹c¹ siê do tego problemu jest orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego
z 7 czerwca 1994 r., w którym czytamy, ¿e uczucia religijne, ze wzglêdu na
ich charakter, podlegaj¹ szczególnej ochronie prawa. Bezporednio powi¹zane
s¹ bowiem z wolnoci¹ sumienia i wyznania, stanowi¹c¹ wartoæ konstytucyjn¹.
Potwierdzaj¹ to tak¿e akty miêdzynarodowe [...] Dlatego te¿ dzia³ania naruszaj¹ce uczucia religijne mog¹ byæ przedmiotem zakazu ustawowego tak¿e wówczas, gdyby by³y podejmowane za pomoc¹ rodków s³u¿¹cych realizacji wolnoci s³owa31.
Wnioski
Rozbie¿noci interpretacyjne i niekonsekwencje w kwestii cigania przestêpstw przeciwko wolnoci sumienia i wyznania wywo³ywaæ mog¹ przewiadczenie o zawi³oci unormowañ rozdzia³u XXIV k.k. Co wiêcej, nie sposób
przewidzieæ, czy s¹dy w analogicznych sprawach bêd¹ dopatrywa³y siê przestêpstwa, czy te¿ nie. Niemniej jednak przeprowadzona analiza treci pozwala
w znacznym stopniu sprecyzowaæ rozumienie przepisów, tym bardziej ¿e
orzecznictwo i komentarze odnosz¹ siê równie¿ do kwestii najbardziej spornych, którymi s¹ obecnoæ symboli religijnych w miejscach sprawowania w³adzy publicznej oraz granica pomiêdzy przestêpstwem obrazy uczuæ religijnych
a dzia³alnoci¹ artystyczn¹ i wolnoci¹ s³owa.
Sprawa obecnoci symboli religijnych w miejscach sprawowania w³adzy
publicznej nale¿y do jednoznacznie rozstrzygniêtych. Dlatego podwa¿anie np.
obecnoci krzy¿a w urzêdach, lokalach wyborczych i tym podobnych miejscach nale¿y traktowaæ jako presjê grup niezadowolonych z takiego stanu
prawnego. W myl obowi¹zuj¹cego prawa reakcj¹ s¹dów powinno byæ w takich
sytuacjach potwierdzanie zasadnoci prawnej obecnoci symboli religijnych
w przestrzeni publicznej. Kluczowa dla zasadnoci utrzymania ochrony praw
wiêkszoci, co tyczy siê w³anie krzy¿a, jest struktura wyznaniowa Polski oraz
uwarunkowania historyczne i kulturowe.
30
31

A. Zoll (red.), Kodeks karny. Czêæ szczególna, s. 502.
Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z 7 czerwca 1994 r., cz. 1, poz. 11, s. 90.
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Z kolei granicê pomiêdzy obraz¹ uczuæ religijnych a dzia³alnoci¹ artystyczn¹ i wolnoci¹ s³owa wyznacza zniewaga, przejawiaj¹ca siê okazywaniem
lekcewa¿enia lub pogardy, któr¹ odró¿niæ nale¿y od krytyki, pozbawionej elementu zniewagi, a wiêc niebêd¹cej przestêpstwem.
Z³o¿onoæ i ró¿norodnoæ zjawisk religijnych z jednej strony oraz zmiany
spo³eczno-kulturowe z drugiej, wywo³uj¹ niekiedy trudnoci w rozstrzygniêciu
konkretnych spornych przypadków. Orzecznictwo i komentarze pozostaj¹ tu
istotnymi wskazówkami interpretacyjnymi. S¹ one znacz¹cym uzupe³nieniem
wszelkich prawnych regulacji z konstytucyjn¹ gwarancj¹ wolnoci sumienia
i wyznania na czele. Niemniej jednak nale¿y podkreliæ, ¿e róde³ wci¹¿ powracaj¹cych publicznych dyskusji na temat rozumienia granic wolnoci religijnej czy
znamion przestêpstw przeciwko wolnoci sumienia i wyznania na pewno nie
nale¿y upatrywaæ w nieprecyzyjnoci zapisów prawnych, lecz raczej w sferze
wiatopogl¹dowej, gdy bezstronnoæ mylnie uto¿samiana bywa ze wieckoci¹
lub gdy lekcewa¿ony bywa jaki rodzaj wolnoci.

PROTECTING THE FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION
IN POLISH PENAL LAW
(SUMMARY)

Guaranteed by international law and the Constitution of the Republic of Poland, freedom of
conscience and religion is also protected by the regulations of Chapter XXIV of the Polish Penal
Code (1997) entitled Crimes against Freedom of Conscience and Religion. The Penal Code specifies three types of crime against the freedom of conscience and religion. These include: religious
discrimination (Article 194), interfering with the performance of religious rites or burial (Article 195)
and insulting religious feelings (Article 196). The selection of these cases as criminal offenses
indicates that the legislature considered it to be a particularly drastic form of crime against the
freedom of conscience and religion. Although the content of the articles of the Penal Code refers
to the legal regulations, which were previously in force in Poland, their practical application faces
a number of difficulties. The jurisdiction and comments help in solving any doubts of interpretation.
In addition to fundamental analysis, it also relates to the most controversial issues, which are: the
presence of religious symbols in public offices or the distinction between the crime of insulting
religious feelings and artistic activities and freedom of speech. Recurrent public discussions on
understanding the limits of religious freedom or the constituent elements of crimes against freedom
of conscience and religion is definitely not caused by the imprecision of legal provisions, but rather
as an ideological discourse.
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DER SCHUTZ DER GEWISSENS- UND BEKENNTNISFREIHEIT
IM POLNISCHEN STRAFFRECHT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die durch das internationale Recht sowie das Grundgesetz der Republik Polen garantierte
Gewissens- und Bekenntnisfreiheit wird ebenfalls durch einige Bestimmungen im Kapitel XXIV des
polnischen Strafgesetzbuches (1997) unter dem Titel Straftaten gegen die Gewissens- und Bekenntnisfreiheit geschützt,. Das Strafgesetz formuliert drei Arten der Straftaten, die gegen die
Gewissens- und Bekenntnisfreiheit gerichtet sind: die mit dem Bekenntnis verbundene Diskriminierung
(Art. 194), die Störung bei der Durchführung der Religions- und Bestattungszeremonien (Art. 195)
sowie die Verletzung der religiösen Gefühle. Die Auswahl dieser Fälle als verbotene Taten verweist
darauf, dass sie vom Gesetzgeber als besonders drastische Formen des Angriffs auf die Gewissensund Bekenntnisfreiheit verstanden werden. Obwohl der Inhalt des im Strafgesetzbuch genannten
Artikels mit den früher in Polen geltenden Rechtsbestimmungen zusammenhängt, stößt ihre praktische
Umsetzung auf zahlreiche Schwierigkeiten. Bei der Lösung der Interpretationsprobleme sind die
Rechtsprechung sowie die Kommentare behilflich. Neben der grundsätzlichen Analyse verweisen sie
auch auf die am meisten strittigen Fragen: das Vorhandensein der religiösen Symbole an Orten der
Handhabung der öffentlichen Gewalt oder die Grenzziehung zwischen der Verletzung der religiösen
Gefühle, der künstlerischen Betätigung und der Meinungsfreiheit. Die Quellen der ständig wiederkehrenden Diskussionen über das Verständnis der Grenzen der religiösen Freiheit oder der Merkmale der
Strafftaten gegen die Gewissens- und Bekenntnisfreiheit liegen sicher nicht in der mangelnden Präzision der Rechtsbestimmungen, sondern in der weltanschaulichen Sphäre.
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Wspó³czenie nauczanie religii, realizowane w polskiej szkole, staje
w obliczu nowych wyzwañ. S¹ one warunkowane szybkimi, a zarazem z³o¿onymi przemianami spo³ecznymi i kulturowymi, które znacz¹co wp³ywaj¹ na
mentalnoæ uczestników lekcji religii. Dzieci i m³odzie¿ stanowi¹ niejednorodn¹
grupê katechetyczn¹. Ró¿nice te uwidaczniaj¹ siê tak pod wzglêdem religijnym,
jak te¿ emocjonalnym, spo³ecznym, moralnym. Niejednokrotnie uczestnicy lekcji
religii przejawiaj¹ brak zainteresowania kwestiami religijnymi i neguj¹ uniwersalne
wartoci. Pod¹¿aj¹ przede wszystkim za tym, co proponuje wspó³czesna kultura. S¹ to propozycje pozorne, pozbawione fundamentów, nieustannie zmieniaj¹ce siê, ambiwalentne, zwiêkszaj¹ce autonomiê jednostki. Brakuje w nich jasno
okrelonych zasad spo³ecznych, a zw³aszcza poszanowania godnoci ka¿dego
cz³owieka, troski o prawdê, uczciwoæ, dobro wspólne. Skutkiem tego jest
rosn¹ca rywalizacja, zanikaj¹ca solidarnoæ, wzrost egoizmu i bezwzglêdnoci.
Czêsto uczestnicy lekcji religii ¿yj¹ w pustce aksjologicznej. Co wa¿ne, jakoæ
swojej egzystencji mierz¹ jedynie posiadanymi dobrami materialnymi, zapominaj¹c o Dekalogu. Udzia³ znacznej czêci dzieci i m³odzie¿y w lekcjach religii
jest pozorny, pozbawiony wewnêtrznego zaanga¿owania i wyranych oddzia³ywañ wychowawczych. W zwi¹zku z powy¿szym redefinicji wymaga sposób
realizacji za³o¿eñ programowych nauczania religii, a szczególnie zadañ, które
Adres/Addresse/Anschrift: dr hab. Anna Zellma, prof. UWM, Wydzia³ Teologii UWM, ul. Hozjusza 15,
11-041 Olsztyn, e-mail: anna.zellma@uwm.edu.pl
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maj¹ pomóc uczniom nie tylko w spotkaniu z Jezusem Chrystusem, ale tak¿e
w zjednoczeniu z Nim, wyznawaniu wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha wiêtego
oraz postêpowaniu zgodnie z ewangeli¹. Za istotn¹  nie tylko dla teorii, ale
równie¿ dla praktyki katechetycznej  nale¿y uznaæ formacjê sumienia. Powstaje
zatem pytanie o to, jak formowaæ sumienie uczestników lekcji religii w czasach
p³ynnej nowoczesnoci. Z tym wi¹¿¹ siê kolejne pytania: jakie zagadnienia
podejmowaæ w toku lekcji religii i w jaki sposób to czyniæ w czasie p³ynnej
nowoczesnoci? Poszukiwanie odpowiedzi wymaga umiejscowienia analiz
w kontekstach p³ynnej nowoczesnoci. St¹d te¿ metafora ta zostanie krótko
scharakteryzowana. Zostan¹ przy tym uwzglêdnione przemiany, które s¹ istotne
dla problematyki okrelonej w tytule niniejszego przed³o¿enia. Dopiero w tym
kontekcie zajmiemy siê takimi zagadnieniami, jak: sta³e i zmienne elementy
formacji sumienia (w tym poszukiwanie metod, postawa i zaanga¿owanie nauczyciela religii). Punktem odniesienia bêd¹ tu za³o¿enia programowe nauczania
religii w polskiej szkole.
W zamyle autorki prezentowany tekst jest jedynie przyczynkiem do dyskusji na temat jakoci holistycznej formacji uczestników lekcji religii, obejmuj¹cej m.in. formacjê sumienia. Nie pretenduje do formu³owania ostatecznych
rozwi¹zañ. Ma raczej formê szkicu, sygnalizuj¹cego problematykê, która
w przysz³oci bêdzie wymaga³a dyskursu prowadzonego w gronie polskich
katechetyków, nauczycieli religii i pedagogów. Niemniej istotna mo¿e okazaæ siê
równie¿ weryfikacja empiryczna poprzez realizacjê badañ ilociowych i jakociowych w gronie nauczycieli religii i uczniów.
Wokó³ zjawiska p³ynnej nowoczesnoci
W naukach humanistycznych i spo³ecznych pocz¹tku XXI w. pojawia siê
wiele pojêæ i interpretacji tendencji spo³eczno-kulturowych, kreuj¹cych wspó³czesn¹ rzeczywistoæ1. Aktualnie oprócz okreleñ postmodernizm2, ponowoczesnoæ3, coraz czêciej wystêpuje okrelenie p³ynna nowoczesnoæ4.
1 Zob. wiêcej o tym np. w: Z. Bauman, P³ynne czasy: ¿ycie w epoce niepewnoci, Warszawa
2007; J. Habermas, Miêdzy naturalizmem a religi¹: rozprawy filozoficzne, Warszawa 2012; Z. Melosik,
T. Szkudlarek, Kultura, to¿samoæ i edukacja: migotanie znaczeñ, Kraków 2010; V. Nemoiam, Postmodernism & Cultural Identities: Conflicts and Coexistence, Washington 2010.
2 Zob. np. W. Szukalski (red.), Wiarygodnoæ chrzecijañstwa w dyskusji z postmodernizmem,
BydgoszczLublin 2013.
3 Zob. np. Z. Bauman, Ponowoczesnoæ jako ród³o cierpieñ, Warszawa 2000; M. B³achuta
(red.), Ponowoczesnoæ, Wroc³aw 2007.
4 Zob. np. Z. Bauman, P³ynna nowoczesnoæ, Kraków 2007; por. np. J. Szempruch, Nauczyciel
w warunkach zmiany spo³ecznej i edukacyjnej, Kraków 2012, s. 2139.
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Metafora ta po raz pierwszy zosta³a u¿yta przez polskiego socjologa Zygmunta
Baumana na okrelenie wspó³czesnych tendencji, które wystêpuj¹ w ¿yciu
spo³ecznym i kulturowym5. Wspomniany autor, dokonuj¹c wyk³adni p³ynnej
nowoczesnoci, stwierdzi³, ¿e p³ynna nowoczesnoæ wypiera sta³¹ nowoczesnoæ, opart¹ na trwa³ych zasadach moralnych6. P³ynna nowoczesnoæ
stoi w opozycji do tego, co sta³e, twarde, ci¹g³e, zakorzenione w tradycji,
bêd¹ce ród³em poczucia stabilizacji ¿yciowej i wewnêtrznej pewnoci. Charakteryzuj¹ j¹ procesy odwrotne do wy¿ej wymienionych, takie jak: mobilnoæ,
szybkie zmiany w sferze spo³ecznej, fragmentarycznoæ, niepewnoæ, szybko
zmieniaj¹ce siê sytuacje i kontakty7. Wspó³czesny cz³owiek ma wiele mo¿liwoci
w zakresie szybkiego przemieszczania siê w przestrzeni ¿ycia spo³ecznego
i komunikowania. Mo¿e b³yskawicznie zmieniaæ miejsce pobytu, czemu sprzyja
dostêp do szybkich i tanich linii lotniczych. Z kolei nowe technologie informacyjne (np. telefony komórkowe, Internet) pozwalaj¹ szybko zdobywaæ i przekazywaæ informacje, zmieniaæ miejsce i formê pracy, bez nawi¹zywania i podtrzymywania wiêzi grupowych 8 . Podejmowane przez jednostkê formy
aktywnoci staj¹ siê przez to powierzchowne. Cz³owiekowi coraz trudniej
po³¹czyæ now¹ jakoæ ¿ycia w ca³ociowy system. Nie daj¹ siê one uj¹æ
w okrelone ramy czy formy, a przez to wydaj¹ siê byæ lekkie. W takiej
rzeczywistoci nie ma miejsca na obiektywny porz¹dek moralny oraz na zakorzenienie w przesz³oci9. Charakterystyczne s¹ te¿ takie zjawiska, jak: negacja
zdolnoci rozumu do poznania obiektywnej prawdy, subiektywizm i relatywizm
moralny, indywidualizm, dyferencjacja, ekonomizm (w tym produkcjonizm, konsumpcjonizm) i globalizacja10. Jednostka [ludzka  A.Z.], jak trafnie zauwa¿a
Piotr Sztompka, zostaje [...] obdarzona niezbywalnymi prawami, nie tylko jako
obywatel, cz³onek spo³eczeñstwa, ale jako osoba ludzka, sama decyduje
o swojej biografii, maj¹c do dyspozycji wiele wzorów ¿ycia czy kariery, a tak¿e
sama ponosi odpowiedzialnoæ za swoje sukcesy czy pora¿ki [...]11. Z tym
wi¹¿e siê zakwestionowanie obiektywnej prawdy, absolutyzowanie subiektywizmu oraz jednostkowej wolnoci od wszystkiego i od wszystkich. Takie
tendencje widoczne s¹ szczególnie w wymiarze ¿ycia osobistego, rodzinnego,
obyczajowego i w kulturze12.
5
6
7

Zob. np. Z. Bauman, P³ynne czasy: ¿ycie w epoce niepewnoci, s. 20.
Ibidem.
Ibidem; M. Nowicka-Kozio³, Samotnoæ podmiotu ponowoczesnego, Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis 1 (2008), s. 4547.
8 M. Nowicka-Kozio³, Samotnoæ podmiotu ponowoczesnego, s. 4547.
9 P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2003, s. 563.
10 Ibidem; J. Szempruch, Nauczyciel w warunkach zmiany spo³ecznej..., s. 2133.
11 P. Sztompka, Socjologia, s. 563.
12 Ibidem.
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W p³ynnej nowoczesnoci prawda jest postrzegana z ró¿nych perspektyw, [...] za ka¿dym razem b³yszczy [ona  A.Z.] inaczej, a jako ¿e nie ma
fundamentu wspólnego dla ludzi nowoczesnych  za wyj¹tkiem Wolnoci [od
wszystkiego  A.Z.]  ka¿da optyka bêdzie postulowa³a inna wersjê prawdy
historycznej13. St¹d te¿ w p³ynnej nowoczesnoci czêsto twierdzi siê, ¿e
prawda obiektywna nie jest mo¿liwa do poznania. Co wiêcej, prawdê obiektywn¹ uznaje siê za zbêdn¹. Zdaniem zwolenników myli ponowoczesnej, ludzie,
którzy ¿yj¹ w p³ynnej nowoczesnoci powinni nauczyæ siê ¿yæ bez Prawdy.
W konsekwencji brak mo¿liwoci poznania obiektywnej prawdy prowadzi do
uznawania wieloci prawd i braku mo¿liwoci odkrycia obiektywnego sensu
istnienia14. Jednostka ludzka zdana jest na sam¹ siebie, co uwidacznia siê np.
w kwestiach dylematów moralnych. Skutkiem takiego mylenia jest subiektywizm oraz propagowanie w³asnych przekonañ i odczuæ. W p³ynnej nowoczesnoci ma te¿ miejsce chaos normatywny. Zanikaj¹ drogowskazy moralne.
Nastêpuje wyrane rozmycie kategorii dobra i z³a. Obiektywne normy moralne
trac¹ znacz¹c¹ rolê w kierowaniu zachowaniami ludzkimi. Czêsto s¹ one odrzucane, bo okazuj¹ siê zbyt ciasne dla cz³owieka i ograniczaj¹ce go w d¹¿eniu do
spe³niania wszystkich zachcianek. Co wiêcej, obiektywne normy moralne zostaj¹
zast¹pione przez wartoci pragmatyczne15.
Cz³owiek p³ynnej nowoczesnoci d¹¿y do zaspokajania egocentrycznych pragnieñ. St¹d te¿ nastêpuje apoteoza mi³oci w³asnej. Niemodne staje siê
powiêcanie dla innych. P³ynna nowoczesnoæ narzuca nowy pozytywny
egoizm16. Cz³owiek nie ukrywa, ¿e jest dla siebie pêpkiem wiata, ¿e w³asne
oczekiwania, potrzeby, cele ¿yciowe i d¹¿enia s¹ dla niego najwa¿niejsze. Za
istotny uznaje siê spontaniczny, zgodny z w³asnymi odczuciami i przekonaniami,
rozwój jednostki. Propaguje siê tezê, ¿e mylenie o sobie dodaje energii, motywuje do dzia³ania oraz staje siê ród³em si³y i oparcia, a jednoczenie pozwala
odnaleæ radoci i spokój we wspó³czesnym wiecie17. W p³ynnej nowoczesnoci cz³owiek jest sam dla siebie wartoci¹. Przestaje udowadniaæ sobie
i innym, ¿e szlachetnie jest byæ dobrym i pomocnym dla blinich18. Z takim
myleniem wi¹¿e siê przekonanie, ¿e cz³owiek przede wszystkim jest istot¹
jednostkow¹, a nie spo³eczn¹. St¹d te¿ w p³ynnej nowoczesnoci ma prawo
d¹¿yæ do w³asnego dobra (tak¿e sukcesów osobistych) bez wzglêdu na dobro
13 A. Heller, Nowoczesnoæ z perspektywy ponowoczesnej. Za³o¿enia filozoficzne, t³um. T. Markiewka, wiat i S³owo 1 (2005), s. 84.
14 Ibidem, s. 8284.
15 Szerzej o tym zob. np. w: J. Mariañski, L. Smyczek (red.), Wartoci, postawy i wiêzi moralne
w zmieniaj¹cym siê spo³eczeñstwie, Kraków 2008.
16 M. Hadaj, Sztuka egoizmu owieconego, Dziennik Gazeta Prawna 198 (2013), s. A6A7.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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innych. W konsekwencji indywidualne »ja«  jak trafnie zauwa¿a El¿bieta
Tkocz  staje siê najwy¿sz¹ i jedyn¹ norm¹ postêpowania19. To, co sprawia
przyjemnoæ jest wyznacznikiem postaw i zachowañ. Rezygnuje siê przy tym
z autorytetu Boga, wychowawców i innych osób znacz¹cych. Cz³owiek sam dla
siebie jest najwiêkszym autorytetem. Jakiekolwiek naladowanie innych jest niedopuszczalne20. Postrzega siê je jako kopiowanie, które ogranicza realizacjê
w³asnych potrzeb i d¹¿eñ, czy te¿ uniemo¿liwia bycie asertywnym i kreatywnym21. S³usznie zatem twierdzi Edward Wiszowaty, ¿e jest to kolejna, utopijna
ideologia, [...] [która  A.Z.] proponuje drogê do w³asnego, prywatnego szczêcia, któr¹ konkretny cz³owiek wytycza sam dla siebie. Innymi s³owy, ile jednostek, tyle dróg, dlatego nieuniknion¹ konsekwencj¹ takiego punktu widzenia
jest relatywizm22. W³anie relatywizm uwidacznia siê w myleniu, ¿e wszystko
jest dozwolone, o ile stanowi efekt wolnego, niczym nieskrêpowanego wyboru
konkretnej jednostki23.
W p³ynnej nowoczesnoci cz³owiek zostaje zmuszony do udowadniania
w³asnej wartoci rynkowej poprzez bycie elastycznym, aktywnym, przedsiêbiorczym, zdolnym do sprostania wymaganiom konkurencji, gotowym do reagowania na ka¿de wyzwanie24. Czêsto jego wartoæ mierzona jest iloci¹ zgromadzonych dóbr materialnych (w tym tak¿e pieniêdzy). St¹d te¿ nasilaj¹ siê tendencje
konsumpcjonistyczne.
Istotn¹ cech¹ p³ynnej nowoczesnoci jest zepchniêcie ¿ycia religijnego
do sfery prywatnej25. Towarzyszy temu desakralizacja kultury, eklektyzm i brak
jednoznacznego etycznego systemu, co ma tak¿e wp³yw na postawy wobec
nauczenia religii w szkole. W p³ynnej nowoczesnoci nastêpuje po³¹czenie
ró¿nych koncepcji (tak¿e stylów) nauczania i wychowania. Próbuje siê urz¹dziæ
edukacjê w kszta³cenie hybrydy, mieszanki chrzecijañstwa z wolnym rynkiem.
Sami [nauczyciele, wychowawcy, rodzice  A.Z.] szarpi¹ siê pomiêdzy porz¹dkiem hierarchicznym i liberalnym agnostycyzmem [...]26. I dlatego wpajaj¹
19 E. Tkocz, Niedostosowanie spo³eczne m³odzie¿y na tle wychowawczych reperkusji postmodernistycznych przemian spo³eczno-kulturowych, w: R. Buchta, S. Dziekoñski (red.), Wychowanie w wierze
w kontekcie przemian wspó³czesnoci, Katowice 2011, s. 58.
20 M. Hadaj, Sztuka egoizmu owieconego, s. A6A7.
21 Ibidem.
22 E. Wiszowaty, Rodziny policyjne w ponowoczesnoci, w: Z. Kêpa, A. Szerauc, R. Wisniewski
(red.), Rodzina  mundur  s³u¿ba, P³ock 2012, s. 48.
23 Ibidem, s. 49.
24 Zob. wiêcej o tym np. w: Z. Bauman, K. Tester, O po¿ytkach z w¹tpliwoci, Warszawa 2003,
s. 117 nn.
25 Zainteresowanych tymi kwestiami odsy³a siê np. do: J. Mariañski, Sekularyzacja, desekularyzacja w nowoczesnym wiecie, Lublin 2006; idem, Religia w spo³eczeñstwie ponowoczesnym: studium
socjologiczne, Warszawa 2010.
26 A. Nalaskowski, Zateizowana transcendencja czyli niejasnoæ wychowania, w: W. Pasierbek (red.),
Pedagogika ignacjañska wobec wyzwañ wspó³czesnego humanizmu, Kraków 2008, s. 217.
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m³odym niepewnoæ, w¹tpienie, zagubienie, wyrany chaos aksjologiczny27.
Rozchwianie systemów wartoci i rozbie¿noci w rodowiskach wychowawczych (np. w kszta³ceniu ogólnym, na lekcji religii, w rodzinie) wp³ywa zawsze
ujemnie na prawid³owy rozwój m³odego pokolenia, tak¿e w zakresie formacji
sumienia.
Sta³e elementy formacji sumienia w za³o¿eniach programowych
nauczania religii
Wspó³czesne nauczanie religii w polskiej szkole stoi wobec nowych
wyzwañ. Obejmuj¹ one m.in. formacjê sumienia, o której wspomina Dyrektorium katechetyczne Kocio³a katolickiego w Polsce28, Podstawa programowa
katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce29 i Program nauczania religii rzymskokatolickiej30. W dokumentach tych zawawarto zapis za³o¿eñ programowych, w zakres których wchodz¹ cele, zadania i treci nauczania na temat
zagadnieñ dotycz¹cych formacji sumienia31. Co wa¿ne, formacja sumienia zajmuje szczególne miejsce na ka¿dym etapie edukacji religijnej w szkole32. Zostaje
bowiem wpisana w obszar dzia³añ edukacyjnych w szkole podstawowej, gimnazjum i w szko³ach ponadgimnazjalnych. Formacjê sumienia zaplanowano
w ramach chrzecijañskiej formacji moralnej33. Ta pierwsza jest zatem istotn¹
czêci¹ nauczania i wychowania moralnego polegaj¹cego na: 1) przekazywaniu
uczniom zasad, dziêki którym bêd¹ mogli rozró¿niaæ i oceniaæ ró¿ne systemy
wartoci; 2) wspieraniu uczniów w podejmowaniu wysi³ków zwi¹zanych
z poszukiwaniem dobra, umi³owaniem go i czynieniem; 3) motywowaniu do
nawrócenia, internalizacji wartoci i kszta³towania postaw34.
Charakterystyczn¹ cech¹ formacji sumienia, niezale¿nie od etapu edukacji
religijnej, jest przekaz rzetelnej wiedzy. Uczniowie stopniowo poznaj¹ pojêcie,
rodzaje i rozwój sumienia. Ucz¹ siê te¿ o znaczeniu prawid³owo formowanego
27
28

Ibidem.
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kocio³a katolickiego w Polsce,
Kraków 2001.
29 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce, Kraków 2010.
30 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii
rzymskokatolickiej w przedszkolach i szko³ach, Kraków 2010.
31 Zob. np. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce, s. 30, 41, 55, 75.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Zob. szerzej na ten temat np. w: A. Marcol, Wychowanie moralne, w: R. Cha³upniak, J. Kochel,
J. Kostorz, W. Spyra (red.), Wokó³ katechezy posoborowej, Opole 2004, s. 435437.
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sumienia w ¿yciu cz³owieka. S³usznie ta wiedza zostaje powi¹zana z przykazaniem mi³oci Boga i bliniego35. Wielokrotnie te¿ przypomina siê uczniom, ¿e
sumienie jest g³osem nak³aniaj¹cym do wyboru dobra i odrzucenia z³a36.
Jednoczenie zwraca siê uwagê na fakt, ¿e sumienie rozwija siê i podlega
ró¿nym wp³ywom zewnêtrznym. Do nich zalicza siê m.in. zmiany zachodz¹ce
we wspó³czesnej kulturze i spo³eczeñstwie37. Tak ogólne stwierdzenia nie zostaj¹
jednak ukonkretnione przez autorów dokumentów programowych nauczania
religii w szkole. Brakuje przy tym takich kwestii, jak np. sprzeciw sumienia
i konflikt sumienia. St¹d te¿ za³o¿enia programowe wymagaj¹ doprecyzowania,
zw³aszcza na etapie przygotowywania podrêczników do religii czy te¿ podczas
zajêæ w gimnazjum i w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zarówno autorzy podrêczników, poradników metodycznych i pomocy dydaktycznych, jak te¿ sami
nauczyciele religii s¹ zobowi¹zani do ukazania uczniom przemian zachodz¹cych
w p³ynnej nowoczesnoci, które maj¹ wyrany wp³yw na formacjê sumienia
m³odego pokolenia. Dla nauczycieli religii szczególnie istotne wydaj¹ siê wy¿ej
wspomniane problemy wynikaj¹ce z indywidualizmu oraz z rozchwiania systemu
wartoci i dezorientacji aksjologicznej. Zagadnienia te nale¿y powi¹zaæ z prawd¹, ¿e sumienie jako najbli¿sza norma moralnoci stanowi zobowi¹zuj¹cy punkt
odniesienia w podejmowaniu decyzji moralnych, nie jest jednak nieomylnym
organem bezb³êdnie rozpoznaj¹cym dobro i z³o38. Uczniowie bowiem coraz
czêciej odwo³uj¹ siê do sumienia formowanego pod wp³ywem przemian zachodz¹cych w p³ynnej nowoczesnoci, traktuj¹c w³asne sumienie jako nieomylne
kryterium dokonywania samodzielnych wyborów moralnych39. B³êdnie te¿ postrzegaj¹ wolnoæ nie jako dar od Boga, wymagaj¹cy dokonywania wyboru
miedzy dobrem a z³em, lecz jako samowolê. St¹d te¿ uczestnikom lekcji religii
nale¿y przypominaæ, ¿e wolnoæ jest wielkim darem ofiarowanym przez Stwórcê ka¿demu cz³owiekowi. Dar ten, jak s³usznie przypominaj¹ autorzy dokumentów programowych nauczania religii, wymaga rzetelnego poznania ca³ej prawdy
o cz³owieku i o wiecie40. St¹d te¿ katechizowanym uczniom nale¿y ukazywaæ
zwi¹zek miêdzy wolnoci¹ i prawd¹41, jednoczenie przypominaj¹c, ¿e tylko
35 Zob. np. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania
religii rzymskokatolickiej..., s. 4547, 5354.
36 Ibidem, s. 75, 8384, 108, 165, 183, 185.
37 Ibidem.
38 M. Machinek, Formacja moralna, w: C. Rogowski (red.), Leksykon pedagogiki religii. Podstawy  koncepcje  perspektywy, Warszawa 2007, s. 207.
39 Do takich wniosków prowadz¹ m.in. wyniki badañ empirycznych, prowadzonych przez socjologów religii. Zob. wiêcej o tym np. w: R. Boguszewski, Religijnoæ i moralnoæ w spo³eczeñstwie
polskim: zale¿noæ czy autonomia?. Studium socjologiczne, Toruñ 2012; J. Mariañski, Przemiany moralnoci polskich maturzystów w latach 19942009: studium socjologiczne, Lublin 2011.
40 Zob. np. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kocio³a katolickiego..., nr 26.
41 Ibidem.
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osoby kieruj¹ce siê prawym sumieniem moralnym s¹ zdolne wybraæ w sposób
wolny i odpowiedzialny to, co jest dobre42.
Bez w¹tpienia wspó³czesne przemiany, jakie zachodz¹ w kulturze p³ynnej
nowoczesnoci, niejednokrotnie przyczyniaj¹ siê do konfliktów wewnêtrznych
i dylematów moralnych, prze¿ywanych przez uczestników lekcji religii. Katechizowani dowiadczaj¹ licznych trudnoci w zakresie rozpoznawania tego, co jest
dobre moralnie i rozró¿niania dobra od z³a. Dobrze zatem, ¿e autorzy dokumentów programowych nauczania religii przypominaj¹ o potrzebie otwierania
uczniów na dzia³anie ³aski Bo¿ej i mi³osierdzie Bo¿e43. Za istotne uznaj¹ te¿
kszta³towanie postawy pokuty i pojednania. S³usznie zwracaj¹ uwagê na potrzebê uwiadamiania dzieciom i m³odzie¿y zwi¹zków pomiêdzy sakramentem
pokuty i pojednania a formacj¹ sumienia. Wszystkie te dzia³ania, zdaniem autorów dokumentów programowych nauczania religii, wymagaj¹ powi¹zania
z motywowaniem katechizowanych uczniów do systematycznego przystêpowania do sakramentu pokuty i pojednania44. Oznacza to, ¿e w formacji sumienia
uczestników lekcji religii podkrela siê zarówno elementy naturalne, jak i nadprzyrodzone. Za³o¿enie to jest s³uszne. Wynika wprost z natury szkolnych lekcji
religii oraz z zasady wiernoci Bogu i cz³owiekowi.
Zmienne elementy formacji sumienia  w poszukiwaniu
skutecznych metod
Rzetelne wspieranie uczestników lekcji religii w formacji sumienia wymaga
poszukiwania i zastosowania zró¿nicowanych rozwi¹zañ metodycznych. Zadanie to nabiera szczególnego znaczenia w kulturze p³ynnej nowoczesnoci.
Z uwagi na mentalnoæ uczestników lekcji religii nie wystarczy bowiem klasyczny wyk³ad na temat sumienia czy te¿ metoda perswazji. Za istotne trzeba uznaæ
zró¿nicowane dzia³ania dostosowane do wieku, poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, religijnego i moralnego uczniów. W edukacji religijnej dzieci
bêd¹ to przede wszystkim ró¿norodne sytuacje, które dostarczaj¹ okazji do
oceniania w³asnego postêpowania czy te¿ prze¿ywania stosunku do w³asnego
i innych postêpowania. W kategorii oceny moralnej niemniej istotne s¹ równie¿
42 Na ten fakt zwróci³ uwagê Jan Pawe³ II w orêdziu skierowanym do m³odzie¿y z okazji
VI wiatowych Dni M³odzie¿y. Zob. Jan Pawe³ II, Otrzymalicie Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15).
Orêdzie do m³odzie¿y ca³ego wiata z okazji VI wiatowego Dnia M³odzie¿y (Watykan, 15.08.1991),
L Osservatore Romano (wyd. pol.) 78 (1990), s. 32 (p. 5).
43 Zob. np. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania
religii rzymskokatolickiej..., s. 54, 9596, 124125.
44 Zob. np. ibidem, s. 4748, 54, 87, 95, 120.
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pogadanki nauczyciela religii nie tylko na temat zachowañ, ale równie¿ skutków,
do jakich mog¹ one prowadziæ tak w ¿yciu sprawcy okrelonego czynu, jak
i innych osób. Stopniowo nale¿y uczyæ katechizowanych wartociowania,
uwra¿liwiaæ na poczucie winy i grzechu oraz wspieraæ w internalizacji zasad
postêpowania moralnego. Osi¹ga siê to poprzez wdra¿anie uczniów do w³aciwie prowadzonego codziennego rachunku sumienia, podczas którego cz³owiek spotyka siê z Bogiem, rozpoznaje Jego mi³oæ i wezwanie do mi³owania
Boga, bliniego i samego siebie. W tym procesie formacji sumienia istotn¹
rolê spe³nia uczenie katechizowanych, w jaki sposób powinni postêpowaæ na
drodze doskonalenia siebie i d¹¿enia do wiêtoci. Nale¿y [przy tym  A.Z.]
unikaæ przyzwyczajania dziecka do prostego przypominania sobie i liczenia
grzechów, nawet gdyby temu towarzyszy³ ¿al za grzechy45. Wiêksze znaczenie
ma bowiem rozpoznawanie tego, jak Bóg kocha i prowadzi cz³owieka w codziennym ¿yciu oraz zdolnoæ odczytywania poruszeñ Ducha wiêtego i odpowiadania na Bo¿e wezwania46. Taki sposób prowadzenia rachunku sumienia
pozwala dostrzegaæ nie tylko w³asne sk³onnoci i upodobania, ale równie¿
motywacje i intencje.
Wraz z rozwojem intelektualnym i emocjonalnym uczniów warto stopniowo wzbogacaæ dotychczasowe, podstawowe sposoby formacji sumienia, ukierunkowane na osi¹ganie dojrza³oci. S³u¿¹ temu m.in. inicjatywy, które pomagaj¹
rozpoznawaæ motywy postêpowania i internalizowaæ wartoci. Nauczyciel religii
jest zobowi¹zany do ukazywania uczniom z gimnazjum i ze szkó³ ponadgimnazjalnych znaczenia pracy nad sob¹ i motywowania do samowychowania.
W omawianiu zagadnieñ dotycz¹cych formacji sumienia szczególne znaczenie
maj¹ metody oparte na dialogu, a szczególnie ró¿ne odmiany dyskusji, opartej
na merytorycznych argumentach. Stanowi¹ one punkt wyjcia w ukazywaniu roli
sumienia w ¿yciu cz³owieka. Metody te warto wzbogaciæ o rozwi¹zywanie
problemów egzystencjalnych oraz dok³adne analizowanie przyk³adowych przypadków, czyli metodê sytuacyjn¹. Przedstawienie m³odym uczestnikom lekcji
religii sytuacji wymagaj¹cej podjêcia decyzji, a nastêpnie motywowanie ich do
zaproponowania kilku propozycji rozwi¹zañ i omawianie konsekwencji ka¿dej
z nich sprzyja umiejêtnoci analizowania trudnych sytuacji, podejmowania odpowiednich decyzji i dostrzegania przewidywanych nastêpstw postêpowania
zgodnego z tymi decyzjami. Wskazane jest równie¿ wykorzystanie nowych
technologii informacyjnych, co pozwala na wyemitowanie na lekcji krótkiego
filmu lub pokazanie prezentacji multimedialnej. Takie rozwi¹zania pozwalaj¹
45 A. Skreczko, Kszta³towanie sumienia dziecka, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/
sum.html (12 XI 2013), s. 1.
46 Szerzej o tym zob. w: A. Zellma, Wdra¿anie katechizowanej m³odzie¿y do modlitwy mi³uj¹cej
uwagi, w: S. Kulpaczyñski (red.), Modlitwa w katechezie, Lublin 2002, s. 297304.
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³¹czyæ klasyczne metody z innowacjami dydaktycznymi47. Wzbudzaj¹ wiêksze
zainteresowanie wród m³odzie¿y i motywuj¹ do aktywnego udzia³u podczas
dyskusji. S¹ te¿ dobr¹ okazj¹ do ukazywania w³aciwych modeli postêpowania
moralnego.
W formacji sumienia szczególne znaczenie ma osoba nauczyciela religii
 jego postawa i sposób postêpowania. Poprzez bezporedni, dobry przyk³ad
nastêpuje wzmocnienie ró¿nych sposobów przekazywania wiedzy na temat
sumienia i dzia³añ s³u¿¹cych formacji sumienia. Bardzo istotny jest fakt, aby sam
nauczyciel religii stawa³ siê dla swoich uczniów autorytetem i wzorem.
W kulturze p³ynnej nowoczesnoci, w której ma miejsce negacja autorytetów
i rezygnacja z niezmiennych, uniwersalnych norm, zadanie to wydaje siê trudne,
a zarazem zas³uguj¹ce na szczególn¹ uwagê. Nauczyciel religii poprzez swoje
pogl¹dy, przekonania i zachowanie ma stawaæ siê wzorem osobowym, sk³aniaj¹cym uczniów do refleksji oraz weryfikacji w³asnego mylenia i dzia³ania.
Rezultaty takiego oddzia³ywania wychowawczego zale¿¹ od wielu czynników.
Wród nich na szczególn¹ uwagê zas³uguje umiejêtnoæ przekonywania
uczniów, ¿e formacja sumienia spe³nia wa¿n¹ rolê w integralnym rozwoju osoby.
W³aciwie kszta³towane sumienie wytycza bowiem drogê do prawdziwego
cz³owieczeñstwa. Co wa¿ne, jest swoist¹ »busol¹ serca«, która wskazuje
drogê do Boga48, objaniaj¹c¹ cz³owiekowi jak powinien ¿yæ, aby móg³ kszta³towaæ swoje szlachetne cz³owieczeñstwo, na miarê godnoci dziecka Bo¿ego49.
W praktyce wy¿ej wymienione rozwi¹zania metodyczne podlegaj¹ modyfikacji. Wymagaj¹ one kreatywnoci ze strony nauczyciela religii tak, aby ka¿de
dzia³anie zosta³o dostosowane m.in. do uczestników lekcji religii, ich potrzeb,
zainteresowañ, poziomu rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Niemniej
istotn¹ rolê spe³nia przy tym zaistnienie wewnêtrznego zwi¹zku miêdzy katechet¹
a uczniami. Wiê w kontaktach wychowawczych wzmacnia ka¿de dzia³anie
metodyczne. Sprawia, ¿e ka¿dy uczeñ czuje siê akceptowany i szanowany jako
osoba, niezale¿nie od deklarowanych pogl¹dów i przejawianych zachowañ. To
z kolei motywuje ich do refleksji oraz zmiany mylenia i postêpowania.

47 Pomocne mog¹ tu byæ interesuj¹ce propozycje zamieszczone w nowej serii podrêczników do
nauczania religii w gimnazjum, jakie ukaza³y siê pod redakcj¹ ks. Paw³a M¹kosy. Zob. np. P. M¹kosa
(red.), Spotykam Twoje s³owo  multibook  klasa I gimnazjum; idem, Spotykam Twoje s³owo. Podrêcznik dla I klasy gimnazjum, Lublin 2012; idem, Spotykam Twoje s³owo. Poradnik metodyczny dla I klasy
gimnazjum, Lublin 2012; idem, Z Tob¹ idê przez ¿ycie. Podrêcznik dla I klasy gimnazjum, Lublin 2013;
idem, Z Tob¹ idê przez ¿ycie. Poradnik metodyczny dla II klasy gimnazjum, Lublin 2013.
48 Konferencja Episkopatu Polski, List pasterski Sumienie drogowskazem cz³owieka (14 VI 2003),
w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/list_sumienie_14062003.html (18 XI 2013), s. 1.
49 Ibidem.
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Zakoñczenie
Podjête analizy ukaza³y, ¿e formacja sumienia uczestników lekcji religii
zajmuje wa¿ne miejsce w za³o¿eniach programowych nauczania religii. Zwraca
siê przy tym uwagê na rozumienie sumienia, jego rodzaje i etapy formacji.
Pomija siê konteksty spo³eczno-kulturowe, które maj¹ istotny wp³yw na formacjê sumienia m³odego pokolenia. Co wa¿ne, nie uwzglêdnia siê kwestii szczegó³owych, takich jak np. konflikt sumienia, sprzeciw sumienia. Liberalizacja
postaw moralnych, relatywizm moralny, negacja autorytetów implikuj¹ potrzebê
zintensyfikowania formacji sumienia uczestników lekcji religii. Tego rodzaju
dzia³ania edukacyjne podczas lekcji religii trzeba ukonkretniæ, wi¹¿¹c je z procesami zachodz¹cymi w p³ynnej nowoczesnoci. Od strony dydaktycznej na
uwagê zas³uguje adekwatnoæ sposobów mówienia o sumieniu, argumentowania
oraz aktywizowania uczniów do refleksji i wspierania ich w interioryzacji wartoci. Za istotny trzeba równie¿ uznaæ proces wspierania uczniów w rozwijaniu
zdolnoci poznawczych, które s¹ niezbêdne w procesie wartociowania i oceniania.
W dynamikê formacji sumienia uczestników lekcji religii wpisany jest dialog nauczyciela religii z uczniami, prowadzony w mi³oci i prawdzie. Zas³uguje
on na uwagê w pracy z m³odzie¿¹. Dziêki tego rodzaju dzia³aniom metodycznym
mo¿liwe jest prze³amanie niechêci do wiata wartoci uniwersalnych czy te¿
negatywnych nastawieñ do norm moralnych, których broni Koció³. Wzajemna
wymiana myli, zw³aszcza podczas lekcji religii w szko³ach ponadgimnazjalnych,
mo¿e sk³aniaæ do refleksji etycznej.
Dobrze prowadzona formacja sumienia uczestników lekcji religii wymaga
wiadectwa wiary nauczyciela religii. Przymioty ludzkie i chrzecijañskie ukonkretnione w dzia³aniu s¹ pomocne w poszukiwaniu prawdy. wiadcz¹ o autentycznoci i potwierdzaj¹, ¿e nauczyciel religii nieustannie troszczy siê o formacjê
w³asnego sumienia. Tym samym staje siê on wiarygodnym nauczycielem
i wychowawc¹ chrzecijañskim.

FORMATION OF CONSCIENCE OF THE PARTICIPANTS
OF RELIGIOUS EDUCATION LESSONS IN TIMES
OF LIQUID MODERNITY
(SUMMARY)

In times of liquid modernity there is a lack of clearly-defined social rules. A severe negation
of universal values is taking place. The universal I is treated as the highest norm of conduct. Under
the influence of socio-cultural changes, the mentality of the participants of religious education lessons
changes as well, together with their attitude towards moral issues. The aim of the analyses under-
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taken in the article is an attempt to answer the question of how to form the conscience of the
participants of religious education lessons in times of liquid modernity. In search of the answer,
a short description of liquid modernity has been given. The lack of lasting moral principles, axiological emptiness, lack of rootedness in tradition, mobility, inner uncertainty and fragmentariness have
been mentioned. Next, the constant and changing elements in the formation of conscience are
characterised. The premises of religious education in Polish schools concerning the concept and types
of conscience, as well as the formation of conscience, constituted the reference point. It has been
observed that the curricula omit contemporary socio-cultural factors which influence the formation of
pupils conscience. While describing the changing elements, the methods of teaching religious education which support the formation of conscience have been brought to attention. Among them, the
most significant ones include: motivating pupils to examine their conscience daily, engaging in dialogue
and discussion, solving existential problems, or situational methods. The significance of the testimony
of faith on the part of the religious education teacher is also emphasised.

FORMATION DER TEILNEHMER DES RELIGIONSUNTERRICHTS
IN ZEITEN DER FLIESSENDER MODERNITÄT
(ZUSAMMENFASSUNG)

In Zeiten der fließenden Identität fehlen klar bestimmte gesellschaftliche Maßstäbe. Eine
deutliche Infragestellung der universellen Werte wird sichtbar. Als höchste Handlungsnorm wird das
universelle Ich etabliert. Unter dem Einfluss der sozio-kulturellen Umwälzungen ändert sich die
Mentalität der Teilnehmer des Religionsunterrichts sowie ihre Haltung gegenüber moralischer Normen. Das Ziel der im folgenden Artikel vorgenommenen Analysen ist der Versuch einer Antwort auf
die Frage, wie in den Zeiten der fließenden Modernität das Gewissen der Teilnehmer vom Religionsunterricht geformt werden soll. Auf der Suche nach einer Antwort wurde zuerst kurz der Begriff
der fließenden Modernität charakterisiert. Es wurde auf das Fehlen der festen moralischen
Grundsätze, die axiologische Leere, die fehlende Verwurzelung in der Tradition, die Mobilität, die
innere Unsicherheit und die Fragmentierung verwiesen. Dann wurden die festen und die variierenden
Elemente der Gewissensformation berücksichtigt. Den Bezugspunkt bildeten dabei jene Elemente der
Programmvoraussetzungen des Religionsunterrichts in der polnischen Schule, die auf den Begriff und
die Arten des Gewissens, sowie auf die Weisen der Gewissensformation bezogen sind. Es wurde
bemerkt, dass in den programmatischen Dokumenten heutige gesellschaftlich-kulturelle Bedingungen,
die die Formation der Schüler beeinflussen, nicht wahrgenommen wurden. Bei der Beschreibung der
variierenden Elemente wurde auf die Methoden des Religionsunterrichts, die die Formation des
Gewissens fördern, Wert gelegt. Als wichtig wurden Motivierung der Schüler für die tägliche Gewissenserforschung, Dialog und Diskussionen, Lösung der existentiellen Probleme sowie situative Methoden bezeichnet. Es wurde zudem Wert auf das persönliche Zeugnis des Religionslehrers gelegt.
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Koniecznoæ podejmowania decyzji i liczne wybory  czasami dobre,
czasami z³e  których dokonuje ka¿dy cz³owiek, sk³aniaj¹ do podjêcia rozwa¿añ
na temat ich uwarunkowañ. Jednym z warunków prawid³owoci dokonywanych
wyborów jest dojrza³oæ osoby podejmuj¹cej okrelone decyzje, a w szczególnoci jej dojrza³oæ moralna. Owa dojrza³oæ nie jest dana cz³owiekowi od razu,
lecz wymaga rozwoju. Rozwój ka¿dego jest procesem uczenia siê i wychowania, efektem wielu starañ i wysi³ków. Na drodze ku dojrza³oci moralnej zazwyczaj napotykamy ró¿ne przeszkody. Nale¿y umieæ je z rozs¹dkiem pokonywaæ,
ale jeli to mo¿liwe  unikaæ. Trzeba równie¿ wskazywaæ na czynniki mog¹ce
zaburzyæ, albo nawet zniweczyæ osobowy rozwój.
W³aciwe kszta³towanie postaw polega m.in. na tym, by wykazaæ, do czego
mog¹ prowadziæ niew³aciwe wybory i jakie mog¹ byæ tego konsekwencje.
wiadomoæ ponoszenia odpowiedzialnoci za w³asne b³êdy, a tak¿e dostrzeganie
skutków, do jakich prowadz¹ niew³aciwe wybory, pomaga w roztropniejszym
podejmowaniu wielu decyzji. Poznanie konsekwencji, do jakich prowadz¹ niew³aciwe wybory, dowiadczenie pora¿ek ¿yciowych, dostrzeganie licznych problemów indywidualnych i spo³ecznych niesie równie¿ zobowi¹zanie do udzielenia
wsparcia moralnego. To zobowi¹zanie dotyczy wszystkich podmiotów wychowuj¹cych, a zw³aszcza osób, którym uda³o siê osi¹gn¹æ wy¿szy poziom dojrza³oci. Odnieæ je mo¿na przede wszystkim do starszego pokolenia kszta³tuj¹cego
postawy m³odszego, dopiero wchodz¹cego w ¿ycie i oczekuj¹cego pomocy na
kolejnych etapach rozwoju.
Adres/Addresse/Anschrift: dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL, Katedra Psychofizjologii Ma³¿eñstwa
i Rodziny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II, Al. Rac³awickie 14, Lublin 20-950, e-mail:
ududziak@gmail.com
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Rozwój ku dojrza³oci moralnej
Narodziny ma³ego cz³owieka to nadzieje, oczekiwania, ale tak¿e poczucie
niepewnoci, które nasilaj¹ tak sformu³owane pytania: Kim bêdzie w przysz³oci? Jak siê bêdzie rozwijaæ? Czy bêdzie zdrowo rosn¹æ? Rodzice chc¹ dla
swego potomka jak najwspanialszej przysz³oci. Maj¹ zwi¹zane z nim marzenia
i wyczekuj¹, ¿e nadchodz¹ca przysz³oæ przyniesie ich ziszczenie. Potencjalny
rozwój cz³owieka obrazowany bywa p¹kiem kwiatu i definiowany jako rozkwit
czego, przechodzenie z rzeczywistoci mniej doskona³ej do bardziej doskona³ej1. Dotyczy to sfery fizycznej, psychicznej, duchowej i spo³ecznej.
Fakt rozwoju motorycznego zazwyczaj nie budzi niczyich w¹tpliwoci. Dla
poszczególnych cz³onków rodziny oczywiste jest, ¿e ma³e dziecko w okrelonym
wieku siada, raczkuje, wstaje, robi pierwszy krok. Podobnie jest z rozwojem
somatycznym: rodzice czekaj¹ i ciesz¹ siê, widz¹c u swego dziecka pierwszy
z¹bek. Razem prze¿ywaj¹ okres prenatalny, noworodkowy, niemowlêcy, przedszkolny. ledz¹ wzrost i rozwój cia³a dziecka. Maj¹ te¿ nadziejê na prawid³owy
rozwój uczuciowy i intelektualny. Spodziewaj¹ siê dobrych ocen w szkole, gdy
ich syn lub córka staj¹ siê uczniami, licz¹ na udane relacje z rówienikami.
Oprócz rozwoju interpersonalnego trzeba jednak wskazaæ i doceniæ intrapersonalny rozwój cz³owieka, na który sk³ada siê nie tylko prawid³owy rozwój
psychiczny, ale tak¿e duchowy. Rozwój duchowy, oprócz wiedzy, wymaga
tak¿e zaanga¿owania serca i konkretnych, dobrych czynów wynikaj¹cych
z pobudek religijnych. Dojrza³a duchowoæ wyra¿a siê poprzez g³êbok¹ relacjê
z Bogiem, autentyczn¹ pobo¿noæ i moralnoæ, ¿ycie sakramentalne, liturgiczne
oraz misyjn¹ troskê. Odpowiedzialnoci za religijne wychowanie dzieci nie
mo¿na scedowaæ wy³¹cznie na katechetów i duszpasterzy. Uczenie zgodnych
z moralnoci¹ wyborów ¿yciowych to pierwszorzêdne zadanie rodziców. Aby
wype³niæ to zadanie, konieczna jest wiadomoæ moralno-spo³eczna.
Za twórcê teorii rozwoju moralnego uznaje siê ¿yj¹cego w latach 19271987
Lawrenca Kohlberga. Wymieni³ on trzy zasadnicze poziomy rozwoju moralnego:
prekonwencjonalny, konwencjonalny i postkonwencjonalny. Stoj¹cy u pocz¹tku
rozwoju moralnego cz³owiek za dobre ocenia to, co dla niego przyjemne,
wygodne, korzystne i op³acalne. Ju¿ ma³e dziecko wydaje siê byæ wyranie
zadowolone rozpoznaj¹c, ¿e dosta³o do zjedzenia co s³odkiego, a krzywi siê,
gdy poczuje gorzki smak. Nie jest jeszcze w stanie zrozumieæ tego, ¿e to co
gorzkie, mo¿e byæ dobre, i np. gorzki lek mo¿e byæ najbardziej skuteczny
w walce z chorob¹2. Egoistyczne i prekonwencjonalne podejcie do moralnoci
1 R. Nêcek, J. Nagórny, Rozwój, w: J. Nagórny, K. Je¿yna (red.), Jan Pawe³ II Encyklopedia
nauczania moralnego, Radom 2005, s. 474.
2 J. Skubikowski, Na dobre i na z³e, Warszawa 1999.
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odzwierciedla znane z ksi¹¿ki Henryka Sienkiewicza stanowisko g³osz¹ce, ¿e
kiedy Kali ukraæ komu krowê to dobrze, a kiedy Kalemu ukraæ krowê to le3.
Osoba, która w rozwoju moralnym osi¹ga poziom konwencjonalny decyduje i postêpuje tak jak inni. Nie wnika w g³êbsze racje, nie rozeznaje s³usznoci
decyzji, a podejmuje j¹ tylko dlatego, ¿e tak czyni wiêkszoæ. Tak¹ w³anie
mentalnoci¹ oznacza³ siê t³um, który okrzykami na krzy¿ z nim, ukrzy¿uj
go przyczyni³ siê do skazania Chrystusa. Wiêkszoæ chorych psychicznie lub
uzale¿nionych pensjonariuszy psychiatrycznych oddzia³ów szpitalnych nie decyduje o tym, ¿e do normy osobowej cz³owieka nale¿y bycie chorym lub uzale¿nionym. O normie wiêc nie stanowi statystyczna wiêkszoæ, bo wiêkszoæ te¿
mo¿e siê myliæ i po prostu wybraæ le. Wówczas s³uszniej i w³aciwiej byæ
w mniejszoci, która opar³a siê wp³ywowi t³umów, nie uleg³a przekupstwu,
podpuszczeniu czy zafa³szowaniu poprzez zamierzon¹ manipulacjê i dziêki temu
dokona³a w³aciwego wyboru.
Umiejêtnoæ przeciwstawienia siê wiêkszoci, która mo¿e b³¹dziæ, wiadczy o wejciu na poziom postkonwencjonalny. Nie ka¿dy go osi¹ga, byæ mo¿e
tylko nieliczni, zw³aszcza ¿e tak podejmowane decyzje wymagaj¹ w³aciwego
rozeznania, bezkompromisowoci, jednoznacznoci i bezinteresownoci. Wymagaj¹ opowiedzenia siê za Prawd¹, za co niejednokrotnie przyjdzie zap³aciæ
niezrozumieniem, dowiadczeniem krzywdy, niesprawiedliwoci, negatywnej
oceny, pos¹dzenia, potêpienia i opuszczenia. Rozwój wymaga podjêcia trudu.
Uczeni pisz¹ o trudzie rozwoju4. Przyk³adem trudu s¹ ¿mudne treningi sportowca i æwiczenia muzyka. D¹¿enie ku dojrza³oci wymaga trudu, porównywanego
ze wspinaczk¹ na wysok¹ górê, z wejciem schodami na ostatnie piêtro wie¿owca. Przyznaæ jednak nale¿y, ¿e ze szczytu góry mo¿na ujrzeæ znacznie
piêkniejszy i rozleglejszy widok ni¿ u jej podnó¿a, podobnie z dziesi¹tego piêtra
widaæ wiêcej ni¿ z poziomu suteryny. Rozwój moralny daje nam szerszy
i g³êbszy obraz rzeczywistoci. Jest wart podjêcia bez wzglêdu na dowiadczane trudy. Jest gwarantem w³aciwych wyborów, daje poczucie spe³nienia
i przynosi autentyczn¹ satysfakcjê.
Ludzkie wybory
Podejmowane przez cz³owieka wybory wymagaj¹ dojrza³oci, pragnienia
dobra i wiedzy o tym, co rzeczywicie jest dobre. W³aciwy wybór nie jest
3
4

H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, Warszawa 1911.
Zob. M. Grzywak-Kaczyñska, Trud rozwoju, Warszawa 1988; K. D¹browski, Dezintegracja
pozytywna, Warszawa 1979; idem, Osobowoæ i jej kszta³towanie poprzez dezintegracjê pozytywn¹, Lublin
1984; idem, Psychoterapia przez rozwój, Warszawa 1979; idem, Pasja rozwoju, Warszawa 1982; idem,
Trud istnienia, Warszawa 1986; idem, Elementy filozofii rozwoju, Warszawa 1989.
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zadaniem ³atwym, ka¿dy stawia wybieraj¹cego przed konkretnymi alternatywami5. Mo¿e to byæ wybór z kategorii dobro-dobro powoduj¹cy konflikt, który
moglibymy okreliæ wyra¿eniem d¹¿enie-d¹¿enie, co mo¿na by uj¹æ prosto:
tego szkoda, i tego ¿al zostawiæ. Dobrym przyk³adem bêdzie tu maturzysta,
który stoj¹c przed wyborem studiów takich, jak medycyna i prawo ma przed
sob¹ dwie pozytywne opcje. W procesie podejmowania decyzji powinien
uwzglêdniæ swe talenty, zdolnoci, mo¿liwoci, uwarunkowania zewnêtrzne,
potrzeby spo³eczne.
Zdarza siê jednak i tak, ¿e cz³owiek stawiany jest przed wyborem,
w którym alternatywami s¹ dobro-z³o. Wybór pomiêdzy dobrem a z³em
odzwierciedla relacja: ¿ycie czy mieræ? Tu odpowied jest jedna  wybierajcie
wiêc ¿ycie (Pwt 30, 15), wybierajcie dobro, bo z³o zawsze nale¿y odrzuciæ.
Czasami otrzymujemy takie propozycje, z których ka¿da jest z³a. Sugerowany wybór dotyczy wiêc kategorii z³o-z³o. Wówczas niektórzy przyjmuj¹
opcjê tzw. mniejszego z³a. Niektórzy próbuj¹ zachêcaæ innych albo siebie t³umaczyæ, mówi¹c o wyborze mniejszego z³a. Tego czyniæ nie wolno. Nigdy nie
wolno wybieraæ z³a, które krzywdzi i zniewala, a ostatecznie degraduje wybieraj¹cego. Zawsze nale¿y wybieraæ dobro. Zamiast szukaæ mniejszego z³a trzeba
wybieraæ wiêksze dobro. Przyk³adem z kategorii z³o-z³o mo¿e jest podejmowanie wyboru pomiêdzy antykoncepcj¹ hormonaln¹ a antykoncepcj¹ mechaniczn¹ (barierow¹). Obie, bez wzglêdu na liczbê skutków ubocznych, s¹ niegodziwe moralnie. Maj¹c wiêc tak¹ alternatywê, zgodnie z zasad¹ odrzuæ z³o
 wybierz dobro, zamiast siêgania po jak¹kolwiek antykoncepcjê, nale¿y wybraæ
naturalne rozpoznawanie p³odnoci i umiejêtne pokierowanie wspó³¿yciem
ma³¿eñskim poprzez dostosowanie go do zamierzeñ prokreacyjnych. Oznacza
to w przypadku planowania poczêcia dziecka  podjêcie wspó³¿ycia w dniach
p³odnych, a w przypadku, gdy z ró¿nych wzglêdów poczêcie dziecka jest
niezamierzone  podjêcie wspó³¿ycia w dniach niep³odnych. Takie postêpowanie jawi siê jako logiczne, konsekwentne i prawe.
Trudnoci w jednoznacznym rozumieniu rzeczywistoci i brak odwagi do
przeciwstawienia siê naporowi z³a mog¹ byæ powi¹zane z niedorozwojem
moralnym. Rozwój ten jest utrudniony przez rozmaite przeszkody. Ich poznanie
i wyeliminowanie mo¿e staæ siê pomoc¹ w rozwoju moralnym, i wychowaniu
cz³owieka umiej¹cego zinterioryzowaæ normy i ¿yæ wed³ug nich.

5 Przekonuje o tym historia os³a, który nie mog¹c dokonaæ wyboru, czy posiliæ siê siêgaæ do
¿³obu z sianem, czy z owsem, w wyniku swego niezdecydowania, pada z g³odu. Zob. A. Fredro,
Osio³kowi w ¿³oby dano, Warszawa 2010.
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Przeszkody i utrudnienia w rozwoju moralnym
Wród przeszkód i utrudnieñ rozwoju moralnego nale¿y wymieniæ: brak
dobrego przyk³adu dawanego dzieciom przez rodziców, nauczycieli, wychowawców, idoli, a tak¿e brak wymagañ ze strony autorytetów wychowuj¹cych
i brak ich konsekwencji. Oprócz zaniedbañ, spotyka siê w rodowisku spo³ecznym równie¿ celowe dzia³anie, którego konsekwencj¹ jest zagubienie moralne
osób poddanych tej niekorzystnej presji. Do takich dzia³añ nale¿y demoralizacja,
czyli negowanie istniej¹cych norm, celowe prezentowanie niemoralnych zachowañ, dawanie niegodziwych propozycji i stwarzanie okazji do wyborów niezgodnych z normami moralnymi. Przeszkody w rozwoju moralnym maj¹ nie
tylko charakter zewnêtrzny, poniewa¿ powa¿n¹ przeszkodê stanowi tak¿e brak
aktywnoci w³asnej, czyli tzw. duchowe lenistwo.
Istniej¹ bariery rozwoju moralnego, a nawet ród³a demoralizacji, których
nie tylko nale¿y samemu unikaæ, ale tak¿e innych ludzi  zw³aszcza dzieci
i m³odzie¿  przed nimi ochroniæ. Wspó³czenie, za typowe i niestety powszechne ród³a deprawacji dzieci i m³odzie¿y nale¿y uznaæ: liczne programy
telewizyjne, w których promuje siê luz seksualny; lansowan¹ modê, w której
odrzuca siê skromnoæ, ucz¹c zmys³owego eksponowania cia³a ludzkiego; niektóre, pe³ne pornografii, pornowizji i pornofonii czasopisma, ksi¹¿ki i filmy
video, w których mi³oæ zrównana jest z po¿¹daniem; uliczne bilbordy epatuj¹ce
erotyzmem; coraz powszechniejsz¹ reklamê prezerwatyw; ukazywan¹ na wielu
plakatach i kalendarzach oraz opakowaniach prezerwatyw nagoæ kobiec¹, nierzadko w wyuzdanych pozach. Zdarza siê, ¿e w bibliotekach szkolnych, a wiêc
miejscu, w którym spodziewaæ siê mo¿na pozytywnej, nienios¹cej zgorszenia
literatury edukacyjnej, uczniowie maj¹ mo¿liwoæ wypo¿yczenia deprawuj¹cych
ksi¹¿ek o tematyce seksualnej. Niebezpieczeñstwem dla wychowania moralnego
dzieci i m³odzie¿y s¹ pojawiaj¹ce siê propozycje laicko-permisywnej edukacji
seksualnej i próby narzucenia szkolnictwu takiego modelu jako jedynie obowi¹zuj¹cego. Reklamy agencji towarzyskich oraz ch³opców i dziewcz¹t na telefon
stwarzaj¹ poczucie powszechnej aprobaty dla niegodziwego procederu, jakim
jest handel w³asnym cia³em. Spotykane na ulicach miast sex-shopy, lokale ze
stripteasem, promocje taneczno-erotycznego show, a tak¿e rozwijaj¹cy siê ruch
naturystyczny tworz¹ z³udne poczucie normalnoci i przyzwolenia w imiê zasady co nie jest zakazane, to jest dozwolone. Szczególnie niekorzystne dla
formacji m³odego pokolenia jest to, ¿e w rodkach spo³ecznego przekazu,
podczas rozmów towarzyskich, a nawet w kontaktach wewn¹trzrodzinnych
pojawiaj¹ siê wypowiedzi aprobuj¹ce przedma³¿eñskie wspó³¿ycie i zamieszkiwanie razem. Objawem demoralizacji jest zewsz¹d p³yn¹ca zachêta do stosowania antykoncepcji, nawet przez nastoletnie dzieci, o czym wiadczy zamiesz-
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czanie reklam tego typu na planach lekcji oraz proponowanie dziewczêtom
i ch³opcom, by wyje¿d¿aj¹c na wakacje pod namiot nie zapomnieli o zabraniu
do plecaka prezerwatyw i rodków plemnikobójczych lub hormonalnych6.
Konsekwencje demoralizacji
Skutkiem niew³aciwych moralnie oddzia³ywañ jest opisywane przez Franza Xawera Kaufmanna religijne zobojêtnienie prowadz¹ce do katastrofalnych
nastêpstw7. Pocz¹tkowo obojêtnoæ dotyczy wskazañ Kocio³a, g³oszonych
przez niego norm i rodków do zbawienia, po tym nastêpuje odrzucenie chrzecijañskiego systemu sensów i znaczeñ. Kolejnym etapem jest pominiêcie wszelkich religijnych systemów moralnych, które prowadzi do lekcewa¿enia jakichkolwiek zobowi¹zañ i powinnoci. Prowadzi to do agnostycyzmu, nihilizmu,
oportunizmu, rodzi alienacjê, zaburza dzia³anie sumienia i wp³ywa negatywnie na
osobow¹ to¿samoæ. Rezultatem utraty norm jest utrata siebie samego.
Demoralizuj¹ce oddzia³ywania w sferze seksualnej i prokreacyjnej prowadz¹ do: wypaczenia rozwoju psychoseksualnego m³odego pokolenia, rozwi¹z³oci, wzrastaj¹cej liczby zachorowañ na choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹,
wzrostu ci¹¿ nastolatek, porzucania dzieci, prób dokonywania aborcji farmakologicznych i chirurgicznych wraz z nieustaj¹cym d¹¿eniem do ich legalizacji.
Skutkiem niew³aciwych oddzia³ywañ moralnych jest tak¿e: niewiernoæ ma³¿eñska, brak sta³ych zwi¹zków, rozwody, bezp³odnoæ, strata pieniêdzy na propagowanie tzw. bezpiecznego seksu, korzystanie z pornografii, dewiacje i przestêpstwa seksualne, prostytucja dzieci, deprawacja sumieñ8.
6 Zob. U. Dudziak, Seksualnoæ a polityka od socjalizmu do liberalizmu, Toruñ 1999; eadem,
Profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej, w: III Kongres Trzewoci na Podhalu. Ocaliæ w cz³owieku obraz i podobieñstwo Bo¿e, Ludmierz 2002, s. 2936; eadem, Potrzeba przeciwdzia³ania presji
seksualnej wobec m³odzie¿y, w: A. Margasiñski, B. Zajêcka (red.), Psychopatologia i psychoprofilaktyka,
KrakówCzêstochowa 2000, s. 239254.
7 Zob. F.X. Kaufmann Religion und Modernität. Sozialwissenschaftliche Perspektiven. Tübingen
1989; idem, Czy chrzecijañstwo przetrwa?, Kraków 2004.
8 Zob. J.C. Dobson, Zasady nie s¹ dla tchórzy. Jak zachowaæ równowagê miêdzy mi³oci¹
a dyscyplin¹ w wychowaniu dzieci, t³um. U. Kowalczyk, Warszawa 1993; U. Dudziak, Wychowanie do
mi³oci. Materia³y dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli, Czêstochowa 2002; J. McDowell, Dlaczego czekaæ? [kaseta VHS], Poznañ [b.r.w]; J. McDowell, Mity edukacji seksualnej, t³um. B. Komider,
Warszawa 2000; W.B. Skrzydlewski, Seks przedma³¿eñski  ma sens czy nie? Kraków 1999; V. Riches,
Handlarze marzeñ, t³um. A. Przecieszewska, w: XVIII Miêdzynarodowy Kongres Rodziny, Warszawa
1994, s. 186190; V. Riches, Nastêpstwa edukacji seksualnej, t³um. H. Dankiewicz, Gdañsk 1994;
J. Salij, Seks, mi³oæ, obyczaje, PoznañKraków 2000; L. Trivelli Alesandrii, Czy mo¿na odzyskaæ dziewictwo?, t³um. J. Olszewski, G³os dla ¿ycia 6 (2001), s. 3031; W. Wermter, Czystoæ  Twoje szczêcie,
Czêstochowa 2000; Wczesny seks przyczyn¹ niep³odnoci, Medical Tribune 78 (1993), s. 144; E. Wójcik,
O wychowaniu dzieci i m³odzie¿y, Pelplin 1993.
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Powa¿nym problemem jest to, ¿e wiêkszoæ nauczycieli nie mo¿e byæ
w³aciwym przyk³adem dla swoich uczniów. Ujawniaj¹ to wyniki badañ przeprowadzonych przeze mnie wród 603 nauczycieli szkó³ ponadpodstawowych9.
Dane te zosta³y opublikowane w wydanej przez Wydawnictwo KUL pracy
Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartoci nauczycieli
i zobrazowane na zamieszczonym poni¿ej wykresie.

Wykres 1. Postawy nauczycieli wobec wychowania seksualnego uwzglêdniaj¹ce akceptacjê lub dezakceptacjê
norm moralnych reguluj¹cych zachowania seksualne i prokreacyjne (zestawienie procentowe)

Z zebranych wypowiedzi kwestionariuszowych wynika, ¿e a¿ 87,4% nauczycieli w dziedzinie zasad kieruj¹cych zachowaniami seksualnymi i prokreacyjnymi ujawnia pogl¹dy niezgodne z moralnoci¹ katolick¹. W tej grupie 12%
nie akceptuje ¿adnej z norm takich, jak: czystoæ przedma³¿eñska, wiernoæ
ma³¿eñska, nierozerwalnoæ ma³¿eñstwa i odpowiedzialne rodzicielstwo sprzeciwiaj¹ce siê aborcji, antykoncepcji i zap³odnieniu in vitro. Pozosta³e 75,4%
przejawia relatywizm moralny, jedne normy akceptuj¹c, inne nie, lub uzale¿niaj¹c
akceptacjê norm od okrelonej sytuacji.
Takie postawy nie stanowi¹ w³aciwego wzoru dla wychowanków. Zamiast
kszta³towania prawid³owych odniesieñ ¿yciowych nauczyciele aprobuj¹cy laicko-permisywn¹ koncepcjê wychowania seksualnego mog¹ staæ siê powodem
zgorszenia dla powierzonych ich pieczy uczniów.
Z 603 ankietowanych nauczycieli jedynie 12,6% aprobuje normy moralne
reguluj¹ce zachowania seksualne i prokreacyjne, bêd¹ce wyznacznikiem dojrza³ego traktowania ma³¿eñstwa i rodziny. Tylko tym nauczycielom katoliccy rodzice mog¹ zaufaæ, traktuj¹c ich oddzia³ywanie jako korzystne wsparcie wychowania ich dzieci. Takie postawy mog¹ byæ gwarantem prowadzenia ku
dojrza³oci moralnej m³odego pokolenia.
9 U. Dudziak, Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartoci nauczycieli. Studium teologicznopastoralne, Lublin 2009, s. 628.
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W obecnej, potwierdzonej badaniami empirycznymi rzeczywistoci spo³ecznej, zadanie wspomagania w rozwoju ku dojrza³oci moralnej wymaga zintensyfikowania. Dowodz¹ tego odniesienia do norm moralnych uczniów III klas
licealnych10. Wartoci¹ badañ jest ich d³ugofalowoæ umo¿liwiaj¹ca porównanie
stopnia wyra¿onej przez uczniów akceptacji norm reguluj¹cych ¿ycie ma³¿eñskie
i rodzinne w kolejnych latach. Podkreliæ nale¿y, ¿e badania zosta³y przeprowadzone wród katechizowanej m³odzie¿y, jednak pogl¹dy przedstawiane przez
wiêkszoæ respondentów zdecydowanie odbiegaj¹ od nauki Kocio³a katolickiego
w dziedzinie zachowañ seksualnych i prokreacyjnych. Analiza rezultatów badañ
z lat 1992, 2000 i 2003 sta³a siê przedmiotem pracy Akceptacja niektórych norm
moralnych. Badania empiryczne wród m³odzie¿y licealnej mego autorstwa11,
a dane z roku 2007 opracowa³ Piotr Puacz w pracy Postawy m³odzie¿y licealnej
wobec wybranych norm wspó³¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego12.

%

Wykres 2. Stopieñ akceptacji norm moralnych reguluj¹cych zachowania seksualne i prokreacyjne wyra¿ony
przez uczniów III klas licealnych w latach 1992, 2000, 2003, 2007

Z danych wynika, ¿e wyra¿ona przez uczniów akceptacja norm moralnych
w kolejnych latach ulega zmniejszeniu. wiadczy to o s³abn¹cej kondycji moralnej m³odych Polaków. Zjawisko to mo¿na przeledziæ analizuj¹c przeprowadzone wiele lat wczeniej, bo ju¿ w 1977 r. badania Franciszka Adamskiego13,
w 1984 r.  Witolda Zdaniewicza14 i Janusza Mariañskiego z lat 1991, 1995,
10
11

Ibidem.
U. Dudziak, Akceptacja niektórych norm moralnych. Badania empiryczne wród m³odzie¿y
licealnej, [praca magisterska  Archiwum KUL], Lublin 2004.
12 P. Puacz, Postawy m³odzie¿y licealnej wobec wybranych norm wspó³¿ycia ma³¿eñskiego
i rodzinnego, [praca licencjacka  Wy¿sza Szko³a Umiejêtnoci Pedagogicznych i Zarz¹dzania w Rykach],
Ryki 2007.
13 F. Adamski, M³odzi przed lubem. Koncepcje modelowe ma³¿eñstwa i rodziny w wiadomoci
nupturientów, Roczniki Nauk Spo³ecznych 5 (1977), s. 130243.
14 W. Zdaniewicz, Problem akceptacji wybranych norm etyki ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego,
w: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), Dziecko, WarszawaPoznañ 1984, s. 107117.
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2003, 200815. W przedstawianych na wykresie drugim badaniach w³asnych
prowadzonych we wszystkich klasach trzecich losowo wybranego liceum
w latach 199220002003 i badaniach Piotra Puacza z roku 200716  akceptacja
czystoci przedma³¿eñskiej, któr¹ w 1992 r. wyra¿a³ co trzeci ankietowany
licealista, w 2007 r. wyra¿ana jest jedynie przez 6% wype³niaj¹cych ankiety
uczniów. Gdy w 1992 r. nierozerwalnoæ ma³¿eñsk¹ wraz z moralnym zakazem
rozwodów aprobowa³ co czwarty ankietowany, to w 2007 r. normê tê uzna³o
za s³uszn¹ jedynie 11% respondentów. Najni¿ej aprobowan¹ norm¹ moraln¹ jest
zakaz stosowania antykoncepcji, który uznaje 3% badanej grupy uczniów. Mo¿e
byæ to rezultat szerokiej reklamy rodków antykoncepcyjnych, liberalnego
i hedonistycznego podejcia do wspó³¿ycia seksualnego, brak rzeczywistej
odpowiedzialnoci seksualnej i prokreacyjnej, brak wychowania do mi³oci
i czystoci, przyjêcie za pewnik, ¿e stosowanie antykoncepcji jest wyrazem
odpowiedzialnoci, nowoczesnoci i uwiadomienia, brak wiedzy na temat
metod rozpoznawania p³odnoci, niedorozwój sfery moralnej. Zmiany w postawach wobec przerywania ci¹¿y uwidocznione w okresie przed i po zmianie
ustawy dotycz¹cej ochrony ¿ycia dziecka w ³onie matki dowodz¹ istotnego
wp³ywu prawodawstwa, a tak¿e roli, jak¹ maj¹ dzia³ania edukacyjne poprzez
marsze dla ¿ycia, katechezy, kazania, filmy, zamieszczane w gablotach gazetki
szkolne i przykocielne, jak równie¿ audycje radiowe i telewizyjne. Rezultaty
badañ potwierdzaj¹ istotnoæ oddzia³ywañ wychowawczych, które nale¿y traktowaæ jako wymóg, zarówno w kategoriach indywidualnych, jak i spo³ecznych.
Zobowi¹zanie do udzielenia wsparcia w rozwoju
ku dojrza³oci moralnej
W kszta³towaniu postaw spo³ecznych ma znaczenie obowi¹zywalnoæ
ustaw, ale tak¿e to, czy w programach radiowych i telewizyjnych dochodz¹ do
g³osu obroñcy ¿ycia (pro life), czy te¿ feministki optuj¹ce za wolnym wyborem
mierci (pro choice). Istotna jest te¿ wiadomoæ, ¿e praca nad kszta³towaniem
postaw moralnych musi byæ permanentna. Nie wolno jej zaprzestaæ ani spowol15

Zob. J. Mariañski, Miêdzy sekularyzacj¹ i ewangelizacj¹. Wartoci prorodzinne w wiadomoci
m³odzie¿y szkó³ rednich, Lublin 2003; idem, Charakterystyka religijno-moralna wspó³czesnej m³odzie¿y,
w:, S. Kulpaczyñski (red.), Katecheza m³odzie¿y, Lublin 2003, s. 1570; idem, Emigracja z Kocio³a.
Religijnoæ m³odzie¿y polskiej w warunkach zmian spo³ecznych, Lublin 2008; idem, Kondycja religijna
i moralna m³odych Polaków, Kraków 1991; idem, M³odzie¿ miêdzy tradycj¹ i ponowoczesnoci¹, Lublin
1995; idem, Moralnoæ religijna m³odych Polaków w nowoczesnym spo³eczeñstwie, Roczniki Nauk Spo³ecznych 1 (1993), s. 137154; J. Mariañski, J. Smyczek (red.), Wartoci, postawy i wiêzi moralne
w zmieniaj¹cym siê spo³eczeñstwie, Kraków 2008.
16 P. Puacz, Postawy m³odzie¿y licealnej wobec wybranych norm wspó³¿ycia ma³¿eñskiego
i rodzinnego .
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niæ, poniewa¿ oddzia³ywanie osób i organizacji upatruj¹cych korzyci w zachêcaniu do wyborów niemoralnych przedstawianych jako nowoczesne, ³atwe
i wygodne przynosi w konsekwencji desensytyzacjê sumieñ.
W trosce o rozwój ku dojrza³oci moralnej trzeba zastanawiaæ siê nad
oddzia³ywaniem rodków spo³ecznego przekazu, edukacji szkolnej, grup rówieniczych i oceniæ ich zasiêg oddzia³ywania. Rodzicom odpowiedzialnym za
wychowanie dziecka nie mo¿e byæ obojêtne, jakie programy ogl¹da, czyich
nauk s³ucha, do jakich grup czy subkultur nale¿y. To rodzice maj¹ zadbaæ
o to, by w domu i rêkach dziecka znalaz³y siê w³aciwe czasopisma i ksi¹¿ki,
aby dziecko poprzez dowiadczenie ¿ycia rodzinnego uczy³o siê, ¿e cz³owiek
powinien umieæ dokonywaæ w³aciwych wyborów, np. programów, które ogl¹da. Rodzice powinni znaæ podrêczniki, z których ucz¹ siê ich dzieci i podejmowaæ rozmowy z nimi na temat niektórych lekcji, wypowiedzi nauczycieli,
dziennikarzy, polityków, a tak¿e treci ogl¹danych filmów. Rol¹ rodziców jest
komentowanie rozmaitych sytuacji, wyra¿anie aprobaty lub dezaprobaty dla
okrelonych zachowañ, staranie o przynale¿noæ dziecka do takich organizacji,
w których uczestnictwo przyczyni siê do jego rozwoju, a nie degradacji. Pocz¹tkowo, rol¹ rodziców jest organizowanie czasu wolnego dzieciom, potem
wyra¿anie zainteresowania wobec tego, co dziecko planuje ju¿ samodzielnie.
Dorastaj¹cy, a nawet doros³y syn i córka maj¹ prawo oczekiwaæ, ¿e ojciec
i matka zawsze bêd¹ gotowi udzielaæ im dobrej rady, pomocy, wsparcia.
Dla osób odpowiedzialnych za kszta³towanie postaw oczywiste powinno
byæ, ¿e demoralizacja powoduje niew³aciwe wybory. Prawid³owe wybory
wymagaj¹ dojrza³oci moralnej, a jej osi¹gniêcie wymaga wsparcia. Zarówno
nauka, jak i wychowanie cz³owieka sk³ada siê z okrelonych etapów. Ka¿da
czynnoæ wymaga w procesie uczenia stopniowania trudnoci i formu³owania
konkretnej zachêty: Popatrz, jak ja to robiê; Zróbmy to razem; Zrób ty, ja
popatrzê; Zrób to sam.
Dostrzegane braki dojrza³oci moralnej nie powinny sk³aniaæ do poprzestania
na ich krytyce, ale powinny staæ siê mobilizacj¹ do tym intensywniejszego udzielania
pomocy w podjêciu trudu rozwoju. Wykazanie mankamentów socjalistycznej
i liberalnej edukacji seksualnej dokonane w ksi¹¿ce Seksualnoæ a polityka od
socjalizmu do liberalizmu17 sk³oni³o mnie do odpowiedzi na pytanie: Jak byæ
powinno? i Co zrobiæ, ¿eby by³o tak, jak byæ powinno? Odpowiedzi na te
pytania znajdujemy w nastêpuj¹cych publikacjach: Wychowanie do mi³oci.
Materia³y dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli18 , Kochaæ, ale jak?19
17
18

U. Dudziak, Seksualnoæ a polityka od socjalizmu do liberalizmu, Toruñ 1999.
Eadem, Wychowanie do mi³oci. Materia³y dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli, Czêstochowa 2002.
19 Eadem, Kochaæ, ale jak?, Czêstochowa 2003.
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(scenariusze katechezy prorodzinnej), Psychoseksuologia i wychowanie20, Zap³odnienie in vitro w ocenie nauczycieli21 (wieloaspektowe ukazanie problemu
zap³odnienia pozaustrojowego), Postawy wobec wychowania seksualnego
a hierarchia wartoci nauczycieli22 (opracowanie teoretyczne, jak i empiryczne).
Zarówno indywidualne, jak i spo³eczne, doczesne, jak i wieczne znaczenie
dokonywanych wyborów, troska o to, by te wybory by³y w³aciwe, wiadomoæ zwi¹zku pomiêdzy dojrza³oci¹ moraln¹ a dokonywaniem wyborów powinny sk³aniaæ do odpowiedzialnoci za rozwój moralny i do udzielania pomocy
w procesie tego rozwoju. Zobowi¹zanie do udzielenia wsparcia w rozwoju ku
dojrza³oci moralnej dotyczy wszystkich autorytetów wychowuj¹cych: rodziny,
Kocio³a, szko³y, ruchów, stowarzyszeñ, fundacji, osób wystêpuj¹cych publicznie, a tak¿e grup rówieniczych. W zwi¹zku z tym, ¿e pierwszymi wychowawcami dziecka s¹ rodzice, to nade wszystko im trzeba uwiadamiaæ, ¿e troska
o rozwój dziecka obejmuje nie tylko  jak¿e czêsto podejmowane  dodatkowe
lekcje jêzyka angielskiego, gry na gitarze, zajêcia na basenie, ale dotyczy tak¿e
zapomnianej przez niektórych sfery moralnoci. Rodzinê warto te¿ zapewniaæ
o wielkiej wartoci, jak¹ stanowi, bo to ona dla dzieci jest szko³¹ w³aciwych
wyborów23.

MORAL MATURITY AS THE FOUNDATION OF PROPER CHOICES
(SUMMARY)

The integrated development of a person is composed not only of physical, psychological and
social spheres, but also a spiritual one. The development of a moral sphere deserves special consideration. It determines the quality of choices made and specific actions. Lawrence Kohlberg mentions
three levels of the moral development: pre-conventional, conventional and post-conventional. Reaching subsequent levels is not made spontaneously, but it requires specific efforts. There are many
factors which could cause demoralization and desensitization of conscience. Their influence disturbs
personal development, with the behaviour of individuals being its external expression. Lack of moral
experience leads to improper choices and behaviours, against which both individuals and society
should be protected. Promoting the moral development of children and youth is the educational
responsibility of the older generation for the younger one. This is done by protection against factors
disturbing moral development and by providing the models favourable for development. The family
has a special task in this regard. The family stimulates the development and is the school of proper
decisions by teaching norms, showing the cause-effect context of behaviour, giving a chance to follow
suit with proper behaviour and helping in making responsible decisions.
20
21
22

2009.

Eadem, Psychoseksuologia i wychowanie, Czêstochowa 2001.
J. Budzyñska, U. Dudziak, Zap³odnienie in vitro w ocenie nauczycieli, Czêstochowa 2003.
U. Dudziak, Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartoci nauczycieli, Lublin

23 Sympozjum organizowane przez Fundacjê dla ¯ycia i Rodziny im. Jana Paw³a II pod nazw¹
Rodzina szko³¹ w³aciwych wyborów, Czêstochowa 26 V 2012.
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URSZULA DUDZIAK

DIE MORALISCHE REIFE ALS FUNDAMENT RICHTIGER
ENTSCHEIDUNGEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die integrale menschliche Entwicklung umfasst nicht nur die physische, psychische und soziale,
sondern auch die geistige Sphäre. Eine besondere Aufmerksamkeit muss der Entwicklung der moralischen Sphäre geschenkt werden. Sie bedingt die Qualität getroffener Entscheidungen und konkreter Handlungsweise. Lawrence Kohlberg zählt drei Ebenen moralischer Entwicklung auf: vorkonventional, konventional und postkonventional. Das Erreichen der nächsten Ebene geschieht nicht
automatisch, sondern verlangt nach einer Anstrengung. Es gibt verschiedene Faktoren, welche die
Demoralisierung und Abstumpfung des Gewissens verursachen. Ihr Einfluss stört die personale
Entwicklung sowie die auf sie zurückgehende Verhaltensweise des Einzelnen. Das Fehlen der moralischen Reife führt zu falschen Entscheidungen und Handlungen, vor denen sowohl der Einzelne als
auch die Gesellschaft geschützt werden muss. Zur Verantwortung im Bereich der Erziehung, welche
der alten Generation gegenüber der jungen obliegt, gehört das Fördern der moralischen Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen. Dies geschieht durch den Schutz vor Einflüssen, die die moralische
Entwicklung stören sowie das Bereitstellen von Vorbildern, die diese Entwicklung fördern. Eine
besondere Rolle auf diesem Gebiet spielt die Familie. Indem sie die Normen weitergibt, auf Ursachen
und Folgen der Verhaltensweisen verweist, eine Chance zur Nachahmung des richtigen Verhaltens
bereitstellt, sowie beim Treffen der richtigen Entscheidungen hilft, stimuliert die Familie die moralische
Entwicklung und ist damit eine Schule der richtigen Entscheidungen.
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Einleitung
Eine wichtige Grundlage ärztlichen Handelns besteht in einem guten ArztPatienten Verhältnis. Menschen suchen den Arzt/die Ärztin auf, weil sie sich
unwohl fühlen, glauben erkrankt zu sein. Die Symptome können unterschiedlichster Art sein, weshalb sie Hilfe benötigen. In ihrer Hoffnung Hilfe zu erhalten,
bringen sie den Ärzten/Ärztinnen ein Vertrauen entgegen, das in angemessener
Weise angenommen werden soll und dem sich Ärzte/Ärztinnen bewußt sein
sollen. Da sich ärztliches Handeln in einem Beziehungsgeschehen vollzieht, sind
verständlicherweise auch Konflikte, die in Konflikfeldern beschrieben werden
können, kaum zu verhindern. Die Bandbreite kann hier von Gewissenskonflikten, sowohl auf ärztlicher wie auch auf Patientenseite, bis hin zu Missverständnissen im aufklärenden Gespräch, wie auch kulturellen oder religiösen
Grundauffassungen, die in die Behandlung auf Wunsch des Patienten miteinfließen sollen, oder auch Anliegen von Patienten, die wir in den Rahmen einer
wunscherfüllenden Medizin einordnen würden, reichen. Die Unterschiedlichkeit
der Konflikte können auch klinischen Fachrichtungen, in denen sie auftreten, ob
in der Ordination oder im Spital zugeordnet werden. Man denke nur an die
Adres/Addresse/Anschrift: dr Karl Hunstorfer, Krankenhaus Barmherzige Brüder, Johannes von GottPlatz 1 1020 Wien, e-mail: karl.hunstorfer@libero.it
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Fachgebiete der Gynäkologie, der Onkologie, der Anästhesie, der Palliativmedizin, oder Psychiatrie z.B. jedes Fachgebiet hat ihre eigenen Schwerpunkte und
damit auch ihre je eigenen Fragestellungen, ob es nun den Lebensanfang, das
Lebensende, oder eine das halbe oder ganze Leben begleitende chronische
Erkrankung oder Behinderung betrifft. Auch hier sind wiederum die Situationen
unterschiedlich und auch die Patienten bringen hier ihre eigenen Werte, Vorstellungen und sozialen Hintergrund mit.
Seit der Antike gilt für die Medizin salus aegroti suprema lex. Das Wohl
des Patienten gehört zu den ersten Werten und Pflichten der Medizin. Kein Arzt,
keine Ärztin1, die aus Berufung ihre Tätigkeit tagtäglich verrichtet, wird diesen
Leitsatz aus den Augen lassen. Das ärztliche Ethos verpflichtet im Hilfe suchenden Menschen, den Menschen zu sehen. Dieses Humanum der Medizin, im
ärztlichen Handeln begleitet in der heutigen westlichen, hochtechnologisierten
Medizin die Fragestellungen, wenn es z.B. um Therapiebegrenzung oder  abbruch u.ä.m. geht. Die Qualität der Behandlung, der Betreuung steht im Vordergund, wie auch die Frage nach dem Ziel und der damit verbundenen Lebensqualität. Eine der wichtigsten Vorraussetzungen für ein gelingendes Handeln besteht
in einem guten Arzt-Patienten-Verhältnis. Soll Kommunikation gelingen, sind
Offenheit, eine Haltung der Hinwendung und sachlich-fachliche Kompetenz
notwendig.
Aufgrund des Themas einer Medizin in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft und den damit verbundenen Herausforderungen in der ärztlichen Praxis ist eine Beschränkung mit Einsicht vorzunehmen. Die Herausforderungen sind vielfältig, und wie bereits erwähnt auch immer dem jeweiligen
Fachbereich eigen, ebenso dem Handlungsbereich ob in einer Ordination oder
im Krankenhaus.
Wir werden hier von den Erfahrungen aus dem ambulanten und stationären
Bereich im Rahmen der Onkologie und Palliativmedizin ausgehen. Und uns aus
diesem Blickwinkel einer Thematik stellen, die bei uns in zunehmendem Maße
eine Realität ärztlichen Handelns darstellt und die es zu bewältigen gilt. Wir
meinen damit die Vielfalt der Patienten mit unterschiedlichem kulturellen, wie
religiösen Hintergrund. Wertvorstellungen, Lebensziele, Lebensgestaltungen fordern zunehmend mehr das ärztliche Handeln heraus. Eine freie, offene Gesellschaft stellt eine besondere Herausforderung für den ärztlichen Bereich dar.
Schon lange geht es nicht mehr darum, dass der Patient, wie in der Vergangenheit  in einem paternalistischem Verständnis  den Anordnungen des
Arztes ohne Widerspruch folgt. Patientenrechte und Patientenautonomie gehö1 In weiterer Folge gelten die männlichen Bezeichnungen auch für die weiblichen: Arzt/Ärztin,
Patient/Patientin.

MEDIZIN IN EINER MULTIKULTURELLEN UND MULTIRELIGIÖSEN GESELLSHAFT

135

ren heute zum Standard des Gesundheitssystems und werden auch beständig
weiter ausgebaut. Wie soll nun auf diesem Hintergrund ärztliches Handeln gelingen?
In den folgenden Abschnitten wollen wir uns mit dieser Thematik näher
auseinandersetzen und auf der Grundlage der bisher bestehenden Literatur diese
beleuchten2.
1. Medizin in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft
Was bedeutet nun Medizin, ärztliches Handeln in einer vielfältigen Gesellschaft? Jeder Mensch, der zu uns in die ärztliche Praxis, die Ambulanz oder in
das Spital kommt, hat ein, so wie es der Patient selbst annimmt, ein gesundheitliches Problem. Er kommt und erwartet Hilfe, professionelle Hilfe und hofft,
dass wir ihn verstehen und helfen können. In dieser Hinsicht, so meine Erfahrung, sind alle Menschen gleich. Unterschiede, verschiedene Anliegen, Ansichten zeigen sich im Verlauf des ersten Gespräches, der Untersuchung und den
therapeutischen Maßnahmen, die notwendig sind. In diesem Vorgang liegen nun
viele unterschiedliche Problemthemen und  aspekte, die wir wahrnehmen und
denen wir in entsprechender Weise begegnen sollten.
Die Probleme und den Schwierigkeiten, denen wir hier begegnen können
sind vielfach: z.B. Sprachschwierigkeiten, kulturell bedingte Auffassungen über
Krankheit und Kranksein, manche Patientinnen  muslimische  möchten lieber
eine Ärztin, vor allem in der Gynäkologie  der körperliche Kontakt bei Untersuchungen ist für einige Patienten aufgrund der Religion problematisch. Manche
Patietnen möchten oder sollen auch Rücksprache mit dem geistlichen Oberhaupt
ihrer Religion halten, oder der Patient entscheidet nicht alleine im Sinne unserer
westlichen Patientenautonomie, sondern das Familienoberhaupt entscheidet.
Manche Patienten haben ein Problem mit religiösen Symbolen anderer Religionen  etwa das Kreuz in konfessionell-christlichen Spitälern . Patienten möchten
ihren religiösen Verpflichtungen, Speisevorschriften und Gebetszeiten  wie etwa
muslimische, jüdische Patienten  nachkommen. Es gibt auch Patienten, die die
Ursache ihrer Erkrankung in spirituellen Gründen sehen, sie möchten auch
Behandlungsfomen (Schamanismus), die aus ihrem eigenen kulturellen und religiösen Bereich stammen; oder das Leben in der Fremde bewirkt bei nicht
wenigen Ursachen für psycho-somatische Erkrankungen, oder die durch Immigration hervorgerufenen sozialen und kommunikativen Schwierigkeiten, erschweren den Zugang zu einer guten medizinisch-ärztlichen Versorgung. Wir haben
2 Im folgenden orientieren wir uns u.a. an Arbeiten aus dem Buch: M. Peintinger, Interkulturell
kompetent. Ein Handbuch für Ärztinnen und Ärzte, Wien 2011.
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auch das Problem des Hungerstreiks oder Selbstverletzungen bei Asylwerbern
oder Schwangerschaft bei Asylwerberinnen, um ein Aufenthaltsrecht zu erwirken. Die Problemstellungen sind vielfach und können auch nicht durch einfache
Lösungen oder Strategien behoben werden.
In dieser Vielfalt an Fragestellungen, die sich auf diesem Hintergrund
ergeben, können drei generelle Themen gesehen werden, denen wir uns näher
widmen:
 Das Verständnis der naturwissenschaftlich orientierten westlichen Medizin (evidence based medicine) im Verhältnis zu unterschiedlichen Welt- und
Lebensauf-fassungen;
 Was bedeutet Kultur und kulturelle Zugehörigkeit?
 Was heißt Religiosiät/Spiritualität, Religion/Konfession?
Diese Fragen sind von den Ärzten ja nicht zu beantworten, dazu sind
andere angehalten. Für uns ist es aber doch hilfreich zu wissen, was darunter
zu verstehen ist, und wie wir dieses Wissen in unsere Arbeit integrieren können
im Sinne eines guten Arzt-Patienten-Verhältnisses.
2. Zum Verhältnis der evidence based medicine
und unterschiedlichen Welt- und Lebensauffassungen
Die naturwissenschaftlich orientierte Medizin folgt in ihren Grundlagen des
Erkenntnisgewinnes über Ursachen der Erkrankungen und den Therapiemöglichkeiten den Maßstäben der naturwissenschaftlichen Methoden. Besser heute
auch bekannt unter dem Begriff der evidence based medicine. Dass die Ausrichtung der Medizin nach diesem wissenschaftlichen Paradigma vor ca. 150 Jahren
zu erheblichen Problemen in der Behandlung von Patienten geführt hat, ist bekannt. Nicht mehr der Patient als Mensch steht im Focus der Behandlung, sondern das erkrankte Organ oder Organe. Mit diesem Verständniswechsel des
Begriffes Krankheit geht die personal-seelisch-körperliche Dimension des Krankheitsbegriffes verloren. Nicht mehr ein Mensch ist krank, sondern ein Organ
oder Teile des Körpers. Der Widerstand gegen ein solches stark eingeschränktes Verständnis auf mechanistisch-funktionales Verstehen von Krankheit
liess nicht lange auf sich warten. Zahlreiche prominente Ärzte verwiesen auf
subjektive Dimensionen des Krankseins, mit denen sie tagtäglich in der Praxis
konfrontiert waren und durch naturwissenschaftliche Methoden nicht erfaßt
werden und bis heute nicht erfaßt werden können. Trotz der Erfahrungen und
der täglichen Realität konnte dies die Überhandnahme des naturwissenschaftlichen Konzeptes nicht verhindern. Erst durch die Zunahme der Forderung nach
mehr Freiheit und Autonomie, Selbstbestimmungsrechte der Bürger in einem
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demokratischen Rechtsstaat und viele andere Anlässe, wie Forschung am
Menschen, Rechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im
medizinischen Bereich, hat die Aufmerksamkeit im gängigen medizin-wissenschaftlichen Selbstverständnis zu einem Umdenken geführt. Dafür stehen Patienautonomie, Aufklärungspflicht, partnerschaftliches Arzt-Patient-Verhältnis,
Patientenrechte. Mit diesem Umdenken vor allem auf der Ebene des ArztPatienten-Verhältnisses kommt nun der Patient als erkrankter Mensch wieder
mehr zur Geltung und damit auch die Bedeutung von personalen, sozio-kulturellen sowie sozio-kommunikativen Aspekten. Heute so wird man sagen dürfen,
hat sich das Verständnis von Kranksein und Krankheit geändert. Dafür stehen
Bio-psycho-soziale Konzepte und ähnliche Modelle, die den erkrankten Menschen in seiner Gesamtheit als Menschen wahrzunehmen versuchen. So manche
Aspekte dieser Modelle sind mittlerweile zur Routine geworden. Zusammenfassen könnten wir diese Anstrengungen unter dem Schlagwort des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient. Dieses stellt eine Art Angelpunkt, eine
Drehscheibe für die Diskussion über die Rücksichtnahme und den Versuch der
Integration von ethnischen und religiösen Aspekten in der ärztlichen Behandlung dar. Dass dies entsprechende Konsequenzen und Auslöser für neuerliche
Problemstellungen hat, liegt auf der Hand. Denken wir nur an die Bedeutung des
Patientenwillens und der Entscheidungsfreiheit des sogenannten aufgeklärten
Patienten.
Mit diesen kurzen Andeutungen wird klar, dass die Inhalte einer evidenz
basier-ten Medizin nur ein Bestandteil im Gesamtbehandlungskonzept von Patienten sein kann, und dies gilt ebenso für Menschen unserer Gesellschaft.
Generell sollte daher für die evidenz basierte Medizin ihre Eigendefinition gelten,
wie sie vom Erfinder, David Sackett, selbst beschrieben wurde: The practice
of evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with
the best available external evidence from systematic research3. Die Absicht der
EBM besteht daher in der Erstellung von Indikationsregeln, deren Effektivität
durch aussagekräftige klinische Studien geprüft wurde. Ihre Anwendung im
Hinblick auf individuelle Situationen erfolgt durch eine Integrationsleistung seitens des Arztes. Angelpunkt ärztlichen Handelns ist und bleibt die praktische
Urteilskraft4. O. Höffe bemerkt dazu: Wer es anders sieht, erliegt einem medizinischen Fehlschluß. Er hält den blossen Mediziner, den Heiltechniker, schon
für den Heilkundigen, für einen Arzt5. Somit kann auch die ärztliche Berufs3 D.L. Sackett et all., Evidence-based medicine. What it is and what it isn«t, British Medical
Journal 312 (1996), S. 71.
4 Ibidem, S. 63.
5 O. Höffe, Wenn die ärztliche Urteilskraft versagt. Ethik in der Medizin: eine Folgelast der
Aufklärung, Neue Züricher Zeitung 233 (1996), S. 20.
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erfahrung als solche nicht durch technisches und naturwissenschaftliches Wissen ersetzt werden. Vielmehr bedeutet diese Erfahrung ein zusätzliches Differenzierungselement durch Beobachtung der Nützlichkeit technischen Könnens
und Korrektheit naturwissenschaftlicher Erkenntnisse.
Wenn nun zu den Kernfähigkeiten eines Arztes die Integrationsleistungs
verschiedener Aspekte gehört, so stellt sich nun auch die Frage, wie ethnische
und religiöse Aspekte in den Prozess einer Diagnoseerstellung und eines Therapieplans zu integrieren sind, ob das überhaupt möglich ist oder inwieweit das
nötig ist. Bevor wir auf diese Frage eine Antwort suchen, sollten wir im Hinblick
auf unser Thema dem Verständnis von Kultur und Religion kurz nachgehen.
Dies auch deshalb weil Kultur, Kulturzugehörigkeit, Religion, Religiosität nicht
unbedingt das bedeutet, was wir einmal unvoreingenommen darunter in einem
ersten Moment verstehen.
3. Die Bedeutung von Kultur und kultureller Zugehörigkeit
Denken wir an Kultur, so denkt man sie zunächst als homogen und sich
selbst reproduzierend6. Durch zahlreiche Studien wurde gezeigt, dass wir Kultur
heute als dynamisch und prozessual verstehen müssen. Sie ist eingebettet in
einen politischen, sozialen, ökonomischen und historischen Kontext. Sie wird
von jedem Individuum auf ihre oder seine eigene Art und Weise gelebt und
umgesetzt. Deshalb ist es auch unzulässig, z.B. von einer türkischen oder
indischen Kultur zu sprechen, weil dies eine Homogenität suggeriert, die es in
der Realität nicht gibt. Anzumerken ist auch, dass Nation nicht mit Kultur
gleichzusetzen ist.
Menschen haben sehr unterschiedliche soziale, religiöse und ökonomische
Hintergründe und Lebensstrategien, die allesamt deren Kultur beeinflussen. Aus
diesem Grund kann es daher keine Rezepte im Umgang mit Menschen geben,
die nicht den eigenen kulturellen Hintergrund teilen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass wir das Andere leichter definieren können als das Eigene. Wenn wir uns selber fragen, welchen
kulturellen Hintergrund wir haben, stoßen wir sehr schnell an Grenzen. Wir
merken, dass sich die Eigendefinition mit dem Abstand zum Ursprung immer
weniger genau definieren lässt. Wenn ich in Afrika bin, bin ich Europäer, in
Frankreich bin ich Österreicher, in Wien bin ich Oberösterreicher. Das sind alles
nationale wie regionale Selbstbeschreibungen. Sind sie aber auch kulturell?
6 R.M. Keesing, Theories of culture revisited, in: R. Borofsky (Hrsg.) Assessing cultural anthropology, New York u.a.1994, S. 301310.
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Deshalb hat Khan-Svik einmal festgehalten, dass in der Außenperspektive
Kultur als etwas Einheitliches erscheint, das von innen kaum mehr benannt
werden kann7. Das bedeutet jedoch nicht, dass es Kultur nicht gibt, aber eben
in einer Form, die deutlich dynamischer und weniger leicht definierbar ist, als
vielleicht gemeinhin angenommen.
Gerade in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient gibt es viele
Aspekte, die nicht auf Kultur zurückzuführen sind. Z.B. wie wir es selbst noch
während der Ausbildung erlebt haben. Besonders in gynäkologischen Nachtdiensten, kam es immer wieder vor, dass Patientinnen, nicht nur muslimische,
lieber von einer lady doctor behandelt werden wollten. Auch wenn dieser
Wunsch aufgrund von religiösen oder kulturellen Gründen besteht, so sprechen
die Patientinnen damit auch etwas anderes an: die Genderdiversität. Sie glauben
mit einer Frau besser über ihre Probleme und Beschwerden sprechen zu können.
In der Frage nach kultureller Kompetenz seitens der Ärzte gibt es natürlich
auch kritische Stimmen, die meinen, dass ingesamt zu viel Augenmerk auf die
kulturelle Kompetenz gelegt wird. Gerade weil viele Probleme im Gesundheitswesen struktureller Art sind. Als Probleme werden Zeitmangel, Überarbeitung
oder Vorgaben höherer Kosteneffizienz angegeben, die auch ein sozial und
kulturell kompetenter empathischer Arzt nicht ändern kann. Das an sich nicht
schlechte Konzept einer kulturellen Kompetenz werde hier missbraucht, da man
die wirklichen Gründe von Ungleichheit nicht ansprechen wolle8.
Wir wissen aber andererseits, dass es auch kulturbedingte Unterschiede in
der Auffassung von Krankheit gibt und diese in einer modernen medizinischen
Versorgung berücksichtigt werden müssen. Der Sinn und der Wert einer kulturellen Kompetenz besteht in der Verbesserung des Arzt-Patient-Verhältnisses
und damit der höheren Patientenzufriedenheit. Es geht in erster Linie um eine
möglichst große Chancengleichheit9 und um Patientenorientierung.
Das Anliegen der kulturellen Kompetenz liegt im adäquaten Umgehenkönnen mit Patienten unterschiedlicher Herkunft und in der Akzeptanz kultureller Unterschiede. Daher sollten wir unseren eigenen kulturellen Hintergrund
reflektieren und unser Wissen in dementsprechendes Verhalten umsetzen. Die
»American Academy of Family Physicians« definiert kulturelle Kompetenz als
A set of congruent behaviors, attitudes and policies that come together as
a system, that system, agency or those professionals to work effectively in
7 G. Khan-Svik, Kultur und Ethnizität als Forschungsdimensionen. Von der Kulturanthropologie
zur interkulturellen Pädagogik, Wien 2008, S. 12.
8 J. Gregg, S. Saha, Losing culture on the way to competence: The use and misuse of culture
in medical education, Academic Medicine 81 (2006), 6, S. 542547.
9 D. Malmusi, C. Borell, J. Benach, Migration-related health inequalities: Showing the complex
interactions between gender, social class and place of origin, Social Science an Medicine 71 (2010),
S. 16101619.

140

KARL HUNSTORFER

cross-cultural situations10. Von Tervalon und Murray-Garcia wurde vorgeschlagen, kulturelle Kompetenz in der klinischen Praxis nicht als Endpunkt zu definieren, sondern als lebenslangen Prozess, als aktives Engagement11.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass kulturelle Kompetenz je nach
Blickwinkel unterschiedlich verstanden werden kann. Eine amerikanische Studie
hat gezeigt, dass Ärzte kulturelle Kompetenz als Wissen zu Gesundheitsverhalten, Patienten-Erwartungen und alternativen medizinischen Praktiken verstehen.
Andererseits ist aber für Patienten nicht unbedingt kulturspezifisches Wissen
wichtig. Wichtig ist für sie die allgemeine Haltung der Ärzte, wie z.B. sich Zeit
nehmen, aufmerksam und genau sein, Dinge ausreichend erklären und den
Patienten in die Entscheidung miteinbeziehen12.
Mit Einsicht kann man sich nicht mit der Vielfältigkeit von Kulturen auseinandersetzen. Niemand kann zu jeder Kultur Bescheid wissen. Es geht einmal
nur darum, sich zu grundlegenden kulturellen Charakteristika der Patienten zu
informieren, sie darauf anzusprechen und damit Interesse für Sie zu zeigen. Z.B.
in einem Gespräch auch einmal zu fragen: ob es sie stört, wenn ich ihnen die
Hand gebe. Dieses Wissen mag manchmal notwendig sein, wenn man in der
Praxis immer wieder auf Kommunikationsbarrieren stößt. Kurz möchten wir uns
nun dem Verständnis von Religion, Religiosität, Spiritualität und Konfession
widmen.
4. Was heißt Religiosiät/Spiritualität, Religion/Konfession?
Krankheit, Alter und nahender Tod sind menschliche Situationen, mit
denen wir ständig konfrontiert sind. Sie sind Orte, wo mit großer Regelmäßigkeit
spirituelle Fragen aufbrechen. Es besteht daher die Frage, ob Ärzte sich spirituellen Fragen stellen sollen und inwieweit sie in den Behandlungsrahmen
miteinbezogen werden sollen. Von den Ärzten werden, wie schon angesprochen,
viele Kompetenzen erwartet. Kann und soll er diese Kompetenz auch noch
wahrnehmen?
Allgemeinhin würde man meinen, dass das nicht zu seinen Aufgaben
gehört, zudem tut sich eine naturwissenschaftlich orientierte Medizin von vornherein schwer mit Spiritualität und Religiosität. Handelt es sich doch um kaum
10
11

http://www.aafp.org/fpm/20001000/58cult.html (29 IV 2014).
M. Tervalon, J. Murray-Garcia, Cultural humility versus cultural competence: A critical distinction in defining physician training outcomes in multicultural education, Journal of Health Care for
the Poor and Under-served 9 (1998), 2, S. 118.
12 J. Shapiro, J. Hollingshead, E.H. Morrison, Primary care resident, faculty, and patient views
of barriers to cultural competence, and the skills needed to overcome them, Medical Education 36 (2002),
S. 749759.
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fassbare subjektive Phänomene, die sich dem empirischen und objektivierenden
Zugriff entziehen.
Auf der anderen Seite zeigt sich heute, dass Spiritualität offenbar ein
Grundbedürfnis sehr vieler Menschen, an welchen Punkten ihres Lebens auch
immer ist13. In der Medizin ist seit geraumer Zeit auch das Interesse gewachsen,
sich mit spirituellen Fragen auseinanderzusetzen. Dazu kommen wichtige Anregungen aus der Hospizbewegung und Palliativmedizin. In diesem Kontext
wurde z.B. das Konzept der spiritual care als Teil einer umfassenden Sorge um
den Kranken entwickelt14. Vor allem die Auseinandersetzung mit Kulturen zeigt
die starke naturwissenschaftliche Konzentration der westlichen Medizin und die
damit verbundene Ausblendung religiöser und weltanschaulicher Hintergrundvorstellungen.
Seit den 1990er Jahren wurden zahlreiche Studien zur Frage nach möglichen positiven Auswirkungen von Religiosität auf die psychische Entwicklung
des Menschen bzw. auf Gesundheit und Krankheit durchgeführt15. Ein Großteil
der Studien weisen einen deutlich wahrnehmbaren, positiven Einfluss von Religiosität auf das Krankheitsgeschehen nach. Genannt wird u.a. der Einfluss auf
das Gleichgewicht von Gesundheit und Krankheit, oder das Kohärenzgefühl
 worauf wir weiter unten noch zu sprechen kommen , oder die spirituelle Dimension des Schmerzes, wie etwa davon in der Hospizarbeit und Palliativmedizin gesprochen wird. Allgemein handelt es sich auf der theoretischen Ebene
um eine Erweiterung des bio-psycho-sozialen Modells durch die spirituelle
Dimension. Wichtig erscheint in dieser Auseinandersetzung die Klärung der
Begriffe von Spiritualität/Religiosität und Religion/Konfession, insofern sie sehr
oft miteinander verwechselt und missverstanden werden.
Spiritualität bedeutet in einem weiten Sinn Geist, aus dem heraus ein
Mensch lebt. Man kann auch sagen, es handelt sich um eine Mentalität, die
sinngebend die Tatsachenwelt umgreift16. In einem weiten Verständnis von
Spiritualität geht es um Sinnerfahrungen und Bedeutungsgehalte (Sinnebene), die
im Leben eines Menschen Kohärenz stiften, das Leben in konsequenter und
wahrnehmba-rer Weise prägen (Praxisbezug) und so zentraler Teil seiner Iden13 R.C. Schwinges, Geleitwort, in: S. Leutwyler, N. Nägeli, Spiritualität und Wissenschaft, Zürich
2005, S. 9.
14 T. Roser, Spiritual Care. Ethische, organisationale und spirituelle Aspekte der Krankenhausseelsorge. Ein praktisch-theologischer Zugang, Stuttgart 2007; E. Frick, Spiritual Care  nur ein neues
Wort?, Lebendige Seelsorge 60/4 (2009), S. 233236.
15 C. Cornett, The soul of psychotherapy. Recapturing the spiritual dimension in the therapeutic
encounter, New York 1998; D. B. Larson, Spirituality«s potential Relevance to Physical and Emotional
Health. A Brief Review of Quantitative Research, Journal of Psychology and Theology 31/1 (2003),
S. 3751.
16 J. Sudbrack, Spiritualität, in: Herders Theologisches Taschenlexikon, Bd. 7, Freiburg im
Breisgau 1973, S. 115130.

142

KARL HUNSTORFER

tität (Identitäts-aspekt) geworden sind17. Entsprechend diesem Verständnis hat
auch ein Atheist, für den mitmenschliche Liebe und Solidarität zentrale Sinnwerte seines Lebens geworden sind, eine Spiritualität. Als solcher ist der Begriff
nicht an die Vorstellung von einem persönlichen Gott, wie z.B. im Christentum,
gebunden.
Umstritten ist dagegen die Frage, ob zwischen Spiritualität und Religiosität
unterschieden werden soll. Bei beiden geht es um den subjektiven Vollzug eines
konkreten Individuums und nicht um objektive dogmatische Wahrheiten oder um
Religionen als gesellschaftliche Institutionen. Gegenwärtig wird der Begriff religiös mehr im Sinn eines expliziten Glaubens an ein höheres Wesen und im Sinn
der Einbettung in eine bestimmte Religionsgemeinschaft/religiöse Tradition
verstanden. Der Begriff spirituell wird eher unspezifischer, im Sinn einer allgemeinen existentiellen Ausrichtung des Lebens an bestimmten umfassenden und
absoluten Sinnwerten, verwendet18.
Wichtig ist auf den Unterschied von Spiritualität/Religiosität und Religion/
/Konfession hinzuweisen. Das erste Begriffspaar bezieht sich, wie erwähnt, auf
den individuellen und subjektiven Vollzug und die entsprechenden Überzeugungen und Haltungen der individuellen Identität. Bei Religion und Konfession geht
es hingegen um gesellschaftliche Systeme, die bestimmte normative Schriften
und Lehren haben und bestimmte Institutionen ausbilden. So stellen religiöse
Traditionen, Religionen und Kirchen wie z.B. Judentum, Christentum, Islam,
Buddhismus einen Kontext dar, in dem bzw. aus dem heraus individuelle
Menschen ihre Spiritualität/Religiosität formen. Sie übernehmen Sinnangebote
und Deu-tungssymbole und integrieren sie in ihr Leben. Dieser Vorgang ist eine
kreative Leistung des Einzelnen. Die Identifikation mit der eigenen offiziellen
Religion kann ebenso verschieden ausgeprägt sein.
Mit der zunehmenden Globalisierung der Welt und den Migrationsbewegungen verlieren Religionsgemeinschaften ihre ursprüngliche homogene Ursprünglichkeit, sodass diese für den modernen Menschen, der auf Sinnsuche ist,
in segmentierten Teilmomenten verfübar sind, und daher auch kombinierbar
werden. Es gibt daher immer mehr Menschen, die ihre eigene Spiritualität und
Lebensform ausbilden, ohne sich mit einer bestimmten Religion vollständig zu
identifizieren19.
17 E. Tugendhat, Spiritualität, Religion und Mystik, in: S. Leutwyler, M. Nägeli (Hrsg.), Spiritualität und Wissenschaft, Zürich 2005, S. 95106.
18 C. Cornett, The soul of psychotherapy. Recapturing the spiritual dimension in the therapeutic
encounter, New York 1998; T. Roser, Spiritual Care. Ethische, organisationale und spirituelle Aspekte
der Krankenhausseelsorge. Ein praktisch-theologischer Zugang, Stuttgart 2007.
19 P.M. Zulehner, R. Polak, Von der Wiederkehr der Religion? zur fragilen Pluralität, in: C. Friesl,
R. Polak, U. Hamachers-Zuba (Hrsg.), Die Österreicher/-innen. Wertewandel 19902009, Wien 2009,
S. 143206.
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Dieser Unterschiedlichkeiten muss man sich bewußt werden, wenn z.b.
religiös-spirituell motivierte Fragen oder Haltungen in einer Arzt-Patienten-Begegnung auftreten. Der Respekt vor religiösen Haltungen und Überzeugungen,
auch wenn sie irrational oder befremdlich erscheinen, verdienen nicht deshalb
Respekt, weil sie objektiv richtig oder vernünftig sind, sondern weil es um die
innersten und tiefsten Identifikationen eines Menschen geht, der Respekt verdient. Man kann einen Menschen in seiner Würde nicht respektieren, ohne seine
Glaubensüberzeugung zu respektieren20. Wie wird also mit solchen Fragen
richtig umgegangen und welche ethischen Grundhaltungen sind notwendig, die
den praktischen Umgang tragen?
Grundsätzlich werden wir sagen müssen, dass Respekt und Sensibilität
immer nötig sind. Ärzte sind nicht angehalten Ansichten, Meinungen und Wertvorstellungen von Patienten zu teilen, oder auch gar zu unterstützen. Vielmehr
erscheint ein Zeigen von Verständnis für die religiösen Gefühle und Probleme
hilfreich, um wahrzunehmen welche Bedeutung sie für aktuelle Gesundheitsbeschwerden darstellen. Eine solche Haltung kann auch davor schützen, Patienten zu kategorialisieren und unter eine allgemeine Zuordnung zu stellen, mit dem
Hintergedanken: wir wissen, wie die ja so sind.
Spirituelle Kompetenz setzt nicht voraus, dass der Arzt selbst ein spiritueller Mensch ist oder ein spirituelles Leben führt. Vielmehr genügt das Wissen
um die Bedeutung solcher Fragen, die sie im Leben eines Menschen haben bzw.
haben können. Dies soll man kennen und auch anerkennen. Ebenso sollte man
ihre existentielle Logik nachvollziehen können und die eigene Haltung diesen
Fragen gegenüber aufrichtig geklärt haben. In keiner anderen Weise läßt sich eine
spirituelle Kompetenz sinnvoll allgemein einfordern21. Damit kommen wir zum
letzten Abschnitt, wie man nun dieses Wissen in die Arbeit integrieren könnte
im Sinne eines guten Arzt-Patienten-Verhältnisses.
5. Kulturelle und religös/spirituelle Aspekte in der ärztlichen Praxis
Auf dem Hintergrund des Ausgeführten wird klar, dass wir mit den kulturellen und religiösen/spirituellen Aspekten von Patienten den Rahmen unserer
west-lich orientierten evidenz basierten Medizin weit überschreiten. In der Anamnese von Patienten mit Migrationshintergrund aus unterschiedlichen Kulturen
und unterschiedlich religiös geprägten Gesellschaften können Aspekte auftreten,
20 W. Schaupp, Spiritualität als wesentliches Element in der Arzt-Patient-Beziehung mit unterschiedlichen kulturellen Werthaltungen, in: M. Peintinger, Interkulturell kompetent. Ein Handbuch für
Ärztinnen und Ärzte, Wien 2011, S. 96.
21 Ibidem.
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die in unserem gewohnten Lebensumfeld nicht sozialisiert sind. Wir haben vielleicht, gerade durch die medial globalisierte Welt, bereits davon gehört, aber der
Umgang mit diesen Unterschieden an Einsichten, Lebenserfahrungen, Lebensstrategien, Grund- und Werthaltungen sind nicht wirklich erprobt und es stehen
dafür auch keine bereits standardisierten Handlungsstrategien zur Verfügung.
Was ist also zu tun, wie könnnen wir mit diesem Defizit umgehen?
Bemühungen, diskutierte Ansätze gibt es natürlich. Zunächst sollte man
zwei Ebenen auseinanderhalten. Die erste Ebene beschreibt das westliche
Verständnis von Medizin und ihrer naturwissenschaftlich orientierten Grundlagenforschung, sowie der damit verbundene Gesundheits- und Krankheitsbegriff.
Dazu gehört auch das heutige Bemühen den Patienten als Menschen in ihrer
Individualität und ihrer rechtlich geschützten Autonomie zu begegnen. Die zweite
Ebene beschreibt das Arzt-Patient-Verhältnis, das mit seiner inhaltlichen Struktur
und Aspekten über die erste Ebene hinausgeht und auf diese wiederum eine
Rückwirkung hat, vor allem hinsichtlich Therapie und Prognose. Beide Ebenen
stehen in einem reziproken Verhältnis. Diesem Verhältnis möchten wir hier nicht
nachgehen, da es unserer Ansicht nach ein eigenes umfassendes Thema darstellt. Vielmehr möchten wir der genannten zweiten Ebene nachgehen, die in
diesem Rahmen einen gewissen Vorrang hat.
Die Bedeutung des Arzt-Patienten-Verhältnisses ergibt sich auch aus der
Einsicht, dass die tägliche Praxis bewältigt werden muss und man nicht darauf
warten kann, bis die akademischen Dispute neue hilfreiche Erklärungsmodelle
und Strategien auf dem Hintergund der Vielfältigkeit menschlichen Lebens und
der Welt als solchen für das Verstehen von Erkrankungen und Therapien bereitstellen. Vielmehr ist der Praktiker in seiner Sach- und Verstehenskompetenz gefordert die konkreten Situationen aktuell zu bewältigen.
Es soll hier auf ein Konzept hingewiesen werden, das eine sinnvolle Orientierung in unserer Thematik bieten kann. Das Stichwort hierfür wurde bereits
genannt: Kohärenz. Kohärenz im Arzt-Patienten-Verhältnis. Was ist darunter zu
verstehen?
Darunter zu verstehen ist: Wenn die bei Multikulturalität erwartbaren gegen-sätzlichen Haltungen und Einstellungen als wechselseitig akzeptiert und in
die Behandlung integriert werden, entsteht Kohärenz als Vorraussetzung für eine
gelungene Kooperation in der Arzt-Patient-Beziehung22. Kohärenz gelingt aber
nur durch Integration, auch wenn Anpassung, Abwehr und Hybridisierung zur
Kohärenz beitragen23. Der Begriff der Kohärenz tritt in verschiedenen Zusam22 U. Kropiunigg, Medizin, Integration und Kohärenz im interkulturellen Kontext, in: M. Peintinger (Hrsg.), Interkulturell kompetent, S. 39.
23 S. Rathje, Corporate Cohesion  Handlungsansatz zur Gestaltung interkultureller Unternehmenskultur, in: J. Bolten (Hrsg.), Interkulturelles Handeln in der Wirtschaft  Positionen, Modelle,
Perspektiven, Projekte. Wis-senschaft und Praxis, Sternenfels 2004, S. 112124.
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menhängen (Psychologie, Physik, Linguistik und Politik) auf. In einer leicht abgewandelten Form vom sense of coherence, wie ihn Antonovsky versteht24, als
Fähigkeit von Einzelindividuen die Welt als sinnvolles Ganzes zu erleben, kann
man die Kohärenz auf die Interaktion zwischen Personen und ihre Fähigkeit,
diese sinnvoll zu gestalten, beziehen. In diesem Sinn versteht Kropiunigg  Prof.
für medizinische Psychologie an der Medizinischen Universität Wien  unter
Kohärenz ein Gefühl der Vertrautheit in der Situation (dem Kontext) und des
wechselseitigen Vertrauens der beteiligten Personen. Sie setzt voraus, dass die
zu erwartenden Handlungen und Sprechakte den Beteiligten aus ihrem jeweiligen kulturellen Vorwissen unmittelbar einsichtig sind und für den Fortgang der
Interaktion sinnvoll erscheinen. Wo durch Fremdes und Unverstandenes Kohärenz fehlt, muss sie durch Integration der fremden Anteile hergestellt werden25.
Als Beispiel dient hier das Verbot des Handschlages mit Musliminen. Man sollte
das z.B. wissen um Irritationen zu vermeiden. Störungen der Kohärenz entstehen immer aus unterschiedlichen Auffassungen und Sinngebungen. Sie sollten
als Hinweise auf unterschiedliche Konzepte und kulturelle Normen gedeutet
werden. Aus diesem Grund stehen sie potentiell immer am Anfang der multikulturellen medizinischen Praxis. Besondere Aufmerksamkeit gilt jenen Aspekten,
bei denen es aus grundlegend verschiedenen kulturellen und religiösen Gründen
zu interkulturellen Missverständnissen und Konflikten kommt. Das betrifft nicht
nur bloße alltägliche Verhaltensregeln, sondern vor allem existentielle Fragen, die
in unmittelbarem Zusammenhang mit Krankheit und Behandlung stehen. Sie
bedürfen einer weit größeren Aufmerksamkeit und bilden den eigentlichen Kern
multikultureller Medizin.
Die Integration von sogenannten divergierenden world views26 ist nicht die
einzige Dynamik, durch die Kohärenz entsteht. Das eigentliche Ziel besteht darin,
wie es Antonovsky benennt, ein Gefühl der Verstehbarkeit, der Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit als die drei zentralen Komponenten des Kohärenzgefühls herbeizuführen. Das gelingt aber nur durch eine Integrationsdynamik.
Nancy Ainsworth-Vaughn fand in einer Analyse von Gesprächen mit Brustkrebspatientinnen und Onkologen ein Bestreben nach Kontrolle der Behandlung (claiming power) heraus. Kohärenz stellte sich nur dann ein, wenn wechselseitig
respektierte Behandlungs- und Krankheitsvorstellungen vorlagen. Neben ärztlichen Normen wurden auch persönliche Bedürfnisse wahrgenommen. Der Bezug
erfolgte bei den Patientinnen natürlich nicht auf die evidenzbasierte Medizin,
24 A. Antonovsky, Unraveling the Mystery of Health. How People Manage Stress and Stay Well,
San Francisco 1987.
25 U. Kropiunigg, Medizin, Integration und Kohärenz im interkulturellen Kontext, S. 43.
26 T. C. Tilburt, The Role of Worldviews in Health Disparities Education, Journal of General
Internal Medicine 25 (2010) (Suppl 2), S. 178181.
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sondern auf local stories, auf narrativ vorgetragene Krankheitsgeschichten und
Behandlungswünsche. Diese führen nach Ainsworth-Vaughn zu einem gemeinsamen Aufbau von Bedeutung in the service of [the] patients` ability to define
their newly ill selves as worthy of respect?27. In diesem Verständnis einer coconstruction hat keine der beiden Seiten Macht über die andere. Vielmehr erlangen sie Kontrolle über die Krankheit. In dieser gleichen Situation finden sich
Patienten mit ethnisch, kulturell und religiös verschiedenen Lernerfahrungen.
Daraus kann man folgern, dass die gemeinsame Aufgabe von der
zu behandelnden Krankheit gestellt wird. Zugleich sind die Patienten mit der
Wiederherstellung ihres durch die Erkrankung bedrohten und beschädigten
Selbst befasst. Empathie und Akzeptanz von Seiten der Ärzte sind hier zu
wenig, es bedarf einer aktiven Gestaltung. Laut Experten sollte sich die Medizin
an sogenannten world views ausrichten. Wie etwa an Einstellungen und Annahmen, wie unterschiedliche Kulturen Krankheit verstehen. Konflikten würden
damit vorgebeugt und Kohärenz gefördert werden, denn one of the great
weaknesses of medical professions is its inability to appreciate and accept that
it has a professional culture (and subcultures) replete with its own beliefs and
assumptions just like the patients we serve28. Abschließend soll nur noch auf
das sogenannte experiential learning hingewiesen werden: wer sich mittels Selbsterfahrung kennen lernt, der sei in der Lage andere besser zu verstehen und
Spannungen auszuhalten29.
6. Schlußbemerkung
Wie die vorausgehenden Abschnitte deutlich machen, können Inhalte der
multireligiösen und multikulturellen Fragestellungen in der ärztlichen Praxis
mitunter ebenso ohne weiteres mit grundsätzlichen Fragen nach einem gelungenen Arzt-Patienten-Verhältnis im allgemeinen verglichen werden. Gemeinhin wird
angenommen, dass dieses Verhältnis zwischen Arzt und Patienten, die dem
eigenen Kulturkreis angehören, unproblematischer gestaltet werden kann, da
einem jeden die Grundauffassungen und Wertvorstellungen bekannt sind. Das
wird in konkreten Fragestellungen nach Patientenrechten und Patientenautonomie
zutreffen  man denke hier an Patienten, die einer noch stark paternalistisch geprägten Kultur angehören. Andererseits ist es ein offenes Geheimnis, dass
27
28
29

N. Ainsworth-Vaughn, Claiming Power in Doctor-Patient Talk, New York/Oxford 1998, S. 127.
T.C. Tilburt, The Role of Worldviews in Health Disparities Education, S. 178.
L.J. Kirmayer, C. Rousseau, E. Corin, D. Groleau, Training Researchers in Cultural Psychiatry:
The McGill-CIHR Strategic Training Program, Academic Psychiatry 32 (2008), S. 320326; vgl. U. Kropiunigg, Medizin, Integration und Kohärenz im interkulturellen Kontext, S. 56.
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Konflikte zwischen Arzt und Patient nicht generell in unterschiedlichen Wertauffassungen bestehen, sondern eher auf kommunikative Schwierigkeiten
zurückzuführen sind. Respekt, Hinwendung und Offenheit gehören zu den
Grundlagen einer kommunikativen Beziehung. Mit diesen Grundhaltungen sind
zwar anstehende Problemsituationen nicht gelöst, vielmehr stellen sie eine Voraussetzung für das Gelingen dar. Die Schnittstelle, das Gemeinsame in einer
Arzt-Patienten Beziehung liegt in dem zu erreichenden Ziel: die Heilung, der
Erhalt der Lebensqualität, Schmerzfreiheit usw. Als ein solches gemeinsames
Bemühen bestimmt dieses die Frage nach den auftretenden Konflikten. Gewissenskonflikte können hier in unterschiedlichem Maß und mit differierenden Inhalten auftreten. Beziehen sich die Problemstellungen auf vorausliegende Wertvorstellungen, so ist einerseits nicht zu erwarten, dass unterschiedliche
Auffassungen in der täglichen Praxis gelöst werden können, da sie wohl einem
gesellschaftlichen Diskurs unterliegen und die Lösung nicht der konkreten
Alltagssituation angelastet werden kann, andererseits aber eine annehmbare
Verständigung dennoch notwendig ist. Unter dieser Rücksicht erhält der
Umgang und die Kommunikation eine tragende Rolle, insofern sie an die jeweilige
Einsichtsfähigkeit und den respektvollen Umgang appellieren.
Jedenfalls ist mit dem zunehmenden Bewußtwerden ärztlicher Tätigkeit in
einer kulturell und religiös vielseitig gewordenen Gesellschaft das Tor zu einer
weiter zu führenden Diskussion aufgestossen, die die Wertvorstellungen und
Sinninhalte menschlichen Lebens behandeln. Ein Leitgedanke sollte nicht
unberücksichtigt bleiben: die Frage nach einem menschlich vernünftig gelungenen Leben.

MEDYCYNA W WIELOKULTUROWYM
I WIELORELIGIJNYM SPO£ECZEÑSTWIE.
WYZWANIE DLA PRAKTYKI LEKARSKIEJ
(STRESZCZENIE)

Konflikty w praktyce lekarskiej mog¹ mieæ ró¿ne przyczyny. Mog¹ byæ te¿ przedstawione
w zale¿noci od ka¿dorazowego punktu widzenia, czyli w odmienny sposób. Problemy dotycz¹ce
terapii, decyzje terapeutyczne, pytania o sens stosowania rodków intensywnej opieki medycznej,
problemy we wzajemnej komunikacji w relacji lekarz  pacjent a¿ do zagadnieñ u pocz¹tku b¹d kresu
¿ycia, mog¹ wygenerowaæ konflikty. Nie zawsze dostrzegany, jednak coraz czêciej wystêpuj¹cy
i widoczny obszar problemowy wi¹¿e siê z tym, ¿e medycyna musi spe³niaæ swoje obowi¹zki
w wielokulturowym i wieloreligijnym spo³eczeñstwie. Relacji miêdzy pacjentem a lekarzem przypada
w tym kontekcie bardzo wa¿na rola. Nie tylko prawa i autonomia pacjenta sprzyjaj¹ udanej wspó³pracy lekarzy i pacjentów, ale tak¿e zwi¹zana z etyk¹ zawodow¹ otwarta postawa lekarza wobec
ró¿nic kulturowego pochodzenia i religijnej przynale¿noci pacjentów i pacjentek. W niniejszym artykule zawarto analizê dzia³alnoci lekarskiej w wielokulturowym i wieloreligijnym spo³eczeñstwie. Czy
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mo¿na sformu³owaæ propozycje i wskazania dotycz¹ce w³aciwej relacji lekarza i pacjenta, które
by³yby godne miana medycyny o ludzkim obliczu? Tematyka ta by³a ju¿ przedmiotem licznych naukowych debat i publikowanych analiz. Prace te zosta³y w niniejszym artykule uwzglêdnione, a punktem
wyjcia do dyskusji sta³ siê obszar onkologii i medycyny paliatywnej.

MEDICINE IN A MULTI-CULTURAL
AND MULTI-RELIGIOUS SOCIETY.
A CHALLENGE FOR PHYSICIANS
(SUMMARY)

Conflict situations in medical practice can have different causes. They can arise from the
difficulties involved in deciding which medical treatment or procedure to adopt; or in deciding whether
or not high-technology medicine is advisable in a particular case; or in finding a way to resolve
communication difficulties between physician and patient; or in discussing sensitive issues concerning
the beginning and end of life. A topic which requires urgent discussion in modern medicine is how
professional medical care should be administered in a society that is multi-cultural and multi-religious.
In this kind of context, the relationship between physician and patient plays a crucial role. The joint
effort of patient and physician to bring about recovery depends not only upon the level of respect that
the doctor has for both the rights and the autonomy of patients but also upon the sensitivity which
he or she has for differences in their cultural background and religious affiliation. Hence, this article
discusses how medical care might be provided in a multi-cultural and multi-religious society. Can
recommendations be given to physicians that might help them to form a more constructive relationship
with patients who come from such an environment? Can modern medicine thereby be given a more
human face? This topic has begun to be discussed more frequently in the academic literature. While
this article is very much based on my own experiences in oncology and palliative care, I will
nevertheless also refer to the current literature in the course of my article.
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Dziedzin¹, w której jedno z zasadniczych miejsc zajmuje problematyka
sumienia, rozumiana jako dzia³anie zgodne z przyjêtymi normami etycznymi
i wiadomoæ odpowiedzialnoci moralnej za podejmowane czyny, stanowi
szeroko pojmowana dzia³alnoæ lecznicza, w tym zw³aszcza wykonywanie zawodu lekarza. Od wieków rozwój medycyny poci¹ga³ za sob¹ ró¿nego rodzaju
dylematy moralne, w¹tpliwoci etyczne, jak te¿ budzi³ kontrowersje na p³aszczynie wyznaniowej, co do dopuszczalnoci stosowania okrelonych procedur
medycznych, tudzie¿ mo¿liwoci wykorzystywania osi¹gniêæ technicznych
i farmakologicznych.
Jednym z najbardziej intryguj¹cych, ale i kontrowersyjnych zagadnieñ
medycznych jest sekcja zw³ok (autopsja). Wstêpnie nale¿y wyjaniæ, ¿e nie jest
prawd¹, jakoby sekcja zw³ok by³a problemem li wy³¹cznie zmar³ych pacjentów
i ich rodzin. Zakres czynnoci dokonywanych przez lekarzy determinuje faktycznie wybrana przez nich specjalizacja, niemniej jednak zdarza siê, ¿e przed
dokonaniem autopsji pytani o opinie s¹ lekarze ró¿nych specjalnoci, niekiedy
przy sekcji konieczna jest ich obecnoæ, mo¿e siê wreszcie zdarzyæ, ¿e lekarze
ci bêd¹ zmuszeni stan¹æ po drugiej stronie zdarzenia  jako cz³onkowie rodziny
zmar³ego.
Motywy odmowy wyra¿enia zgody na autopsjê mog¹ byæ ró¿ne. Rodzina
zmar³ego mo¿e sygnalizowaæ chêæ oszczêdzenia sobie dodatkowego cierpienia
Adres/Addresse/Anschrift: dr Damian W¹sik, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMKw Bydgoszczy, ul. Jagielloñska 13-15, 85-067 Bydgoszcz, e-mail: damian.wasik@cm.umk.pl
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po stracie bliskiej osoby lub wyra¿aæ obawê przed reakcj¹ otoczenia na przeprowadzenie sekcji zw³ok, konkretnie wnioskowaniem o przestêpczych przyczynach zgonu (nawet gdy sekcja zw³ok mia³aby byæ przeprowadzona z przyczyn stricte medycznych) oraz nag³anianiem sprawy i medialn¹ pogoni¹ za
sensacj¹ (gdy sprawa dotyczy mierci osoby publicznej). Niezaprzeczalnie
jedn¹ z czêstszych przyczyn odmowy udzielenia przez rodzinê zmar³ego, jak
i samego pacjenta przed mierci¹, zgody na sekcjê zw³ok, s¹ w¹tpliwoci
religijne co do dopuszczalnoci omawianej procedury.
Podczas gdy niektóre z najwa¿niejszych wyznañ odnosz¹ siê do omawianej problematyki negatywnie i z rezerw¹, np. chrzecijañstwo  w wielu innych
kwestiach medycznych postrzegane jako skrajnie konserwatywne  zdaje siê
w tej kwestii zachowywaæ spory liberalizm. Z jednej strony mamy wiêc do
czynienia ze strachem przez pope³nieniem przez zainteresowanych grzechu
 czynu niegodnego, poczuciem winy za potencjalnie b³êdn¹ decyzjê co do
autopsji (wzglêdnie uczestnictwem w niej) oraz niepokojem wewnêtrznym wynikaj¹cym z poczucia z³ego postêpowania. Z drugiej natomiast strony, z niezrozumieniem i frustracj¹ personelu medycznego, pracowników s³u¿by zdrowia
i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoci1.
Z³o¿onoæ problemu przeprowadzania sekcji zw³ok wynika ze specyficznej
kolizji szczególnych interesów wystêpuj¹cej na tej p³aszczynie. Zagadnienie to
rozumieæ nale¿y jako swoiste zderzanie siê takich dóbr, jak prawo do ochrony
godnoci jednostki, swobody wyznania, wolnoci prowadzania badañ naukowych, prawa do wykonywania wybranego przez siebie zawodu oraz interesu
pañstwa, polegaj¹cego na ciganiu przestêpstw, czy w szerszym kontekcie
 kolizji dóbr osobistych z wolnoci¹ nauki oraz bezpieczeñstwem spo³eczeñstwa (porz¹dkiem spo³ecznym sensu largo). Uwzglêdnianie wolnoci religijnej
w podejmowaniu decyzji medycznych o przeprowadzeniu sekcji zw³ok lub
odst¹pieniu od autopsji jest przejawem wszechstronnej realizacji fundamentalnych praw pacjenta, takich jak obowi¹zek poszanowania jego intymnoci
i godnoci2. Trafne w tej sytuacji wydaje siê byæ spostrze¿enie, ¿e powi¹zanie
1 W.E. Finkbeiner, P.C. Ursell oraz R.L. Davis zauwa¿aj¹, ¿e wiele pañstw wprowadza prawne
ograniczenia lub nawet wy³¹cza dopuszczalnoæ sekcji zw³ok w przypadkach, w których podstaw¹
sprzeciwu rodziny dla dokonania autopsji s¹ przekonania religijne. W takich sytuacjach postuluje siê, by
lekarz s¹dowy nie kontynuowa³ pracy dopóki nie zostan¹ dostatecznie wyjanione przyczyny sprzeciwu
rodziny. Autorzy zasadnie wskazuj¹, ¿e zachowanie przez lekarzy, przedstawicieli administracji publicznej
i s³u¿by zdrowia oraz pracowników wymiaru sprawiedliwoci wra¿liwoci i zrozumienia dla tradycji
kulturowych lub przekonañ religijnych zmar³ego i jego rodziny mo¿e pomóc w znalezieniu zadowalaj¹cego obie strony sposobu rozwi¹zania konfliktu. Zob. W.E. Finkbeiner, P.C. Ursell, R.L. Davis, Autopsy
Pathology. A manual and atlas, Philadelphia 2009, s. 20-21; por. S. Loue, M. Sajatovic (red.), Encyclopedia of Immigrant Health, New YorkDordrechtHeidelbergLondon 2012, s. 255.
2 Por. art. 20 ust. 1 i 2 polskiej Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.
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przepisów prawa z aksjologi¹ w du¿ej mierze wzbogaca proces ich wyk³adni
i pozwala na ich stosowanie w duchu poczucia sprawiedliwoci i s³usznoci3.
Sekcja zw³ok postrzegana jest jako podstawowy miernik oceny prawid³owoci udzielania przez lekarzy wiadczeñ zdrowotnych. Diagnozê lekarza co do
choroby pacjenta mo¿na zatem uznaæ za prawid³ow¹, jeli jest ona zgodna
z pomiertnym rozpoznaniem. Sytuacja odwrotna oznacza na ogó³, ¿e w danej
sprawie pope³niono tzw. b³¹d medyczny, skutkuj¹cy odpowiedzialnoci¹ cywiln¹ lub karn¹ osób odpowiedzialnych za tê okolicznoæ4. Zwa¿ywszy na zwiêkszaj¹ce siê rokrocznie liczby powództw s¹dowych o odszkodowania za tzw.
b³êdy medyczne, wydaje siê, ¿e rozwa¿enia kwestii sekcji zw³ok z perspektywy
problematyki sumienia i wyznania s¹ konieczne. Przybli¿enie omawianej problematyki po pierwsze s³u¿yæ ma wyjanieniu w¹tpliwoci religijnych pacjentów
i ich rodzin co do zasadnoci moralnej (etycznej) wyra¿enia zgody na sekcjê
zw³ok, z drugiej  zapoznaæ lekarzy, prawników i przedstawicieli duchowieñstwa, uczestnicz¹cych w procesie decyzyjnym w kwestii autopsji.
Jedno z najbardziej z³o¿onych stanowisk w kwestii dopuszczalnoci sekcji
zw³ok odnaleæ mo¿na w judaizmie. Dyskusja ¯ydów na temat autopsji obraca
siê wokó³ dwóch istotnych zagadnieñ: wiêtoci ludzkiego cia³a, która nie mo¿e
byæ naruszana nawet po mierci, a tak¿e mo¿liwoci ratowania ¿ycia ludzkiego
w³anie przez rozleg³e badania prowadzone na organizmach postmortem. Bior¹c
pod uwagê obowi¹zuj¹ce we wspó³czesnym Izraelu przepisy reguluj¹ce kwestiê
przes³anek dokonywania sekcji zw³ok, a tak¿e niewielk¹ liczbê autopsji wydaje
siê, ¿e w³anie argument religijny jest wiod¹cy w podejciu do badañ pomiertnych5.
3 S³usznie zauwa¿a L. Morawski, ¿e prawo jest strukturalnie powi¹zane z istnieniem organizacji
pañstwowej, niemniej jednak z organizacj¹ pañstwow¹ nie jest strukturalnie powi¹zana moralnoæ.
W pluralistycznych spo³eczeñstwach z zasady wspó³istnieje ze sob¹ wiele ró¿nych moralnoci. W Polsce
inna jest moralnoæ ludzi wierz¹cych i niewierz¹cych. Jednym z podstawowych zadañ porz¹dku prawnego jest obrona prawa mniejszoci (etnicznych, kulturowych, religijnych etc.) do posiadania w³asnych
przekonañ moralnych i ¿ycia zgodne z nimi, oczywicie tam, gdzie nie wyrz¹dza to szkody innym i nie
wp³ywa destabilizuj¹co na funkcjonowanie struktury pañstwa. Zob. L. Morawski, Wstêp do prawoznawstwa, Toruñ 2004, s. 44.
4 J. Kalra, Medical Errors and Patient Safety. Strategies to Reduce and Disclose Medical Errors
and Improve Patient Safety, BerlinNew York 2011, s. 95.
5 Podnoszone s¹ m.in. takie kwestie, jak: 1) czy i kiedy prawo ¿ydowskie zezwala lub mo¿e
zezwoliæ na autopsjê, 2) jak powinien post¹piæ lekarz, który nie uzyska pozwolenia na dokonanie sekcji
zw³ok od najbli¿szej rodziny zmar³ego; 3) czy prawo ¿ydowskie wymaga zezwolenia rodziny zmar³ego
na sekcjê zw³ok w przypadku, gdy w wietle prawa wieckiego jest ona dozwolona; 4) kto powinien
udzieliæ pozwolenia na sekcjê zw³ok, gdy zmar³y nie posiada³ rodziny; 5) jak powinien post¹piæ lekarz,
jeli zmar³y jeszcze przed mierci¹ sprzeciwi³ siê dokonywaniu sekcji zw³ok; 6) czy mo¿na u¿ywaæ
w celach transplantacyjnych pobranych od osób zmar³ych, 7) w jaki sposób powinna byæ wykonana
sekcja zw³ok etc. Zob. F. Rosner, Biomedical Ethics and Jewish Law, New York 2001, s. 368; F. Rosner,
Autopsy in Jewish Law and the Israeli Autopsy Controversy, w: F. Rosner, Rabbi J.D. Bleich, M.M. Brayer
(red.), Jewish Bioethics, KTAV Publishing House, Inc., 2000, s. 366.
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W¹tpliwoci wzglêdem sekcji zw³ok i postrzeganie tej procedury jako
przejawu bezczeszczenia zw³ok wywodzi siê z kart Biblii i przekonania o wiêtoci ludzkiego cia³a. Powo³ywane s¹ w tym wzglêdzie fragmenty Ksiêgi Rodzaju: A wreszcie rzek³ Bóg: Uczyñmy cz³owieka na Nasz obraz, podobnego
Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad
byd³em, nad ziemi¹ i nad wszystkimi zwierzêtami pe³zaj¹cymi po ziemi! Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y go stworzy³: stworzy³
mê¿czyznê i niewiastê (Rdz 1, 26-27), a tak¿e Ksiêgi Powtórzonego Prawa: Jeli
kto pope³ni zbrodniê podlegaj¹c¹ karze mierci, zostanie stracony i powiesisz
go na drzewie  trup nie bêdzie wisia³ na drzewie przez noc, lecz tego¿ dnia
musisz go pogrzebaæ. Bo wisz¹cy jest przeklêty przez Boga. Nie zanieczycisz
swej ziemi, danej ci przez Pana, Boga twego, w posiadanie (Pwt 21, 22-23).
Talmudyczna interpretacja drugiego z cytowanych fragmentów zak³ada, ¿e tak
jak wystawienie zw³ok ludzkich na widok publiczny stanowi przejaw pohañbienia zmar³ego, tak wszelkie inne formy czynnoci zwi¹zane ze zw³okami (poza
pochówkiem) s¹ niedopuszczalne. Skoro bowiem Bóg nie dopuszcza³ do
pohañbienia zw³ok zbrodniarza, to tym bardziej cia³o praworz¹dnego obywatela
powinno byæ traktowane z nale¿ytym szacunkiem i byæ pochowane z powag¹6.
W³aciwe traktowanie cia³a ludzkiego po mierci okrela klasyczne prawo judaistyczne, przy czym jedn¹ z podstawowych zasad jest kvod hameit
(hebr. czeæ umar³ych). Zak³ada ona, ¿e cia³o, nawet po mierci, pozostaje
Bo¿¹ w³asnoci¹, st¹d te¿ respektowanie honoru zw³ok le¿y u podstaw ¿ydowskich zwyczajów pogrzebowych, takich jak zamykanie oczu podczas przygotowywania cia³a do pogrzebu, mycia cia³a przed pogrzebem, w³aciwy ubiór
cia³a do pochówku, pochówek cia³a w ziemi zaraz po mierci  w zamkniêtej
trumnie, by zebrani nie widzieli jego rozpadu, a tak¿e zwo³anie rodziny i przyjació³ do odprawienia modlitw i uczczenia zmar³ego7.
Jak wczeniej wstêpnie zasygnalizowano, wród wyznawców judaizmu nie
ma jednolitoci pogl¹dów co do tego, czy sekcja zw³ok jest dopuszczalna
w wietle za³o¿eñ religijnych. Judaizm reformowany dopuszcza autopsje wtedy,
gdy s¹ one wykonywane wy³¹cznie w celu pog³êbienia wiedzy medycznej.
Ortodoksyjni ¯ydzi ³¹cz¹ natomiast sekcjê zw³ok z naruszeniem kilku rytualnych
zakazów: nivul hameit (zbezczeszczenie zw³ok), hanaah meihameit (czerpanie
korzyci ze mierci) oraz opónianie pochówku zmar³ego. Argumenty te s¹
nieco liberalizowane, gdy chodzi o kwestiê gromadzenia materia³u dowodowego
w procesie karnym, a tak¿e gdy informacje uzyskane w wyniku sekcji zw³ok
mog¹ pomóc uratowaæ czyje ¿ycie. W tym ostatnim przypadku beneficjent
6
7

F. Rosner, Biomedical Ethics and Jewish Law, s. 369; idem, Autopsy in Jewish Law..., s. 370.
E.N. Dorff, Matters of Life and Death: A Jewish Approach to Modern Medical Ethics, Philadelphia 2003, s. 221.
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wyników badañ musi byæ konkretny i znany w chwili dokonywania sekcji8. Tak
konserwatywnemu pogl¹dowi przeciwstawia siê z kolei argument o rozwoju
technologicznym i komunikacyjnym, co sprawia, ¿e wyniki badañ mog¹ byæ
w dowolnym czasie przes³ane do dowolnego miejsca na wiecie9.
Podkrela siê, ¿e je¿eli sekcja zw³ok musi byæ przeprowadzona ze wzglêdu
na okolicznoci danego zdarzenia, procedura powinna przebiegaæ w sposób
zapewniaj¹cy szacunek dla zmar³ego. Jak bowiem wczeniej podkrelono granice miêdzy czynnociami medycznymi a bezczeszczeniem zw³ok s¹ niekiedy
mocno zatarte (zale¿y to od indywidualnych ocen osób trzecich, np. cz³onków
rodziny). Tradycja judaistyczna wymaga, by przy sekcji zw³ok obecny by³ rabin,
je¿eli wyrazi on chêæ uczestnictwa w czynnociach. Sekcja zw³ok powinna byæ
przeprowadzona mo¿liwie najszybciej, na materiale zapewniaj¹cym zatrzymanie
przy korpusie denata p³ynów uwolnionych z cia³a (np. w worku na zw³oki),
w trakcie sekcji zw³ok cia³o powinno byæ ods³oniête wy³¹cznie w zakresie
niezbêdnym do badañ, w szczególnoci powinny byæ zakryte genitalia zmar³ego,
lekarz powinien dokonaæ mo¿liwie najmniej naciêæ cia³a oraz pobieraæ mo¿liwie
najmniejsz¹ iloæ materia³u do badañ, wszelkie naciêcia powinny byæ te¿ zaszyte, po zakoñczeniu autopsji wszystkie narz¹dy powinny byæ u³o¿one w ciele na
swoich anatomicznych miejscach, wszystkie instrumenty s³u¿¹ce do autopsji
winny byæ wytarte czyst¹ ciereczk¹ i umieszczone w worku za zw³okami obok
zmar³ego), podobnie jak krew, p³yny ustrojowe i odzie¿ zabrudzona krwi¹
zmar³ego, je¿eli ich zatrzymanie nie jest konieczna dla celów dowodowych.
Powinny one byæ przetransportowane wraz z cia³em do domu pogrzebowego10.
Wród Muzu³manów od wielu lat trwa burzliwa dyskusja nad dopuszczalnymi  z punktu widzenia za³o¿eñ islamu  formami postêpowania ze zw³okami
po mierci, takimi jak sekcja zw³ok i pobieranie tkanek od osób zmar³ych.
8 W ten sposób ujmowa³ problem w jednym z pierwszych ¿ydowskich responsów na temat
autopsji (XVIII w.) Rabbi Ezekiel Landau. Stanowisko to poparli inni wybitni ¿ydowscy uczeni w XIX w.
 Rabbi Schreiber, Ettlinger, Schick, Auerbach i Bamberger. W XX w. Rabbi Izaak Arieli, analizuj¹c
panuj¹ce wówczas pogl¹dy wskazywa³, ¿e sekcja zw³ok jest dozwolona m.in. przez wzgl¹d na koniecznoæ studiowania anatomii cz³owieka, w celu ustalenia przyczyny mierci, aby rozpoznaæ etiologiê
miertelnej choroby mog¹cej dotkn¹æ w przysz³oci inne osoby, czy te¿ w przypadku zbadania zaburzeñ
genetycznych. Zob. F. Rosner, Biomedical Ethics and Jewish Law, s. 368369.
9 M. Washofsky, Jewish Living: A Guide to Contemporary Reform Practice, Washington 2001,
s. 186187. Stanowisko takie prezentuj¹ m.in. Rabbi Chayim David Regensberg oraz Naczelny Rabin
Wielkiej Brytanii Immanuel Jakobovits, przestrzegaj¹c jednak¿e, aby sekcja zw³ok nie sta³a siê rutyn¹,
a jej przeprowadzanie uzasadnione by³o ka¿dorazowo nadrzêdnym celem  ratowaniu ¿ycia ludzkiego.
Zob. F. Rosner, Biomedical Ethics and Jewish Law, s. 369370.
10 J.O. Robertson, Religious Perspectives, w: R.A. Prayson (red.), Diagnoses from the Dead:
The Book of Autopsy, New York 2009, s. 9597. Sekcja zw³ok na ogó³ obejmuje otwarcie czaszki
i badania mózgu zmar³ego. Procedur tych judaizm nie akceptuje, gdy wszystkie istotne w danych
okolicznociach informacje, dla pozyskania których przeprowadza siê sekcjê, mog¹ byæ powziête
w drodze znacznie bardziej ograniczonej ingerencji (naciêæ), np. przez badanie konkretnych narz¹dów
wewnêtrznych. Zob. J.D. Bleich, Judaism and Healing: Halakhic Perspectives, New York 2002, s. 224.
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Kwestie te nie s¹ jednoznacznie uregulowane. Mo¿na zatem spotkaæ siê zarówno z pogl¹dem, wed³ug którego jeli obowi¹zuj¹ce prawo dopuszcza (wymaga)
przeprowadzania sekcji zw³ok, czynnoæ ta nie powinna byæ religijnie napiêtnowana, jak i stanowiskiem, zgodnie z którym sekcja zw³ok nie jest dopuszczalna
i nie zmienia tego faktu medyczny (naukowy) cel badañ. Wydaje siê, ¿e
w kulturze muzu³mañskiej dominuje drugi z pogl¹dów. Organy Muzu³manów nie
mog¹ byæ balsamowane czy kremowane, a islam wymaga, by cia³o zmar³ego
by³o pochowane mo¿liwie najszybciej po mierci. Zw³oki zmar³ego, którymi
zajmuj¹ siê wyznaczeni do tego przedstawiciele danej wspólnoty (fard kifaya),
powinny byæ u³o¿one twarz¹ zwrócon¹ w kierunku Mekki lub w praw¹ stronê,
ramiona i nogi powinny byæ wyprostowane, a usta i oczy zamkniête. Przygotowanie cia³a do pochówku obejmuje równie¿ rytua³ mycia i owijania bia³¹
tkanin¹ przez rodzinê zmar³ego lub przyjació³ tej samej p³ci11.
Spo³eczeñstwa Dalekiego Wschodu podchodz¹ do kwestii sekcji zw³ok
z du¿¹ rezerw¹, jakkolwiek nie wynika to z przekonañ religijnych. Hinduizm,
szintoizm, taoizm, szamanizm czy konfucjanizm nie zabraniaj¹ autopsji i pomiertnych procedur medycznych (pobieranie narz¹dów od osób zmar³ych do
transplantacji). Hindusi powszechnie deklaruj¹ brak akceptacji dla sekcji zw³ok,
jakkolwiek nie oponuj¹, gdy procedura ta jest wymagana przez prawo. Buddyzm z kolei dopuszcza mo¿liwoæ dokonywania sekcji zw³ok po opuszczenia
cia³a przez duszê (co do zasady, trzy dni po mierci cz³owieka)12.
Chrzecijañstwo, podobnie jak judaizm, zak³ada stworzenie cz³owieka na
obraz i podobieñstwo samego Boga. Wed³ug za³o¿eñ teologii stworzenia nauka
o Bogu zawarta w ludzkim ciele skutkuje modyfikacj¹ odniesienia tego cia³a
tak¿e po mierci osoby. St¹d te¿ nie mo¿na siê zgodziæ na potraktowanie cia³a,
które w sposób pe³ny uczestniczy w godnoci stworzenia Bo¿ego, jako zbêdnych pozosta³oci, kiedy tylko nast¹pi mieræ. Istotne s¹ te¿ rozwa¿ania w tym
przedmiocie teologii odkupienia, która szacunek do zw³ok odnosi do prawdy
o zmartwychwstaniu13.
W kwestii chrzecijañskiego spojrzenia na problematykê traktowania martwego cia³a ludzkiego wa¿n¹ jest równie¿ norma pietyzmu, chroni¹ca z jednej
strony interesy ¿ywej jednostki (aktualnie za zmar³ego), z drugiej za interesy
11 W.E. Finkbeiner, P.C. Ursell, R.L. Davis, Autopsy Pathology , s. 2122; V.J. Cornell (ed.),
Voices of Islam. Voices of Life: Family, Home and Society, vol. 3, WestportConnecticut 2007, s. 152;
J.L. Burton, G. Rutty, The Hospital Autopsy 3rd Edition: A Manual of Fundamental Autopsy Practice,
Boca Raton 2010, s. 4748; T.G. Ashworth (red.), Tropical Pathology, BerlinHeidelbergNew York
1995, s. 89; I.H. Jaffer, S.M.H. Alibhai, The Permissibility of Organ Donation, End-of-Life Care and
Autopsy in Shiite Islam: A Case Study, w: J.E. Brockopp, T. Eich (red.), Muslim Medical Ethics: From
Theory to Practice, University of South Carolina 2008, s. 167181.
12 W.E. Finkbeiner, P.C. Ursell, R.L. Davis, Autopsy Pathology..., s. 22.
13 P. Morciniec, Ludzkie zw³oki jako obiekt badawczy: dowolnoæ dzia³añ czy normowanie?,
Diametros 19 (2009), s. 84.
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osób trzecich, którym nie jest obojêtne, co dzieje siê z tym cia³em. Chodzi tu
zw³aszcza o osoby bliskie, które by³y osobicie, czêsto emocjonalnie zwi¹zane
ze zmar³ym, a w dalszej kolejnoci o szeroko pojêt¹ opiniê publiczn¹, zainteresowan¹, aby fundowana kulturowo postawa szacunku wobec zmar³ych nie
by³a bez powa¿nej przyczyny os³abiana14.
Chrzecijañstwo nie pozostawia procedur sekcyjnych zupe³nie poza obszarem swojego zainteresowania, niemniej jednak jest du¿o bardziej liberalnie ni¿
judaizm ukierunkowane do przedmiotowej procedury. Stara siê nie ingerowaæ
w przes³anki dokonywania sekcji zw³ok, ale jednoczenie daje siê zaobserwowaæ wp³ywy myli chrzecijañskiej na metodykê przeprowadzania sekcji i po³o¿enie nacisku na dba³oæ o szacunek dla zmar³ego i cia³a15.
Wczesna historia chrzecijañstwa pozwala co prawda dostrzec negatywne
nastawienie przywódców Kocio³a katolickiego wobec sekcji zw³ok, niemniej
jednak podkrela siê, ¿e pogl¹d taki wynika³ bardziej z kwestii estetycznych lub
humanitarnych ni¿ z pogl¹dów teologicznych16.
Pocz¹tkowa awersja chrzecijan wzglêdem sekcji zw³ok wi¹za³a siê z wydanym przez papie¿a Bonifacego VIII w 1297 r. dekretem Detestande feritatis,
w którym sprzeciwia³ siê on bezczeszczeniu zw³ok ludzkich  redukcji zw³ok do
szkieletu oraz gotowaniu zw³ok ludzkich. Praktyki te by³y rozpowszechnione
wród podró¿ników, którzy zabezpieczali w ten sposób cia³o zmar³ego przez
rozk³adem i rozwojem bakterii w trakcie trwaj¹cego niekiedy kilka miesiêcy transportu zw³ok do domu rodzinnego zmar³ego w celu wyprawienia pochówku17.
Postawa kocio³a rzymskokatolickiego stopniowo ewoluowa³a pod wp³ywem dokonañ lekarzy okresu pónego redniowiecza i renesansu, przeprowadzaj¹cych sekcje zw³ok z korzyci¹ dla rozwoju anatomii. W 1410 r. Pietro
DArgelata przeprowadzi³ sekcjê zw³ok papie¿a Aleksandra V po jego nag³ej
mierci. Pod koniec XV w., papie¿ Sykstus IV wyda³ dekret zezwalaj¹cy
studentom medycyny w Bolonii i Padwie poddawaæ ludzkie szcz¹tki analizom
naukowym. Pe³na akceptacja Kocio³a autopsji nast¹pi³a ok. 1556 r., po sekcji
zw³ok w. Ignacego Loyoli, wykazuj¹cej obecnoæ kamieni w nerkach, pêcherzu
moczowym i pêcherzyku ¿ó³ciowym zmar³ego. Podjête czynnoci medyczne
pozwoli³y prawie jednoznacznie okreliæ przyczynê zgonu18.
14 P. Morciniec, Pietyzm wobec zw³ok ludzkich. Tradycje kulturowe  przes³anki teologiczne
i moralne, w: K. Dola, N. Widok (red.), Crux Christi  spes nostra, Opole 2007, s. 429432.
15 W tym przedmiocie zob. m.in. P. Morciniec, Bioetyka personalistyczna wobec zw³ok ludzkich,
Opole 2009; N. Stefenelli (red.), Korper ohne Leben: Begegnung und Umgang mit Toten, Wien 1998;
J. Kucharski, Spocz¹æ ze swymi przodkami. Grzebanie zmar³ych w biblijnym Izraelu, Lublin 1998.
16 W.E. Finkbeiner, P.C. Ursell, R.L. Davis, Autopsy Pathology..., s. 21.
17 T. Glick, S.J. Livesey, F. Wallis (red.), Medieval Science, Technology and Medicine. An
Encyclopedia, New York 2005, s. 33; D. Graves, Doctors who Followed Christ. Thirty-Two Biographies
of Eminent Physicians and Their Christian Faith, Kregel 1999, s. 15.
18 W.E. Finkbeiner, P.C. Ursell, R.L. Davis, Autopsy Pathology..., s. 21.
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Wspó³czenie prawo kanoniczne nie zawiera przepisów zabraniaj¹cych
dokonywania autopsji, chocia¿ statuuje obowi¹zek poszanowania godnoci
ludzkiego cia³a po mierci. Obowi¹zuj¹cy Kodeks kanoniczny w kan. 1176 § 1
stanowi, ¿e wierni zmarli powinni otrzymaæ pogrzeb kocielny, zgodnie z przepisem prawa. Stosownie do § 2 wy¿ej wymienionego przepisu, pogrzeb kocielny, w którym Koció³ wyprasza duchow¹ pomoc zmar³ym, okazuje szacunek
ich cia³u i równoczenie ¿ywym niesie pociechê nadziei, nale¿y odprawiaæ
z zachowaniem przepisów liturgicznych. W myl natomiast § 3 omawianej regulacji, Koció³ usilnie zaleca zachowanie pobo¿nego zwyczaju grzebania cia³
zmar³ych. Nie zabrania jednak kremacji, jeli nie zosta³a wybrana z pobudek
przeciwnych nauce chrzecijañskiej. Ewentualne naruszenie tych norm mo¿e byæ
karane na podstawie kan. 1399, w myl którego poza wypadkami przewidzianymi w Kodeks kanonicznym lub w innych ustawach, zewnêtrzne naruszenie
prawa Bo¿ego lub kanonicznego tylko wtedy mo¿e byæ ukarane sprawiedliwa
kar¹, gdy domaga siê tego szczególna ciê¿koæ przekroczenia i przynagla
koniecznoæ zapobie¿enia zgorszeniom lub ich naprawienia.
Niezale¿nie od unormowañ prawa kanonicznego warto zwróciæ uwagê na
postanowienia aktualnego Katechizmu Kocio³a katolickiego, stanowi¹cego, ¿e
sekcja zw³ok mo¿e byæ moralnie dopuszczalna dla celów dochodzenia s¹dowego lub badañ naukowych. Podobnie bezp³atne przekazywanie narz¹dów po
mierci jest dopuszczalne i mo¿e zas³ugiwaæ na uznanie19.
Chrzecijañstwo, bez wzglêdu na jego od³amy, zdaje siê postrzegaæ sekcjê
zw³ok jako legalny sposób pog³êbiania wiedzy medycznej, przek³adaj¹cej siê na
poprawê zdrowia ludzi ¿yj¹cych, co z kolei pozwala dostrzegaæ w autopsji
zmar³ego przyczynianie siê do dobrobytu innych, a wiêc swoist¹ formê s³u¿enia
Bogu. Podkrelenia wymaga przy tym fakt, ¿e negatywn¹ postawê spo³eczeñstwa wobec sekcji zw³ok kreowa³a niekiedy w³adza wiecka, nieopatrznie nadaj¹c temu stanowi rzeczy religijny charakter. Najlepszym przyk³adem tego typu
dzia³añ jest sytuacja w Anglii, gdzie od okresu redniowiecza a¿ do koñca XIX w.
(ustanowienie pierwszego brytyjskiego prawa anatomicznego), w celu prowadzenia badañ anatomicznych pobierano organy ludzkie w zasadzie wy³¹cznie od
przestêpców. Ta tradycja spowodowa³a nieuzasadnione kojarzenie sekcji zw³ok
z przestêpczoci¹ i przyczyni³a siê do negatywnego nastawienia opinii publicznej
wobec autopsji. Si³¹ rzeczy w kreowaniu takiego wizerunku sekcji zw³ok uczestniczy³ Koció³ protestancki zwi¹zany z w³adz¹ wieck¹. Kolejn¹ konsekwencj¹
ograniczania sekcji zw³ok by³y czêste praktyki okradania mogi³ zmar³ych oraz
tajne badania anatomiczne m³odych adeptów medycyny poszukuj¹cych zw³ok
na w³asn¹ rêkê20.
19
20

Katechizm Kocio³a Katolickiego, Poznañ 1994.
W.E. Finkbeiner, P.C. Ursell, R.L. Davis, Autopsy Pathology..., s. 21.
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Sekcji zw³ok nie sprzeciwiaj¹ siê przedstawiciele Kocio³ów wschodnich
(prawos³awni). U podstaw przychylnej wzglêdem autopsji postawy leg³o przekonanie, ¿e czynnoæ ta mo¿e byæ niezmierzonym ród³em wiedzy dla lekarzy,
którzy studiuj¹c zapiski protoko³ów sekcyjnych mogliby w przysz³oci wykorzystaæ wyniki tych badañ do zwalczania chorób, zapobiegania zachorowalnoci, a zatem przyczyniæ siê do szeroko pojêtego efektywnego leczenia wszystkich ludzi21.
Ciekawostk¹ mo¿e byæ, ¿e autopsja jest warunkowo tolerowana równie¿
przez niektóre sekty uznaj¹ce siê za chrzecijañskie, takie jak Stowarzyszenie
Chrzecijañskiej Nauki (Christian Science), które dopuszcza sekcjê zw³ok
w przypadkach nast¹pienia nag³ej mierci, czy te¿ Chrzecijañski Zbór wiadków Jehowy, dopuszczaj¹cy autopsjê w wyj¹tkowych, szczególnych okolicznociach22.
Z dotychczasowych rozwa¿añ wynika kilka istotnych wniosków w przedmiocie moralnej oceny autopsji:
1. Wzglêdy wyznaniowe stanowi¹ jeden z najwa¿niejszych motywów odmowy wyra¿ania zgody na przeprowadzenie sekcji zw³ok.
2. ¯adna z najwa¿niejszych religii wiata nie odnosi siê do kwestii sekcji
zw³ok w sposób ca³kowicie bezkrytyczny i bezwarunkowy. Niemniej jednak
wszystkie one toleruj¹ praktykowanie autopsji w szczególnie uzasadnionych
przypadkach. Granice dopuszczalnoci sekcji zw³ok mog¹ byæ przy tym okrelone doæ rygorystycznie (judaizm i islam) albo bardziej liberalnie (chrzecijañstwo, hinduizm, buddyzm).
3. Odnosz¹c problem do najliczniejszej grupy wyznaniowej w Polsce
 katolików  wskazaæ nale¿y, ¿e wyra¿enie zgody na przeprowadzenie sekcji
zw³ok nie jest sprzeczne z wyznaniem rzymskokatolickim, je¿eli autopsja jest
uzasadniona celami medycznymi lub prawnymi, sekcja przeprowadzana jest
w duchu szacunku dla zmar³ego i jego rodziny, nie narusza godnoci zmar³ego,
a obiekt badañ  cia³o ludzkie, nie jest traktowane w sposób przedmiotowy.
4. Z racji donios³ej roli, jak¹ pe³ni religia w ¿yciu jednostek i tworz¹cych
przez nie zbiorowoci (spo³eczeñstwa), po³o¿enie przez ustawodawców nacisku
w procesie legislacyjnym na zapewnienie szacunku dla zw³ok zgodnie z religijnym rytua³em w³aciwym danemu wyznaniu, jest warunkiem koniecznym urzeczywistniania fundamentalnej idei ius est ars boni et aequi.
5. W powi¹zaniu z powy¿szym wnioskiem zasadna jest teza, w odniesieniu do której sekcja zw³ok powinna byæ traktowana jako ultima ratio procedur
medycznych i czynnoci procesowych. Z tego te¿ wzglêdu pañstwo (w³adza
21
22

Ibidem.
Ibidem.

158

DAMIAN W¥SIK

wiecka) zazwyczaj ingeruje w sferê swobody decyzyjnej w zezwoleniu na
dokonywanie sekcji zw³ok tylko wtedy, gdy jest to podyktowane szczególnym
celem zwi¹zanym z nadrzêdnym w tym przypadku interesem spo³ecznym
 zwalczaniem przestêpczoci, weryfikacj¹ podejmowanych metod leczenia pacjentów, zagro¿eniem epidemicznym etc.

ATTITUDES OF MAJOR RELIGIONS TO AUTOPSIES
(SUMMARY)

An autopsy is one of the medical procedures that has always aroused controversy and suspicion. In some cases, an autopsy is mandatory (as evidence or medical procedures), in some cases
it is carried out conditionally with the consent of the family of the deceased. One of the most common
reasons for a refusal is religion and a lack of certainty of whether such a procedure is compatible
with the assumptions of faith. The author raises the admissibility of conducting an autopsy in relation
to major religions (Judaism, Islam, Christianity and Buddhism). The author seeks to identify determinants of reconciliation between the public interest and the need for a medical opinion with the
freedom of religion, taking into account the most important themes of acceptance and causes of
intolerance for autopsy. The main conclusion of the publication is the belief of the admissibility of the
autopsy in the religious dimension provided to respect the dignity of the deceased and his family and
respectful treatment of the human body. This idea, according to the author, is a prerequisite not only
to create positive attitudes in society towards the autopsy procedure, but also hints at the legislative
law-making associated with conducting the autopsy. This study draws on nearly twenty works of
Polish and foreign literature in theology, philosophy of religion, religion and medical science.

DAS VERHÄLTNIS DER GROßEN RELIGIONEN ZUR AUTOPSIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Autopsie ist eine der medizinischen Prozeduren, deren Durchführung immer unter moralischem Verdacht gestanden und gesellschaftliche Kontroversen hervorgerufen hat. In manchen
Fällen ist die Autopsie obligatorisch (als eine Beweisprozedur im Gerichtsprozess oder als eine
medizinische Handlung gemäß den antiepidemischen Bestimmungen), in einigen Fällen jedoch wird
ihre Durchführung von der Zustimmung des Toten abhängen. Eine der meisten Motive der Verweigerung der Zustimmung für ihre Durchführung ist das religiöse Bekenntnis und die fehlende Gewissheit, ob die Autopsie mit den jeweiligen Glaubensbestimmungen konform ist. Der Autor des Artikels
behandelt die Problematik des Verhältnisses der großen Religionen (Judaismus, Islam, Christentum
und Buddhismus) zur Zulässigkeit der Autopsie. Durch die Untersuchung der wichtigsten Motive der
Akzeptanz sowie der Nichtakzeptanz gegenüber der Autopsie versucht der Autor, jene Bedingungen
aufzuzeigen, dank derer öffentliche Interessen und medizinische Notwendigkeiten mit der Bekenntnisfreiheit harmonisiert werden können, indem im Entscheidungsprozess der Interessenten zur Zustimmung zur Autopsie der weltanschauliche Faktor minimalisiert wird. Die wichtigste Schlussfolgerung
des Artikels ist die Überzeugung, dass die Autopsie zulässig ist, auch unter der religiösen Dimension,
unter der Bedingung der Respektierung der Menschenwürde des Verstorbenen und seiner Familie
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sowie der Behandlung der menschlichen Leiche mit der gebührenden Achtung. Dieser Gedanke ist
nach der Meinung des Autors eine Voraussetzung nicht nur für die Förderung von positiven gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber der Autopsie, sondern auch ein legislativer Hinweis bei der
Formulierung der Rechtsbestimmungen bezüglich der Autopsie. Im Artikel wurden um die
20 Veröffentlichungen sowohl in Polnisch als auch in anderen Sprachen aus dem Bereich der Theologie, Philosophie, Religion, Religionswissenschaft sowie der medizinischen Wissenschaften
berücksichtigt.
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Za ojca chrzecijañskiej teologii wojny i koncepcji wojny sprawiedliwej bez
w¹tpienia uwa¿aæ nale¿y w. Augustyna. Mimo ¿e podobne próby ich sformu³owania by³y podejmowane wczeniej, choæby za spraw¹ w. Ambro¿ego1, to
w³anie biskupowi Hippony zawdziêczamy jej kanoniczny wyk³ad i spójne
teologicznie uzasadnienie. Jako wszechstronnie wykszta³cony obywatel rzymski
zna³ doskonale dokonania rzymskich prawników, w tym przede wszystkim
Cycerona na polu moralnej i jurydycznej analizy konfliktu zbrojnego, które
oparte by³y na koncepcji ius gentium. Nie mo¿e wiêc dziwiæ, ¿e Augustyñska
teoria wojny sprawiedliwej obficie czerpa³a z tego rzymskiego dziedzictwa,
nadaj¹c mu oczywicie now¹, chrzecijañsk¹ treæ. Jej zalet¹ by³o przede
wszystkim argumentowanie w duchu ewangelicznego uniwersalizmu wyra¿onego przez aposto³a Paw³a s³owami: Nie ma ju¿ ¯yda ani poganina, nie ma ju¿
niewolnika ani cz³owieka wolnego, nie ma ju¿ mê¿czyzny ani kobiety, wszyscy
bowiem jestecie kim jednym w Chrystusie Jezusie2. Dziêki temu sta³o siê
mo¿liwe spojrzenie na wojnê i jej etyczny ³adunek z punktu widzenia naturalnego
porz¹dku moralnego i, co ciekawe, odrzucenie chrystianocentrycznej perspekAdres/Addresse/Anschrift: dr hab. Tomasz Tulejski, prof. U£, Wydzia³ Prawa i Administracji U£, ul. Kopciñskiego 8/12, 90-232 £ód, e-mail: ttulejski@tlen.pl
1 Ambrosius, De Officiis Ministrorum I, 35, 176; J.D. Charles, T.J. Demy, War, Peace, and
Christianity. Questions and Answers from a Just-War Perspective, Wheaton 2010, s. 122125; L. Sowle
Cahill, Love Your Enemies. Discipleship, Pacifism, and Just War Theory, Minneapolis 1994, s. 5861.
2 Gal 3, 28.
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tywy. Mam tu na myli metodê, za pomoc¹ której Augustyn analizuje konflikty
zbrojne toczone przez pogañski Rzym i te, które toczy ju¿ jako chrzecijañskie
imperium. Do obu bowiem przypadków maj¹ w gruncie rzeczy zastosowanie
jednakowe kategorie, a wojna nie staje siê sprawiedliwa tylko dlatego, ¿e toczy
j¹ chrzecijañskie pañstwo3. I odwrotnie, nawet poganom nie mo¿na odmówiæ
ex definitione moralnej podmiotowoci i odebraæ z tego tytu³u ich wojnom
przymiotu sprawiedliwych4. I taka jest przede wszystkim argumentacja zaprezentowana przez Augustyna w De civitate Dei. Myli³by siê jednak ten, kto,
pomijaj¹c rzecz jasna teologiczny kontekst, redukowa³by dokonania biskupa
Hippony do chrystianizacji cyceroñskiej argumentacji. Istotnym bowiem elementem jego wywodu s¹ w¹tki starotestamentowe, które stanowi¹ nie mniejsze
ród³o inspiracji Augustyna, ni¿ dzie³a Cycerona.
Celem niniejszego artyku³u jest ich identyfikacja i przy okazji niejako
wykazanie, ¿e konstrukcjê wojny sprawiedliwej odnaleæ mo¿na ju¿ w tekcie
Starego Testamentu. W jego treci tkwi¹ bowiem takie istotne elementy Augustyñskiej teorii wojny sprawiedliwej, jak: sprawiedliwa przyczyna, s³uszna
intencja, kompetentna w³adza i pokój jako ostateczny cel. Nie bêdê ich
jednak szczegó³owo analizowa³, jest to bowiem tak w literaturze wiatowej, jak
i polskiej zagadnienie bardzo dobrze opracowane, wska¿ê tylko na ich istotne
odniesienia do historii Narodu Wybranego. Oczywicie pamiêtaæ nale¿y, ¿e
rozwa¿ania na ten temat nie maj¹ charakteru historycznego. Tekst Starego
Testamentu poddany zosta³ bowiem wielokrotnej redakcji i przepracowaniu
przez deuteronomistê, dlatego niebywale trudno dotrzeæ do jego pierwotnej
warstwy narracyjnej, z tego powodu spojrzymy nañ tak, jak Augustyn, jako na
dzie³o absolutnie historycznie cis³e. W konkluzjach odniosê siê równie¿ do
spotykanej czêsto, b³êdnej moim zdaniem, interpretacji wojny sprawiedliwej
w kontekcie jej starotestamentowych róde³.
Starotestamentowe inspiracje w. Augustyna widoczne s¹ przede wszystkim w ksiêdze XXII traktatu Contra Faustum (napisanego przed De civitate
Dei) bêd¹cego odpowiedzi¹ na formu³owane wobec katolików zarzuty manichejczyków5. Wyznawane przez nich przeciwstawienie Boga Starego i Nowego
3 W.R. Stevenson, Christian Love and Just War. Moral Paradox and Political Life in St. Augustine and His Modern Interpreters, Macon 1987, s. 4445.
4 Do argumentacji tej powróci póniej Pawe³ W³odkowic w swym dziele Traktat o w³adzy
papie¿a i cesarza w stosunku do pogan, przek³. J.L. Ehrlich, w: J. Domañski (red.), 700 lat myli
polskiej, Warszawa 1978, bêd¹cym wyrazem stanowiska strony polskiej w jej sporze z zakonem krzy¿ackim na soborze w Konstancji.
5 Augustyn sygnalizuje tu tylko najistotniejsze problemy w stopniu koniecznym jedynie do odparcia zarzutów Faustusa, pisz¹c wprost: Natomiast na temat wojen sprawiedliwych i niesprawiedliwych
dyskutowaæ obecnie wydaje siê byæ rzecz¹ nazbyt rozwlek³¹ i niekonieczn¹. Zob. w. Augustyn, Przeciw
Faustusowi XXII, 74, przek³. J. Sulowski, PSP 5556, Warszawa 1991, s. 63 (t³umaczenie z: Contra
Faustum Manichaeum; PL 42, 207518; CSEL 25,247-797, wyd. J. Zycha, Wiedeñ 189192).
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Testamentu zmusi³o Augustyna do ustosunkowania siê do zarzutów formu³owanych wobec starotestamentowych wojen Izraela6. Ju¿ w nim znajdujemy najwa¿niejsze argumenty usprawiedliwiaj¹ce wojnê, z których podstawowym wydaje
siê przekonanie, ¿e zwyciêstwo sprawiedliwych osi¹gniête za pomoc¹ wojny jest
bo¿ym darem i moralnie chwalebne. Kto z ludzi wie  pyta Augustyn  komu
pomo¿e albo zaszkodzi królowanie pokoju, s³u¿ba, bezczynnoæ albo mieræ,
albo wydawanie rozkazów na wojnie, toczenie bitwy, osi¹gniêcie zwyciêstwa
albo znalezienie mierci? Jest jednak rzecz¹ pewn¹ i znan¹, ¿e temu, komu
pomaga, to nie inaczej jak skutkiem dobrodziejstwa Bo¿ego, komu za szkodzi,
to jedynie na mocy jego s¹du7. St¹d wywieæ nale¿y, ¿e sama wojna bywa
czasem instrumentem realizacji bo¿ego zamiaru, czy narzêdziem jego karz¹cej
sprawiedliwoci, co widaæ szczególnie w³anie w starotestamentowej narracji
o wojnach Narodu Wybranego8. St¹d te¿ zacznê od przedostatniego z warunków wojny sprawiedliwej.
Dla Augustyna rozstrzygniêcie moralnego problemu s³usznoci akcji zbrojnej nie jest pozostawione poszczególnym cz³onkom wspólnoty, lecz jest ekskluzywnym przywilejem w³adzy. Kto jednak dzier¿y j¹ nad plemionami, które
opuci³y Egipt? Bêd¹c konfederacj¹ dwunastu plemion zorganizowanych wed³ug systemu rodowego, Izrael nie posiada³ ¿adnego centralnego orodka decyzyjnego, a jedynym elementem jednocz¹cym by³o wyznawanie tego samego
boga i wspólne prawa. To religijne zjednoczenie jednak implikuje szczególn¹
rolê przywódców religijnych, a póniej, w okresie królewskim, proroków. Przez
nich bowiem YHWH komunikuje Izraelowi swoj¹ wolê i realizuje swoje ziemskie
panowanie. Panowanie to widaæ w ka¿dym wa¿nym punkcie jego historii, gdzie
YHWH szczegó³owo objawia swoj¹ wolê i rozkazy. Dzieje Izraela postrzegane
mog¹ byæ z perspektywy wiernoci i zdrady. Zatem czasem sam Bóg nakazuje
swoim dzieciom prowadzenie wojen, by za ich porednictwem wywrzeæ karê
dla wystêpnych i wiaro³omnych9. St¹d Augustyn przekonuje, ¿e [...] nie wypada w¹tpiæ czy to, ¿e wojna, której podjêto siê w oparciu o powagê Boga,
jest prowadzona s³usznie celem zgniecenia, ukrócenia czy te¿ ujarzmienia pychy
ludzi miertelnych10. Z tej perspektywy Augustyn ocenia wojny prowadzone
przez Moj¿esza i Jozuego, którym Faustus zarzuca rozlew krwi wrogów Narodu
6 H.-G. Justenhoven, W.A. Barberi, Jr., From Just War to Modern Peace Ethics, BerlinBoston
2012, s. 61.
7 Przeciw Faustusowi XXII, 78, s. 68. W Pañstwie Bo¿ym ujmie Augustyn to jeszcze wyraniej:
Gdy zwyciêstwo odnosz¹ ci, co za s³uszn¹ sprawê walczyli, któ¿ w¹tpiæ bêdzie, czy godzi siê ¿yczyæ
im zwyciêstwa i czy siê wtedy po¿¹dany pokój osi¹ga? To s¹ istotne dobra i to s¹ niew¹tpliwie dary
Bo¿e. Zob. w. Augustyn, Pañstwo Bo¿e XV, IV, przek³. W. Kubicki, Kêty 2002, s. 552.
8 S. Niditch, War in the Hebrew Bible. A Study in the Ethics of Violence, New York 1995, s. 57.
9 D.K. Chan, Beyond Just War. A Virtue Ethics Approach, Basingstoke 2012, s. 11.
10 Przeciw Faustusowi XXII, 75, s. 63.
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Wybranego. Czyny te nie mog¹ byæ, zdaniem Augustyna, poddane prostemu
moralnemu wartociowaniu, gdy¿ by³y przede wszystkim wykonywaniem bo¿ego polecenia, tak samo, gdy Bóg nakaza³ Abrahamowi z³o¿enie w ofierze
Izaaka11. Bóg przemawia do Narodu Wybranego za porednictwem sêdziów
i proroków, nakazuj¹c im podjêcie wojen. Zatem polecenia Moj¿esza, czy
Jozuego, przez których przemawia YHWH, s¹ spe³nieniem wa¿nej przes³anki
wojny sprawiedliwej, jakim jest, by decyzja wypowiedzenia wojny nale¿a³a do
ksiêcia12, choæ rzecz jasna wynika ona z rozumowania a minori ad maius.
Wojny te nie by³y wiêc dla biskupa Hippony czym szalonym i okrutnym, lecz
wiernym i pobo¿nym. Wynikaj¹ one wprost z teologii Przymierza, w której
Izrael wybrany zostaje przez YHWH i wchodzi z nim w szczególn¹ relacjê.
Odt¹d Izrael staje siê Narodem Wybranym, a YHWH jego Bogiem, który
obdarza b³ogos³awieñstwem za wiernoæ i zsy³a przekleñstwo w zamian za
odstêpstwo13. Wojny Izraela nale¿y wiêc postrzegaæ w perspektywie jego historii wiêtej i wype³niania rozkazów Boga, wiernoci i pobo¿noci, i tak w³anie
patrzy na nie Augustyn. W tym miejscu nale¿y dokonaæ istotnego wyjanienia
teologicznego charakteru wojen Izraela. Ich wpisanie w historiê zbawienia,
a tak¿e bezporednie uczestnictwo YHWH czyni z nich wojny wiête, gdzie
miertelnicy s¹ tylko narzêdziami bezwarunkowej realizacji boskiego zamiaru.
W jego perspektywie wojny Izraela s¹ czêci¹ boskiego planu zapocz¹tkowanego przymierzem z Abrahamem, który wype³niæ musi siê za porednictwem starotestamentowych bohaterów. Czy jest to jednak wojna sprawiedliwa?
Do jej zdefiniowania konieczne jest bowiem okrelenie winy jednej ze stron
prowadz¹cych wojnê14. Na pierwszy rzut oka wydawaæ siê mo¿e, ¿e bo¿y
rozkaz automatycznie okrela moralne wartociowanie wojny (i Augustyn zazwyczaj poprzestaje na takiej argumentacji), ¿e czyni j¹ niejako z definicji
sprawiedliw¹15. Przyjêcie takiego stanowiska powodowa³oby jednak nieusuwalne napiêcie pomiêdzy starotestamentowymi i rzymskimi inspiracjami Augustyna16. Zanika ono jednak, gdy przeanalizujemy teologiczn¹ warstwê narracji
o wojnach Izraela, z której wywieæ mo¿na kolejn¹ cechê wojny sprawiedliwej
 sprawiedliw¹ przyczynê.
Augustyn za sprawiedliw¹ przyczynê wojny uznaje krzywdê wyrz¹dzon¹
jednemu pañstwu przez drugie, gdy nie nast¹pi dobrowolne naprawienie wyrz¹dzonych krzywd i gdy trwanie tego stanu gwa³ci porz¹dek moralny tak ra¿¹co,
11
12
13
14
15
16

H.-G. Justenhoven, W.A. Barberi, Jr., From Just War to Modern Peace Ethics, s. 61.
Przeciw Faustusowi XXII, 75, s. 63.
Zob. G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, przek³. B. Wid³a, Warszawa 1986, s. 114115.
L. Winowski, Stosunek chrzecijañstwa pierwszych wieków do wojny, Lublin 1947, s. 67.
J.M. Mattox, Saint Augustine and the Theory of Just War, LondonNew York 2006, s. 49.
F.H. Russell, The Just War In Middle Ages, Cambridge 1974, s. 21.
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¿e jedynym wyjciem jest odwo³anie siê do rodków ostatecznych17. ¯¹dza
wyrz¹dzania krzywdy  pisze Augustyn  okrucieñstwo w wywieraniu zemsty,
duch niespokojny i nie daj¹cy siê ub³agaæ, dzikoæ w walce, ¿¹dza panowania
i temu podobne przejawy s³usznie s¹ obwiniane na wojnie. I bardzo czêsto,
¿eby te namiêtnoci ukaraæ, kieruj¹c siê poczuciem prawa, nawet dobrzy ludzie
podejmuj¹ siê prowadzenia wojen, przeciwstawiaj¹c siê przemocy, czy to na
rozkaz Boga czy te¿ jakiej prawowitej w³adzy18. Jak¹ jednak krzywdê wyrz¹dzili Kananejczycy Izraelowi?
Zostawmy wiêc na moment biskupa Hippony i siêgnijmy do treci Przymierza. Zgodnie ze starotestamentow¹ teologi¹ ca³a ziemia jest w³asnoci¹ Boga,
który przydziela wszystkim ludom przeznaczone dla nich miejsce. Jest bowiem
Stwórc¹ i Panem wszystkich rzeczy, którymi mo¿e dowolnie dysponowaæ19.
Izraela YHWH obdarzy³ Ziemi¹ Obiecan¹ jako nagrod¹ za wiernoæ i oddanie20.
Dlatego obietnica ta, potwierdzona równie¿ Moj¿eszowi, jest tytu³em, na podstawie którego przys³uguje mu w³adanie ziemiami Kanaanu21. Ziemiami, które
nale¿y najpierw odbiæ z r¹k ich obecnych posiadaczy. By jednak postrzegaæ to
w kategoriach aktu boskiej sprawiedliwoci, odp³aty za grzech przeciwko Bogu
i Izraelowi, musi istnieæ przyczyna, dla której Bóg skazuje na zniszczenie ludy
zamieszkuj¹ce Kanaan. Jej geneza siêga Ksiêgi Rodzaju, kiedy to Noe, dowiedziawszy siê o wystêpku swego syna Chama, ojca Kanaana mówi: Niech
bêdzie przeklêty Kanaan. Niech bêdzie najni¿szym s³ug¹ swych braci!22. Kanaan jest eponimem Kananejczyków, wiêc wojna przeciwko nim jest konsekwencj¹ zadawnionej krzywdy, doznanej przez patriarchê z r¹k swego syna.
Wojna sprawiedliwa jest zatem, jak wska¿e póniej Augustyn w De civitate Dei
i Questiones in Heptateuchum, konsekwencj¹ niesprawiedliwych dzia³añ wrogów, których innym sposobem naprawiæ nie sposób. Zwyk³o siê za okrelaæ
 pisze  wojny jako s³uszne te, które mszcz¹ siê za krzywdy, je¿eli jaki naród
albo te¿ pañstwo, które drog¹ wojny nale¿y zdobyæ, albo zaniedba³o pomciæ
niesprawiedliwe postêpki swoich (obywateli), albo te¿ zwróciæ to, co drog¹
17
18
19
20
21

Pañstwo Bo¿e III, X, s. 109.
Przeciw Faustusowi XXII, 74, s. 62.
S. Jankowski, Obietnica ziemi w Starym Testamencie, Collectanea Teologica 2 (2004), s. 53.
G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, s. 267.
Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi ciê do ziemi, o której poprzysi¹g³ przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, ¿e da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowa³e, domy pe³ne
wszelkich dóbr, których nie zbiera³e, wykopane studnie, których nie kopa³e, winnice i gaje oliwne,
których nie sadzi³e, kiedy bêdziesz jad³ i nasycisz siê  strze¿ siê, by nie zapomnia³ o Panu, który ciê
wyprowadzi³ z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I dalej: Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi ciê do ziemi, do
której idziesz, aby j¹ posi¹æ, usunie liczne narody przed tob¹: Hetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chwiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potê¿niejszych od ciebie.
Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytêpisz, ob³o¿ysz je kl¹tw¹, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie
oka¿esz im litoci, Pwt 7, 1-3.
22 Rdz 9, 25.
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krzywdy zosta³o zagarniête23. Jest jednak, o czym by³o mowa wczeniej,
rodek ostateczny. I w ten sposób nale¿y czytaæ zasady prowadzenia wojny
zawarte w Deuteronomium. Jeli podejdziesz pod miasto  czytamy  by z nim
prowadziæ wojnê, [najpierw] ofiarujesz mu pokój, a ono ci odpowie pokojowo
i bramy ci otworzy, niech ca³y lud, który siê w nim znajduje, zejdzie do rzêdu
robotników pracuj¹cych przymusowo, i bêd¹ ci s³u¿yli24. Oczywicie trudno
takie warunki kapitulacji uznaæ za kusz¹c¹ perspektywê. Zmienia siê on jednak,
gdy spojrzymy na alternatywê, któr¹ jest zag³ada miasta i jego mieszkañców.
Sprawiedliwa przyczyna okrela jednak nie tylko relacje z ludami Kanaanu,
lecz tak¿e z innymi plemionami, z którymi zetkn¹³ siê Izrael w czasie wojen
w Ziemi Obiecanej. Na konflikty te, niewynikaj¹ce bezporednio z treci Przymierza, deuteronomista patrzy tak¿e z jurydycznej perspektywy. Gdy wiêc
Amalekici zastêpuj¹ drogê wkraczaj¹cym do Ziemi Obiecanej Izraelitom, Moj¿esz mówi: Poniewa¿ podniós³ rêkê na tron Pana, dlatego trwa wojna Pana
z Amalekit¹, z pokolenia na pokolenie25. Z tej przyczyny Deuteronomium
przypomina, jak Amalekici zabijali chorych i s³abych Izraelitów podczas ich
pochodu przez pustyniê, nakazuj¹c bezwzglêdn¹ wojnê z tym plemieniem26.
W Ksiêdze Samuela znajdziemy za nastêpuj¹cy fragment: Ukarzê Amaleka za
to, co uczyni³ Izraelitom, jak stan¹³ przeciw nim na drodze, gdy szli z Egiptu.
Równoczenie Saul zwraca siê do przebywaj¹cych z nimi Kenitów: Wyjdcie,
oddalcie siê i wycofajcie sporód Amalekitów, abym was nie wytraci³ razem
z nimi. Okazalicie bowiem ¿yczliwoæ wszystkim Izraelitom, gdy wychodzili
z Egiptu27. Kenici zatem, którzy nie z³amali zasad sprawiedliwoci mog¹ czuæ
siê bezpiecznie, Izrael nie ma bowiem powodu, sprawiedliwej przyczyny, by
z nimi walczyæ28. Z bardzo podobn¹ sytuacj¹ stykamy siê w Ksiêdze Kronik,
gdzie równie¿ mamy do czynienia z opisem argumentacji prawnej w kategoriach
s³usznej przyczyny. Kronikarz opisuje modlitwê króla Jozafata przed wojn¹
z koalicj¹ Ammonitów, Moabitów i mieszkañców góry Seir, którzy oszczêdzeni
podczas wkraczania do Kanaanu, teraz chc¹ pozbawiæ Izraela jego dziedzictwa.
Izrael wykonywa³ polecenia Pana i nie wojowa³ z tymi ludami, dlatego król
zwraca siê do Boga, który przedstawiany jest jako Bóg jedyny i sêdzia wszystkich narodów, by dokona³ sprawiedliwego s¹du na tych, którzy z³em odp³acaj¹
23

w. Augustyn, Problemy Heptateuchu VI, 10, cz. 2, przek³. J. Sulowski, PSP 47, Warszawa
1990, s. 64 (t³um. z: Corpus Christianorum, Serirs Latina, t. XXXIII; Aureli Augustini, Pars V;
Quaestionus In Heptateuchum libri VII; Locutionum In Heptateuchum libri VII; De octo quaestionibus
ez Veteri Testamento, Turhholti 1958.
24 Pwt 20, 11-12.
25 Wj 17, 16.
26 Pwt 25, 17-18.
27 1 Sm 15, 26.
28 L.H. Schiffman, J.B. Wolowelsky, War and Peace in the Jewish Tradition, New York 2004,
s. 203.
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za wywiadczon¹ ³askawoæ29: Czy to nie Ty, Bo¿e nasz, wygna³e mieszkañców tej ziemi przed Twoim ludem, Izraelem, i da³e na wieki potomstwu
Abrahama, Twojego przyjaciela? [ ] Oto teraz Ammonici, Moabici oraz
mieszkañcy góry Seir, do których nie da³e Izraelowi wejæ podczas wêdrówki
z ziemi egipskiej, tak i¿ ominêli ich i nie zniszczyli, oto jak nam odp³acaj¹:
wchodz¹ do nas, aby nas wypêdziæ z Twego dziedzictwa, które da³e nam
w posiadanie30. Lament króla jest wiêc w gruncie rzeczy argumentacj¹ prawn¹,
w której uzasadnia swoje s³uszne pretensje, YHWH odpowiada za ustami
Jachazjela, jak zwyk³ to czyniæ podczas ka¿dej wiêtej wojny: Nie bójcie siê
i nie lêkajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy bêdziecie walczyæ, lecz
Bóg31. YHWH bêdzie walczyæ, poniewa¿ ziemie Judy Izraelici otrzymali zgodnie
z jego wol¹ i wrogowie nie maj¹ do niej ¿adnego tytu³u, prowadz¹ wiêc
przeciwko Izraelowi wojnê niesprawiedliw¹. Wojna jest zatem sporem pomiêdzy
narodami, który musi rozstrzygn¹æ dzia³aj¹cy jako sêdzia Bóg32, a wynik wojny
to wyrok w takim sporze.
Jest to perspektywa, z której na wojnê patrzy³y te¿ inne ludy Bliskiego
Wschodu, gdzie wojna postrzegana by³a jako sprawiedliwa odp³ata za przestêpstwo, a nie za akt brutalnej agresji. Hetyci przez wiele pokoleñ cierpieli pod
jarzmem swoich s¹siadów, a zwyciêskie wojny z nimi traktowali jako zemstê za
doznane z³o. Podobnie Egipcjanie postrzegali swoje walki z Hyksosami,
a najazd Gutejów i upadek imperium Akkadu by³ dla wspó³czesnych konsekwencj¹ spl¹drowania wi¹tyni Enlila w Nippur. W koñcu Izrael doznaj¹cy
cierpieñ podczas niewoli egipskiej i drogi przez pustyniê sprawiedliwie odp³aca
swoim przeladowcom33.
29

s. 388.

30
31
32

R.M. Good, The Just War in Ancient Israel, Journal of Biblical Literature 104 (Summer 1985),

2 Krn 20, 7-11.
2 Krn 20, 15.
Ten jurydyczny charakter wojny ulega wzmocnieniu, gdy wiadomoæ istnienia innych bogów
zostaje ostatecznie wyparta przez przewiadczenie, ¿e istnieje tylko jeden Bóg, któremu podporz¹dkowane s¹ wszystkie ludy, nad którymi sprawuje suwerenny s¹d, co wyranie widaæ w proroctwach apokaliptycznych Amosa (1, 3-5) i Joela. U tego drugiego przeczytaæ mo¿emy:
[...] zgromadzê te¿ wszystkie narody
i zaprowadzê je na Dolinê Joszfat
i tam s¹d nad nimi odbêdê [...]. Zob. Jol 4, 1.
Zapowiadany przez Joela s¹d bêdzie wojn¹ bo¿¹, choæ w innym sensie ni¿ wojny YHWH toczone
na pocz¹tku historii Izraela:
Rozg³ocie to pomiêdzy narodami,
przygotujcie siê na wiêt¹ wojnê,
Wezwijcie bohaterów!
Niech przybêd¹ i niech siê zaci¹gn¹
wszyscy mê¿owie waleczni! Zob. Jol 4, 9.
33 K. Lawson, Jr. Younger, Ancient Conquest Accounts. A Study in Ancient Near Eastern and
Biblical History Writing, Sheffield 1990, s. 232235.
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Taki sam charakter maj¹ wydarzenia opisane w Ksiêdze Powtórzonego
Prawa, gdy Izraelici prosz¹ Sichona, króla Chereszbonu o prawo pokojowego
przejcia przez jego ziemie34. W odpowiedzi Sichon wyprowadza swoj¹ armiê
w pole, by zagrodziæ drogê YHWH i jego ludowi. To, co nastêpuje póniej jest
konsekwencj¹ jego niegodziwej postawy: Pan, Bóg nasz, wyda³ go nam
i pobilimy jego samego, synów jego i ca³y lud. W tym czasie zdobylimy
wszystkie jego miasta i kl¹tw¹ ob³o¿ylimy ka¿de miasto, mê¿czyzn, kobiety
i dzieci, nie oszczêdzaj¹c niczego oprócz zwierz¹t, któremy sobie pobrali,
i ³upu z miast przez nas zajêtych35.
Wracaj¹c do Augustyna, wydaje siê oczywiste, ¿e przyjmuje taki w³anie
punkt widzenia. Wojny prowadzone przez Moj¿esza i sêdziów znajduj¹ uzasadnienie nie tylko w bo¿ym rozkazie, lecz tak¿e w swej sprawiedliwej przyczynie.
Potwierdza to Augustyñska analiza wspomnianego wczeniej epizodu z Exodusu, kiedy to Amoryci mordowali pokojowo do nich usposobionych Izraelitów.
Pozwala to Augustynowi na odwo³anie siê do obyczajów wynikaj¹cych z relacji
pomiêdzy narodami. Wywiedziona z ius gentium zasada dopuszcza bowiem
prawo swobodnego pokojowego przejcia przez obce terytorium, a jej z³amanie
usprawiedliwia odwo³anie siê do przemocy, bêd¹cej s³usznym nastêpstwem
pogwa³cenia zasad. A w tym przypadku by³a to dla Izraelitów kwestia o wymiarze
egzystencjalnym, nie tylko religijnym.
Szczegó³owo kwestiê tê rozwa¿y póniej w Pañstwie Bo¿ym, gdzie wska¿e,
¿e obowi¹zkiem ka¿dej wspólnoty jest uprawianie cnoty sprawiedliwoci.
Wspólnota taka staje siê narzêdziem boskiej sprawiedliwoci, a wojny przez ni¹
prowadzone znajduj¹ moralne usprawiedliwienie. Ju¿ jednak w Contra Faustum
wskazuje, ¿e [ ] Niewinnie prowadzi wojny ten  pisze  kto walczy z rozkazu
Boga, bo ka¿dy, kto jemu s³u¿y musi wiedzieæ, i¿ On nie mo¿e nakazaæ czego
z³ego36. Zatem Izraelici wkraczaj¹cy do Ziemi Obiecanej, rz¹dz¹cy siê sprawiedliwoci¹ staj¹ naprzeciw swych wrogów, których zredukowaæ mo¿na do bandy rozbójniczej37. Nie s¹ to wiêc, potêpiane póniej w III ksiêdze Pañstwa
34
35

R.M. Good, The Just War in Ancient Israel, s. 387.
Pwt 2, 33-35. We wszystkich bowiem religiach semickich bóg uwa¿any by³ równoczenie za
sêdziego, który strze¿e praw swego ludu wobec obcych i wrogów. Zob. H. Witczyk, Teofania
w psalmach, Kraków 1985, s. 165. YHWH wiêc, podobnie jak inni bogowie, to sêdzia, który karze
wystêpne ludy, sam staj¹c do walki przeciwko wrogom Izraela. Zob. S. Niditch, War and Reconciliation
in the Traditions of Ancient Israel: Historical, Literary, and Ideological Considerations, w: K.A, War
and Peace in the Ancient World, Oxford 2007, s. 146. Wiêcej nawet Raaflaub (red. elohista w Psalmie
82 przyznaje YHWH suwerennoæ i pozycjê boga najwy¿szego:
Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów,
Porodku bogów s¹d odbywa [ ]
Ujmijcie siê za sierot¹ i ucinionym,
Wymierzcie sprawiedliwoæ nieszczêliwemu i ubogiemu. Zob. Ps 82(81) 1-3.
36 Przeciw Faustusowi XXII, 75, s. 64.
37 Pañstwo Bo¿e IV, IV, s. 148.
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Bo¿ego, wojny zaborcze, lecz bellum iustum o przywrócenie sprawiedliwego
pokoju przeciwko wystêpnym, którzy zajmuj¹ ziemie, z woli YHWE siê im
nie nale¿¹ce. Wojna sprawiedliwa to bowiem nie tylko wojna obronna, lecz tak¿e
ta, która s³u¿y przywróceniu boskiego ³adu, sprawiedliwoci. Przywieca jej
wiêc s³uszna intencja, nie jest wszczynana z chêci rozszerzania terytorium.
W Licie do Marcellinusa z 412 r. Augustyn przekonuje, ¿e wojna taka nie jest
te¿ powodowana pragnieniem czynienia z³a, wyrz¹dzenia krzywdy38. Podobna
jest raczej do kary, jak¹ wymierza kochaj¹cy ojciec swemu krn¹brnemu synowi.
Czy¿ nie lepszy  pyta retorycznie Augustyn  ma³y wzrost w zdrowym ciele,
ni¿ do jakich gigantycznych dojæ rozmiarów przez ustawiczne cierpienia;
a nawet ju¿ osi¹gn¹wszy takie rozmiary nie zadowoliæ siê jeszcze, lecz w miarê
wzrostu cz³onków coraz wiêkszych dolegliwoci doznawaæ?39 Zapowied tej
refleksji sformu³owana jest ju¿ w Contra Faustum, gdzie Augustyn pisze
o Moj¿eszu, ¿e postêpowa³ wed³ug rozkazów Bo¿ych, gdy¿ by³ pos³uszny,
a nie okrutny. Bóg tak¿e, kiedy to nakazywa³, nie kierowa³ siê okrucieñstwem,
ale s³usznie odp³aca³ tym, którzy na to zas³ugiwali, a tych, których nale¿a³o,
przera¿a³40. Wojna nie mo¿e byæ wiêc s³usznie uzasadniona wojowniczoci¹
i d¹¿eniami imperialnymi41, dlatego zasadniczo Izrael nie toczy wojen o ziemie
le¿¹ce poza terytorium nadanym mu przez YHWH (poza byæ mo¿e krótkim
okresem panowania Dawida), lecz przywieca mu s³uszna intencja opanowania
tylko tego, co mu siê nale¿y, niczego mniej i niczego wiêcej.
W Starym Testamencie kilkukrotnie podkrela siê ten aspekt wojny42.
W Ksiêdze Sêdziów takim przyk³adem jest spór pomiêdzy Jeftem a Ammonitami, którzy roszcz¹ sobie prawo do ziemi Amorytów. Sêdzia przypomina
w nim, ¿e Izrael nie walczy³ wczeniej z Ammonitami i nie roci³ sobie praw
do ich ziemi, dlatego oczekuje od swych wrogów tego samego. Sam nie ma
prawa zajmowaæ ziem, których nie odda³ mu YHWE, a u progu Ziemi Obiecanej
ostrzeg³, by nie siêgaæ po ziemie Edomitów, Moabitów, Ammonitów. Tak samo
królowi Amonitów przys³uguje tylko to, co otrzyma³ od swego boga Kemosza
i nic wiêcej, dlatego jego roszczenia nie maj¹ ¿adnej podstawy: Czy¿ nie
posiadasz tego wszystkiego, co Kemosz, bóg twój, pozwoli³ ci posi¹æ? Tak
samo jak my posiadamy wszystko, co Pan, Bóg nasz, pozwoli³ nam posi¹æ!
Czy ty jeste mo¿e lepszy ni¿ Balak, syn Sipora, król Moabu? Czy¿ walczy³
38 Epistola CXXXVIII, 14, PL 33, Sancti Augustini Hipponensis Episcopi Opera Omnia, tomus
secundus, Parisiis 1836, s. 620.
39 Pañstwo Bo¿e III, X, s. 109.
40 Przeciw Faustusowi XXII 74, s. 62.
41 A. Eckmann, Dialog wiêtego Augustyna ze wiatem pogañskim w wietle jego korespondencji,
Lublin 1987, s. 178; R.W. Dyson, St. Augustine of Hippo. The Christian Transformation of Political
Philosophy, London 2005, s. 130.
42 R.M. Good, The Just War in Ancient Israel, s. 393.
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kiedy z nim? Gdy Izrael przez trzysta lat mieszka³ w Cheszbonie i w miejscowociach przynale¿nych, w Aroerze i w miejscowociach przynale¿nych, oraz we
wszystkich miastach na brzegach Arnonu, czelucie go wówczas nie wyparli?
Przeto nie ja zawini³em przeciwko tobie, ale ty pope³ni³ z³o wzglêdem mnie,
zmuszaj¹c mnie do walki43. Jefte wiêc, podobnie jak póniej król Jozafat, wytacza
argumenty natury prawnej, domagaj¹c siê od agresorów uszanowania status quo.
Wojna, bêd¹ca konsekwencj¹ odrzucenia przez Ammonitów propozycji pokoju,
jest wiêc sprawiedliwa, jest realizacj¹ prawa do samoobrony i zgodnie ze
starotestamentowym wzorcem koñczy siê oczywicie zwyciêstwem Izraela.
Zaproponowanie przez Jeftego sprawiedliwego pokoju swoim wrogom
zbli¿a nas do ostatniego elementu Augustyñskiej teorii wojny sprawiedliwej.
Szczegó³owo kwestiê tê Augustyn przedstawia w De civitate Dei. W tym
miejscu zatem zwrócê uwagê na najwa¿niejsze konkluzje, do jakich dochodzi.
Oczywicie jego idea³em jest trwa³y i niezak³ócony niczym pokój, którego
wzorem jest wieczny i doskona³y44 pokój Bo¿y, czyli najdoskonalej uporz¹dkowane i najzgodniejsze spo³eczeñstwo, ciesz¹ce siê Bogiem oraz spo³ecznie
w Bogu45. Nie ³udzi siê jednak, ¿e dostêpny jest on tu, na ziemi. U³omnoæ
ludzkiej natury odpowiedzialna jest bowiem za to, ¿e to, co mo¿na osi¹gn¹æ to
jedynie pokój doczesny i ziemski. Pokoju tego pragn¹ wszyscy, czyni¹c go
celem swoich zabiegów, wojna nie jest wiêc celem samym w sobie, [ ]
albowiem i ci nawet, co wojny chc¹, d¹¿¹ tylko do zwyciêstwa, a przeto
wojuj¹c pragn¹ dojæ do zaszczytnego dla siebie pokoju46. Wszystkie pañstwa
d¹¿¹ zatem do uzyskania ziemskiego pokoju w rzeczach doczesnych. Pragn¹
go tak samo dobrzy i cnotliwi jak i li i przewrotni, inaczej jednak widz¹ jego
kszta³t i zasady bêd¹ce jego podstaw¹. St¹d Augustyn dokonuje rozró¿nienia
pomiêdzy pokojem ludzi z³ych i pokojem sprawiedliwych47, a cech¹ wojny
sprawiedliwej jest d¹¿enie do osi¹gniêcia sprawiedliwego pokoju. Jest to chrzecijañska perspektywa, której nie mo¿na jednak znaleæ w Piêcioksiêgu i Deuteronomicznym dziele historycznym, gdzie zbawienie przyjmuje czysto ziemski
wymiar48. Pokój, o którym mówi¹, ma zatem taki w³anie charakter, lecz mo¿e
byæ analizowany w Augustyñskich kategoriach. We wszystkich wczeniejszych
43
44
45
46
47
48

Sdz 11, 23-27.
W. Kornatowski, Spo³eczno-polityczna myl w. Augustyna, Warszawa 1965, s. 189.
Pañstwo Bo¿e XIX, XIII, s. 779.
Ibidem, XIX, XII, s. 776.
Ibidem, s. 778.
Wiara w ¿ycie wieczne pojawia siê póno, dopiero w okresie hellenistyczny, zob. P. Briks,
lady hebrajskich wierzeñ w ¿ycie po mierci, Scripta Biblica et Orientalia 2 (2002), s. 95107. Dlatego
dla Augustyna s³owa proroka Natana: Wyznaczê miejsce memu ludowi, Izraelowi, i osadzê go tam, i bêdzie
mieszka³ na swoim miejscu, a nie poruszy siê wiêcej, a ludzie nikczemni nie bêd¹ go ju¿ uciskaæ jak
dawniej (2 Sm 7,10) nie mog¹ byæ rozumiane dos³ownie, lecz jako zapowied nowej, rz¹dzonej przed
Chrystusa niebiañskiej Jerozolimy. Zob. Pañstwo Bo¿e XVII, XIII, s. 671.
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przyk³adach zaczerpniêtych ze Starego Testamentu widaæ bowiem wyranie, ¿e
cele, do których d¹¿y Izrael i metody jego osi¹gniêcia maj¹ jurydyczne uzasadnienie. Mo¿na wiêc orzec, ¿e jest wspólnot¹ rz¹dz¹c¹ siê sprawiedliwoci¹,
a jedynym celem jego wojen jest sprawiedliwy pokój49. D¹¿y bowiem do
uzyskania tylko tego, co mu siê sprawiedliwie nale¿y i nie przejawia d¹¿eñ
ekspansjonistycznych. Nie jest tak¿e spo³eczeñstwem militarnym, nastawionym
na wojny (które s¹ jedynie koniecznoci¹) i podboje, co widaæ chocia¿by
w regu³ach Deuteronomium, zawieraj¹cych niebywale szeroki katalog wy³¹czeñ
od s³u¿by wojskowej50.
W Starym Testamencie znaleæ wiêc mo¿na wszystkie elementy konstytuuj¹ce Augustyñsk¹ teoriê wojny sprawiedliwej. Jeli nawet samym bohaterom
opisanych w nim wydarzeñ, to z pewnoci¹ deuteronomicie nieobce by³o
mylenie w kategoriach prawnych na relacje miêdzyplemienne. Oczywicie, jest
ono zdeterminowane teologicznym kontekstem i histori¹ zbawienia, jak w przypadku podboju Kanaanu, lecz ju¿ w czasach sêdziów, a potem monarchii
zauwa¿yæ mo¿na argumenty zakorzenione w ius gentium. Ich uzasadnienie
i akceptacja w Contra Faustum musi byæ jednak odczytywana w konkretnym,
starotestamentowym kontekcie.
Powy¿sze rozwa¿ania sk³aniaj¹ wiêc do jednoznacznego wniosku, ¿e
Augustyñska teoria wojny sprawiedliwej nie jest jedynie chrystianizacj¹ doktryny
Cycerona. Przeciwnie  istotnymi elementami rozumowania biskupa Hippony
by³y sformu³owania obecne w ksiêgach Starego Testamentu.
Na koniec warto zwróciæ uwagê na obowi¹zuj¹c¹ w nauce b³êdn¹ interpretacjê doktryny w. Augustyna. Z jego akceptacji wojen Izraela o Ziemiê
Obiecan¹ nie wolno bowiem wyci¹gaæ wniosku, ¿e wojnê sprawiedliw¹ traktowa³ jako instrument ekspansji chrzecijañstwa51, by³aby ona wtedy kalk¹ potêpianych imperialnych wojen Rzymu i Asyrii. Przeciwnie, w Pañstwie Bo¿ym
wyranie odrzuca tak¹ interpretacjê. Wytaczanie wojny s¹siednim narodom
 dowodzi  a potem zdobywanie coraz dalszych krajów, ciemiê¿enie i podbój
narodów spokojnych, które nic nie zawini³y, czy¿ mo¿na inaczej nazwaæ jak rozbojem na wielk¹ stopê?52 Wyj¹tkowo tylko w czasie sporu z donatystami przystaje
na u¿ycie si³y, jednak tylko w zwalczaniu herezji i jednoczeniu Kocio³a53. Bez
49

Por. R. Knierim, Cosmos and History, w: B.C. Ollenburger (red.), Old Testament Theology.
Flowering and Future, vol. I, Winona Lake 2004, s. 276; P.C. Craigie, The Problem of War in the Old
Testament, Grand Rapids 1978, s. 8591.
50 Pwt 20, 5-7.
51 W.R. Stevenson, Christian Love and Just War. Moral Paradox and Political Life in
St. Augustine and His Modern Interpreters, s. 43.
52 Pañstwo Bo¿e IV, VI, s. 150.
53 Pocz¹tkowo by³ temu radykalnie przeciwny, dopiero w Retractationes zmieni³ pogl¹dy
 J. Kodrêbski, Pogl¹dy Augustyna z Hippony na pañstwo i prawo rzymskie i ich uwarunkowania
spo³eczne [mps pracy doktorskiej] Uniwersytet £ódzki, s. 4143.
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w¹tpienia jednak starotestamentowe w¹tki jego argumentacji mog¹ sk³aniaæ do
b³êdnego zestawienia i uto¿samienia, poprzez czynnik boskiej woli, sprawiedliwych (wiêtych) wojen Izraela z wojnami wiêtymi chrzecijañskiego redniowiecza i patrzeæ na Augustyna jak na teoretyka tych ostatnich54. Sam Augustyn
jednak, mimo ¿e czerpie obficie ze starostesamentowych przyk³adów, widzi
zasadnicz¹ ró¿nicê, jak¹ uczyni³o w spojrzeniu na ziemsk¹ wojnê przyjcie
Chrystusa, otwieraj¹ce nowy etap, a zarazem przedefiniowuj¹ce istotê zbawienia55. Stary Testament wskazuje, a Augustyn w pe³ni akceptuje tak¹ perspektywê, ¿e Bóg mo¿e czasem pos³u¿yæ siê wojn¹ jako rodkiem ukarania grzechu,
lecz nigdzie u biskupa Hippony nie znajdziemy fragmentu uzasadniaj¹cego
przypisanie tej w³adzy jakiemukolwiek ziemskiemu autorytetowi56. Sam Augustyn zaprzecza³ wielokrotnie mo¿liwoci t³umaczenia boskiej sprawiedliwoci
w kategoriach ludzkich dzia³añ57. Z perspektywy Augustyna na krucjaty do
Palestyny patrzeæ nale¿y zatem nie jak na wiête wojny nakazane, pozbawione
jurydycznego kontekstu, w których boska wola jest surogatem powszechnych
praw moralnych, lecz jak na wojny sprawiedliwe, tak¿e w cyceroñskim znaczeniu. S¹ one wiêc sprawiedliwe nie przez to, jak uj¹³ Urban II na soborze
w Clairmont, ¿e Bóg tak chce!, lecz dlatego, ¿e odzyskanie Ziemi wiêtej
i obrona przeladowanych chrzecijan s¹ jedynym sposobem naprawienia szkody i przywrócenia moralnego ³adu58. Wszystkie inne elementy chrzecijañskiej
wojny wiêtej  duchowa i cielesna walka ze z³em, mêczeñstwo, teoria zastêpstwa, przygotowanie przyjcia Chrystusa, czyni¹ce z niej bellum sacrum, bellum justissimum, nie mog¹ wiêc przes³oniæ jej Augustyñskiego, sprawiedliwego
charakteru.

54 Tak w³anie: G. Minois, Koció³ i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, przek³. A. Szymanowski, Warszawa 1998, s. 6467; F.H. Russell, The Just War In Middle Ages, s. 23.
55 Zob. Przeciw Faustusowi XXII, 79, s. 6870.
56 Powinnimy dr¿eæ przed Twoim s¹dem, Panie, dlatego, ¿e prawda Twa nie nale¿y ani do
mnie, ani do tego czy innego cz³owieka, lecz do nas wszystkich i ¿e do uczestnictwa w niej wszystkich
nas jawnie przyzywasz, gro¿¹c, ¿e ten, kto chcia³by j¹ mieæ tylko dla siebie, utraci j¹. Ktokolwiek
bowiem to, co Ty wszystkim dajesz do u¿ywania, tylko dla siebie chce zagarn¹æ, aby wspóln¹ w³asnoæ
uczyniæ czym tylko swoim, ten zostaje odepchniêty od tego, co wspólne, ku temu, co tylko jego
w³asne, czyli od prawdy ku k³amstwu. Kto k³amie, ten mówi to, co tylko z niego samego wyrasta. Zob.
w. Augustyn, Wyznania XII, 25, przek³. Z. Kubiak, Kraków 1994, s. 304.
57 Zob. Ch. Dawson, St. Augustine and His Age, w: idem, Enquiries Into Religion and Culture,
Washington 2009, s. 213.
58 W ten sposób bêd¹ j¹ póniej uzasadniaæ redniowieczni juryci: Izydor z Sewilli, Anzelm
z Lukki, Ivo z Chartres i Gracjan w Dekrecie.
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BIBLICAL SOURCES OF THE AUGUSTINE THEORY OF JUST WAR.
SOME THOUGHTS ON THE FRAGMENT OF CONTRA FAUSTUM
(SUMMARY)

The author argues that the Augustinian theory of just war does not constitute merely a
Christian version of Ciceros insight. He indicates that Augustine drew his argument from the Old
Testament and stated it in his treatise Contra Faustum written already before his famous De Civitate
Dei. It is in Contra Faustum that Augustine described the main components of just war  competent
authority, just causa, right intention and peace as the ultimate objective of war. Following this train
of thought, the author reconstructs the notion of just war as described in the Old Testament narrations
concerning the wars conducted by the Chosen People. The authority to launch a war belonged
originally to the judges and later on to the prophets who communicated the will of God to the people
of Israel. These wars were conducted as a result of just cause, i.e. harm done to Israel by other
tribes. They were motivated by the right intention since behind the war stood the will of God that
indicated what truly belonged to Israel rather than Israels desire to wrong others or do harm to them.
Finally, the ultimate goal of these efforts was nothing more than peace. The author claims that this
juridical argument played a considerable role in justifying various military actions taken by ancient
Israel. Accordingly, he states that the Christian notion of just war has a dual origin  Ciceronian as
well as Biblical  stemming from the Old Testament.

ALTTESTAMENTLICHE QUELLEN DER THEORIE
DES GERECHTEN KRIEGES VON AUGUSTINUS.
ÜBERLEGUNGEN ANHAND EINES FRAGMENTS
VON CONTRA FAUSTUM
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Autor argumentiert, dass die von Augustinus erarbeitete Theorie des gerechten Krieges
nicht bloß eine Christianisierung des Konzepts von Cicero ist. Es wird darauf verwiesen, dass schon
im Traktat Contra Faustum, geschrieben vor De Civitate Dei, Augustinus, zurückgreifend auf ein
Argument aus dem Alten Testament, die grundsätzlichen Bedingungen des gerechten Krieges aufzeigt: eine kompetente Autorität, ein gerechter Grund, eine rechte Intention sowie der Friede als das
letzte Ziel des Krieges. Dieser Spur folgend rekonstruiert der Autor das Konzept des gerechten
Krieges, welche für die alttestamentliche Narration über die Kriege des außerwählten Volkes charakteristisch ist. Die kompetenten Autoritäten, die den Befehl zum Beginn eines Krieges erteilen, sind
im Alten Testament die Richter, später die Propheten, als jene, die Israel den Willen YHWH, der
dessen absoluter Herr ist, kundtun. Dies folgt unmittelbar aus der Bundestheologie, nach der Israel
von YHWH ausgewählt wurde und in ein besonderes Verhältnis mit ihm tritt. Die Kriege werden
anhand einer gerechten Ursache, nämlich den Schäden, die andere Völker Israel angetan haben,
geführt. Die Kriege werden auch durch die rechte Intention geleitet, da Israel nur um das kämpft,
was ihm gemäß dem Willen Gottes zusteht, und sie werden schließlich nicht mit der Absicht geführt,
Böses zu tun und Unrecht zu etablieren. Ihr letztes Ziel ist das Erreichen des gerechten Friedens.
Der Autor zeigt also auf, dass das Rechtsargument eine wichtige Bedeutung bei der Rechtfertigung
einiger Militäraktionen des Alten Israel hatte. Daher war für die Formulierung der christlichen Rechtfertigung des Krieges, neben den Inspirationen von Cicero, auch das bei den israelitischen Stämmen
vorhandene Konzept von Bedeutung.
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TOMASZ Z AKWINU
KOMENTARZ DO SENTENCJI PIOTRA LOMBARDA,
II, D. 24, Q. 2, A. 3-4
Wprowadzenie do przek³adu
Komentarz do Sentencji w. Tomasza z Akwinu czasem bywa przedstawiany jako dzie³o schematyczne, rodzaj pracy dyplomowej zdeterminowanej
przez kompilacjê Piotra Lombarda1. Z pewnoci¹ jest to dzie³o Akwinaty na
pocz¹tku jego kariery, niemniej jednak ju¿ tutaj  na drugim etapie do zostania
mistrzem teologii  Tomasz prezentuje siê jako myliciel intelektualnie dojrza³y2.
Wypracowane ju¿ w m³odoci pogl¹dy by³y na tyle przemylane, ¿e Akwinata
nie musia³ ich zasadniczo zmieniaæ. Z tego wzglêdu siêganie do tekstów paralelnych, tak¿e tych wczesnych, bywa pomocne. Rozliczne badania potwierdzaj¹, ¿e Tomasz zmodyfikowa³ wiele szczegó³owych pogl¹dów. Tym samym
traktowanie ca³ego korpusu doktrynalnego Akwinaty jako doskonale spójnej
ca³oci by³oby przesad¹. Warto jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e zasadniczy
rdzeñ sposobu mylenia i pojêciowania Tomasza zosta³ ukszta³towany ju¿
w m³odoci i nie podlega zmianom, co najwy¿ej pewnym drobnym korektom
czy ucileniom. St¹d wynika uderzaj¹cy stopieñ spójnoci dzie³a Tomasza,
który nie dzieli siê na wyrane etapy typu wczesny i póny jak np. Wittgenstein. Wraz z up³ywem czasu Tomasz zmienia szczegó³owe rozwi¹zania,
akcenty w sposobie dowodzenia, poniewa¿ prezentuje te same prawdy od
ró¿nych stron, w wietle nowych przemyleñ i róde³, dyskusji i lektur. Teologia
Akwinaty staje siê coraz bardziej subtelna, wielopoziomowa, wysublimowana.
Zarazem jednak podstawy wypracowane przez Tomasza okaza³y siê na tyle
Adres/Addresse/Anschrift: o. dr Micha³ Mrozek, Instytut Tomistyczny, ul. Dominikañska 2, 02-741 Warszawa, e-mail: mrozekop@dominikanie.pl
1 Tak uwa¿a np. Artur Andrzejuk w artykule Syndereza i sumienie w tekstach w. Tomasza,
w: w. Tomasz z Akwinu, De conscientia. O sumieniu. Lublin 2010, s. 115.
2 Por. J-P. Torrell, Tomasz z Akwinu  cz³owiek i dzie³o, Kêty 2008, s. 6067.
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solidnie udokumentowane i przemylane, ¿e Tomasz nie mia³ potrzeby napisania
swego rodzaju Retractationes, jak w. Augustyn. Akwinata nie musia³ prostowaæ swoich pogl¹dów i zmieniaæ fundamentalnych rozwi¹zañ. Do dzi w ró¿nych wydaniach Tomaszowych dzie³ znajduj¹ siê odsy³acze do miejsc paralelnych, poniewa¿, jak wspomnia³em, jest to pomocne: ró¿ne teksty na ten sam
temat bêd¹ siê wzajemnie wyjania³y i uzupe³nia³y. Z tego wzglêdu warto tak¿e
w temacie sumienia siêgn¹æ do wczesnego tekstu, jakim jest Komentarz do
Sentencji.
Szerszy kontekst tematyki sumienia mo¿na znaleæ w znakomitych pracach
trzech dominikanów: Jean-Pierre Torrella3, Servais Pinckaersa4 oraz Wojciecha
Giertycha5. Wymienieni autorzy zwracaj¹ uwagê na ró¿nicê naszego sposobu
mylenia o sumieniu w stosunku do myli w. Tomasza. Chodzi o znacznie
wiêksz¹ zmianê, ni¿ mo¿e nam siê wydawaæ w punkcie wyjcia. Rola sumienia
dopiero w nowo¿ytnoci zosta³a mocno podkrelona w wyniku rozpowszechnienia woluntarystycznego sposobu mylenia o boskich przykazaniach. Ich
czytnikiem jest ludzkie sumienie, którego g³ównym zadaniem staje siê wówczas zastosowanie normy i Bo¿ej woli w praktyce, nawet gdyby by³o to
nielogiczne6. Moralny nakaz powstrzymania siê od grzechu, a tym samym
obowi¹zek pos³uszeñstwa sumieniu sta³ siê jednym z g³ównych filarów teologii
moralnej7. Prawo i sumienie by³y obecne we wczeniejszej moralnej refleksji, ale
wraz z narastaj¹cym wp³ywem woluntaryzmu na moralnoæ dochodzi do
gruntownej zmiany ich roli. U w. Tomasza  jak trafnie zauwa¿a Giertych
 nie ma osobnego traktatu ani nawet osobnej kwestii powiêconych sumieniu8;
natomiast prawo stanowi zewnêtrzn¹ pomoc w drodze cz³owieka do szczêliwej
doskona³oci9. Z naszej perspektywy mo¿e wydawaæ siê to dziwne, poniewa¿
sumienie i prawo wydaj¹ siê odgrywaæ zupe³nie fundamentaln¹ rolê w ¿yciu
moralnym cz³owieka. O zmianie mentalnoci mo¿e wiadczyæ i to, ¿e nauczanie
moralne w nowo¿ytnoci zaniedba³o traktat dotycz¹cy cnót, zupe³nie fundamentalny dla staro¿ytnoci i redniowiecza. Co wiêcej, powrót do Dziedzictwa
cnoty mo¿e siê okazaæ wspó³czenie kontrowersyjny10.
3
4

Zob. J.-P. Torrell, w. Tomasz z Akwinu. Mistrz duchowy, Poznañ 2003, s. 432444.
S. Pinckaers, ród³a moralnoci chrzecijañskiej. Jej metoda, treæ, historia, Poznañ 1994; The
Pinckaers Reader, Washington D.C. 2005, szczególnie 16. Conscience and Christian Tradition (1990)
oraz 17. Conscience and the Virtue of Prudence, s. 321355.
5 W. Giertych, Jak ¿yæ ³ask¹, Kraków 2006, s. 173206.
6 Idem, Rachunek sumienia teologii moralnej, Kraków 2004, s. 36.
7 S. Pinckaers, ród³a moralnoci chrzecijañskiej, s. 253.
8 W. Giertych, Dlaczego w. Tomasz z Akwinu niewiele pisa³ o sumieniu?, Przegl¹d Tomistyczny
18 (2012), s. 161.
9 Por. Summa Teologii I-II, q. 6, prolog, oraz I-II, q. 90, prolog.
10 Por. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralnoci, Warszawa 1996; tytu³
orygina³u: After Virtue. A Study in Moral Theory, 1981.
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Cech¹ charakterystyczn¹ refleksji moralnej w pierwszym tysi¹cleciu chrzecijañstwa by³ przekaz g³êboko pozytywny: najpierw chodzi³o o dobro, szczêcie, stanowi¹ce cel ostateczny ludzkiego ¿ycia, a jego urzeczywistnieniem jest
widzenie Bo¿ej istoty. Wi¹¿e siê to z afirmacj¹ staro¿ytnej refleksji nad rol¹ cnót,
jako dynamicznych sposobów d¹¿enia cz³owieka do doskona³oci i szczêcia11.
Grzech jest w tej perspektywie postrzegany jako zniekszta³cenie dojrza³ego
ludzkiego dzia³ania. Przykazania chroni¹ cz³owieka przed g³upot¹ i nieracjonalnym postêpowaniem. Kryterium moralnoci staje siê w tym wypadku rozum
owiecony wiar¹. Tomasz wielokrotnie cytuje Pseudo-Dionizego, ¿e dobrem
cz³owieka jest rozumne ¿ycie12. Zatem u w. Tomasza w miejsce odrêbnej
kwestii dotycz¹cej sumienia znajdziemy traktat dotycz¹cy cnoty roztropnoci13.
Sumienie jest pochodn¹ tej cnoty: jest aktem rozumu praktycznego14.
Pinckaers trafnie diagnozuje nasze trudnoci ze zrozumieniem odmiennych
proporcji zwi¹zanych z rol¹ sumienia w moralnoci. Chodzi o wspomniany
wp³yw nominalizmu i woluntaryzmu na nasze mylenie, ukszta³towany ju¿ w erze
podrêczników i pouczeñ moralnych w XV i XVI w.15 Mo¿na to zauwa¿yæ
choæby w naszym podwiadomym oczekiwaniu, ¿e kwestia sumienia i nakazów
moralnych jest mocno oparta w nauczaniu biblijnym i tradycji Kocio³a. Weryfikacja tej tezy mo¿e byæ dla nas niezwykle zaskakuj¹ca: darmo szukaæ s³owa
sumienie w Ewangeliach; wystêpuje ono w Pimie wiêtym zaledwie 30 razy,
g³ównie w listach w. Paw³a16. Jeli teologia winna pozostawaæ w cis³ym kontakcie z Pismem wiêtym, wówczas nale¿a³oby przemyleæ nasze trudnoci ze
zrozumieniem zawartych w nim proporcji. Mo¿e nas to doprowadziæ do odkrycia
naszych w³asnych uwarunkowañ filozoficznych i antropologicznych, z których nie
zawsze zdajemy sobie sprawê. Nasz sposób postrzegania zmieni³ siê w stosunku
do ojców Kocio³a i wczeniejszej tradycji17. Tym samym czytamy dawne teksty,
wyrywaj¹c je z w³aciwego im kontekstu oraz narzucaj¹c im nieobecne w nich
nasze kategorie i kalki mylowe, które wykrzywiaj¹ ich rozumienie. Pinckaers
okrela te trudnoci w lekturze mianem krótkowzrocznoci i schizoskopii18.
11
12

Ibidem, s. 41.
Jest to cytat z IV ksiêgi O imionach Bo¿ych: bonum hominis est secundum rationem esse,
w Summie Teologii Tomasz cytuje to m.in. w I-II, q. 18, a. 5 omawiaj¹c kryteria moralnoci; I-II,
q. 55 a. 4 ad 2 w kontekcie definicji cnoty; I-II, q. 71 a. 2 gdzie pokazuje wadê jako grzech przeciw
ludzkiej naturze; II-II, q. 47 a. 6 w kontekcie cnoty roztropnoci.
13 Zob. Pinckaers, ród³a, s. 43.
14 J.-P. Torrell, w. Tomasz z Akwinu, s. 435, por. Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, n. 59.
15 S. Pinckaers, ród³a, s. 239259.
16 Chodzi o grecki termin syneidesis, który w listach w. Paw³a wystêpuje 19 razy. W greckim
przek³adzie Starego Testamentu (Septuaginta) mo¿na je znaleæ zaledwie w dwu miejscach: Koh 10, 20
w mylach oraz Mdr 17, 10 w sumieniu; dane opracowane na podstawie BibleWorks 6. Por. J. Krokos,
Sumienie jako poznanie, Warszawa 2004, s. 118123.
17 S. Pinckaers, ród³a, s. 409411.
18 Ibidem, s. 168171.
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Obecnoæ inaczej roz³o¿onych akcentów podkrela Pinckaers w redniowiecznej teologii i szczególnie u w. Tomasza. O wiele wiêcej tam miejsca dla
rozwa¿añ dotycz¹cych szczêcia i b³ogos³awieñstw, od których rozpoczyna siê
Kazanie na górze, oraz dla praktycznej m¹droci w postaci rozlicznych wskazówek w³aciwych moralnej katechezie19. Temat sumienia jest w wiêc w Pimie
wiêtym i redniowiecznych traktatach wspominany jako uzupe³nienie rozwa¿añ
dotycz¹cych cnót mi³oci i roztropnoci, zwi¹zanych dalej z ocen¹ i kierunkiem
postêpowania20. Wspó³czenie nauczanie moralne kojarzy siê nie tyle z d¹¿eniem do szczêcia i mi³oci, co raczej z obowi¹zkiem przestrzegania przykazañ
i unikania grzechu, zgodnie z bezdusznymi nakazami prawa.
W ¿aden sposób nie chodzi tutaj o negacjê roli sumienia i jego wartoci,
co raczej weryfikacjê akcentów w teologii moralnej. Sumienie nie powinno
zajmowaæ w niej centralnego miejsca. To miejsce Tomasz rezerwuje dla pojêcia
dobra i cnoty. Jego zdaniem moralnoæ zasadniczo polega na cnotach, a dopiero
w drugiej kolejnoci na poleceniach okrelaj¹cych, co jest dla cnót niezbêdne,
bez czego nie da siê cnotliwie postêpowaæ21. Dopiero wtórnie chodzi o unikanie tego wszystkiego, co temu przeszkadza. Taka refleksja jest bli¿sza dowiadczenia i zdrowego rozs¹dku. Dotyczy to tak¿e potocznego sposobu
mylenia i mówienia. Opis rzeczywistoci w nim zawarty ujmuje czêsto wiele
praktycznej m¹droci, choæ  jak wczeniej zauwa¿ylimy  potrzebuje tak¿e
krytycznej refleksji filozoficznej i teologicznej. Tê wra¿liwoæ na jêzyk widaæ
w prezentowanym tekcie Tomasza. Skoro mówimy, ¿e sumienie wi¹¿e cz³owieka b¹d obarcza go grzechem, wiadczy to, zdaniem Tomasza, ¿e sumienie jest
raczej aktem ni¿ sprawnoci¹, poniewa¿ tylko akt mo¿e wi¹zaæ czy obci¹¿aæ
cz³owieka. W przypadku gdyby sumienie by³o sprawnoci¹, takie stwierdzenia
by³yby pozbawione sensu.
Wród licznych elementów, które ró¿ni¹ nasze mylenie od w. Tomasza
warto jeszcze podkreliæ pewien rozpowszechniony b³¹d natury antropologicznej. Chodzi o dualistyczne spojrzenie rozdzielaj¹ce cz³owieka na dwie sfery:
ducha i cia³a, które podlegaj¹ odmiennym prawom, i nie maj¹ w zasadzie wiele
wspólnego. W przeciwieñstwie do tego tradycja biblijna oraz staro¿ytna etyka
cnót opieraly siê na starannym powi¹zaniu ducha i cielesnoci. T¹ ludzk¹
duchowo fizyczn¹ ca³oci¹ rz¹dz¹ analogiczne prawa. Ich rozró¿nienie nie
wi¹za³o siê z przeciwstawieniem. Nowo¿ytnoæ jednak, w imiê woluntaryzmu
i Kartezjuszowego podzia³u wiata na res cogitans oraz na res extensa rozdzieli³a, a nawet przeciwstawi³a sobie te wiaty. Cia³o i materia s¹ podporz¹dkowane
dok³adnym przyrodniczym prawom, podczas gdy wiat ducha nie nale¿y do tej
19
20
21

Ibidem, s. 162167.
Ibidem, s. 343.
Ibidem, s. 181.
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sfery, i jest poddany innym wy¿szym prawom. Jeli interpretowaæ te duchowe
prawa woluntarystycznie, to wówczas zale¿¹ one wy³¹cznie albo od Boga, albo
od cz³owieka. To z koniecznoci prowadzi albo do radykalnego pos³uszeñstwa
wszechmocnemu Bogu (który mo¿e nakazaæ cz³owiekowi co tylko zechce),
albo do rywalizacji z Bogiem o stanowienie prawa. Jeli Bóg nie okreli³ tych
praw, to nale¿¹ one do nas. Ludzka autonomia bêdzie wówczas w napiêciu
wobec Boskiego prawa. Dla poszerzenia zakresu wolnoci cz³owiek bêdzie
d¹¿yæ do zminimalizowania Bo¿ego prawa. Rywalizuj¹c z Bogiem o zakres
wolnoci, cz³owiek bêdzie ucieka³ przed Bo¿¹ wol¹, poniewa¿ bêdzie ona
zawsze ograniczaæ ludzk¹ suwerennoæ.
Tak rozumiany dualizm prowadzi do podkrelenia wolnoci ludzkiego
ducha wobec wszelkich ograniczeñ materii i ludzkiej cielesnej natury. Tak
rozumiana wolnoæ staje w opozycji do religijnoci i m¹droci, a nawet do
wychowania i naturalnych sk³onnoci. Jest ona wyrazem ludzkiego d¹¿enia do
wyzwolenia siê z wszelkich ograniczeñ, do wolnoci absolutnej. W tym ujêciu
sumienie staje siê domen¹ ducha, oderwanego od cielesnoci i jej uwarunkowañ.
Cia³o staje siê wówczas jedynie wehiku³em ducha i jego przedmoralnym przedmiotem. St¹d ju¿ tylko o krok w stronê radykalnego utylitaryzmu i kalkulacji
tak¿e w stosunku do to¿samoci i roli ludzkiego cia³a. Ludzkie cia³o zostaje
wówczas usuniête z to¿samoci ludzkiej osoby, nie bierze w niej realnego
udzia³u. Tego rodzaju redukcyjne podejcie wobec cia³a widaæ w proporcjonalizmie. W tym ujêciu ludzkie cia³o i jego ukierunkowanie staje siê jednym z wielu
dóbr podobnych do innych22. Jej pod³o¿em jest jednak wspomniana dualistyczna wizja wiata, której pochodn¹ bêdzie podzia³ tak¿e moralnego wiata na
czêæ moraln¹ i przedmoraln¹, analogicznie do rozró¿nienia ducha i cia³a.
Czytaj¹c Tomasza wracamy do jednoci ludzkiego bytu, duszy i cia³a,
a co za tym idzie, tak¿e do uznania okrelonej natury samej ludzkiej wolnoci
oraz jej spe³nienia. Bêdzie ono opisane na drodze cnót. Cnoty z definicji maj¹
s³u¿yæ doskona³oci ludzkiej osoby. Sumienie i prawo bêd¹ wówczas odgrywa³y rolê oceny i zabezpieczenia tak rozumianej wolnoci. Jeli pragnienie
szczêcia porównaæ do sprê¿yny w zegarku, wówczas syndereza bêdzie jej
ukierunkowanym sposobem dzia³ania, dziêki któremu mo¿e ono wprawiaæ
w ruch ko³a praktycznych sylogizmów moralnych. Syndereza nakazuje bowiem
stale ka¿demu cz³owiekowi czyniæ dobro i unikaæ z³a. Dalsze czyny i kroki
cz³owiek musi wydedukowaæ na drodze refleksji nad tym, co w praktyce jest
tym dobrem, które ma czyniæ, oraz z³em, którego ma siê wystrzegaæ.
Spójna antropologia stanowi dla Akwinaty podstawê jego moralnych rozwa¿añ. Antropologiczne rozró¿nienia ludzkich duchowo-cielesnych w³adz po22

Por. VS, n. 46-50. 75-78.
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znawczych i po¿¹dawczych prowadz¹ w naturalny sposób do refleksji nad ich
sprawnociami i cnotami. Ka¿d¹ cnotê Tomasz wi¹¿e z jak¹ w³adz¹ w cz³owieku. Dotyczy to nawet nadprzyrodzonej cnoty mi³oci caritas23. Nieobecnoæ
tego rodzaju antropologicznego rozró¿nienia poziomów ludzkich w³adz i cnót
we wspó³czesnej refleksji prowadzi nas do trudnoci ze zrozumieniem Tomasza.
Dlaczego wa¿ne jest okrelenie, czy syndereza jest w³adz¹ czy sprawnoci¹,
a sumienie sprawnoci¹ czy aktem? Dla nas tego rodzaju pytanie mo¿e byæ
niezrozumia³e. Dla Tomasza jednak, i jego wspó³czesnych, chodzi o rzecz
fundamentaln¹. Do okrelenia czym jest sumienie i ka¿da inna rzeczywistoæ
obecna w cz³owieku koniecznie potrzebna jest refleksja nad jego antropologicznym usytuowaniem. Pozwala to na dok³adniejsze zrozumienie natury i roli
sumienia w kontekcie w³adz intelektualnych i po¿¹dawczych.
Warto przypomnieæ zatem pokrótce podstawowe antropologiczne pojêcia.
Najg³êbszym wyró¿nialnym poziomem bêdzie sama dusza i jej powi¹zanie
z cia³em, i zwi¹zana z tym istota duszy (essentia animae). Z istoty duszy i jej
sposobu powi¹zania z cia³em wynika dla Tomasza zespó³ w³adz: duchowych
b¹d duchowo-cielesnych, które uzdalniaj¹ cz³owieka do dzia³ania (potentiae).
Mamy tutaj zatem w³adze intelektualne oraz po¿¹dawcze, zmys³y, wyobraniê
i pamiêæ itp. Te ró¿ne w³adze dzia³aj¹ w pewien stabilny sposób. Niektóre z nich
dzia³aj¹ same z siebie (jak zmys³y), natomiast inne potrzebuj¹ pewnej formy
doskonalenia. Przede wszystkim dotyczy to wymiaru intelektualnego i etycznego. Tu od w³adz przechodzimy do sprawnoci (habitus). W³adze dziêki sprawnociom dzia³aj¹ poprawnie lub b³êdnie. Sta³e sprawnoci dobre nosz¹ nazwê
cnót (virtus), podczas gdy cechy z³e stanowi¹ wady (vitium). Tym samym
w ich wyniku powstaje dobre lub z³e dzia³anie, akt, czyn (actus). Patrz¹c w wietle
tych rozró¿nieñ na cz³owieka, mo¿emy naszkicowaæ hierarchiê zasad ludzkiego
dzia³ania, gdzie najwy¿ej znajduje siê to, co najbardziej uniwersalne, a najni¿ej
to, co najbardziej konkretne i widzialne. Tym samym od istoty duszy i jej w³adz
schodzimy do coraz bardziej widocznych przejawów dzia³ania w sprawnociach
i poszczególnych czynach. Taka hierarchia daje nam pewnego rodzaju antropologiczn¹ mapê, która u³atwia zrozumienie natury i sposobu funkcjonowania
cz³owieka. Odnalezienie na niej synderezy i sumienia u³atwia zrozumienie ich roli
w ludzkim dzia³aniu.
W kontekcie synderezy Tomasz pyta, czy nale¿y j¹ umiejscowiæ na
poziomie w³adz czy sprawnoci, natomiast w przypadku sumienia czy chodzi
23 Na ogólniejszym poziomie cnót Tomasz pokazuje to w Traktacie o cnotach. Summa teologii
I-II, 49-67, prze³. W. Galewicz, Kêty 2006, q. 50 i q. 56. W przypadku cnoty mi³oci caritas (STh II-II,
q. 23, a. 2) Tomasz krytykuje Piotra Lombarda za uto¿samienie tej cnoty z osob¹ Ducha wiêtego. Na
pierwszy rzut oka wydaje siê to byæ piêkna idea. Akwinata wykazuje jednak, ¿e przy bli¿szej analizie
dzia³a to na szkodê cnoty mi³oci, poniewa¿ w konsekwencji odrywa j¹ od cz³owieka i jego dobrowolnego dzia³ania.
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o w³adzê czy o czyn. Widaæ od razu ich bliskoæ i powi¹zanie; przy jednoczesnym podkreleniu, ¿e syndereza jest czym bardziej pierwotnym i podstawowym ni¿ sumienie. Wyjaniaj¹c to zagadnienie Akwinata ukazuje synderezê jako
naturaln¹ sprawnoæ, podczas gdy sumienie stanie siê aktem rozumu praktycznego. Takie dookrelenia w odniesieniu do wspomnianych poziomów antropologicznych okazuj¹ siê niezwykle przydatne. £atwiej wówczas zrozumieæ, co
w. Tomasz myli o sumieniu oraz dlaczego potrzebuje odrêbnego pojêcia
synderezy.
Akwinata ju¿ w Komentarzu do Sentencji wypracowa³ zatem pewien zr¹b
doktrynalny, który bêdzie mu towarzyszy³ do koñca jego kariery. I tak po
pierwsze wyranie podkreli, ¿e cile rzecz bior¹c sumienie to akt, nie w³adza24.
Po drugie uzasadnieniem jego tezy jest odwo³anie siê do sposobu mówienia
o sumieniu  to znaczy przypisywania mu konkretnych dzia³añ. Do listy wi¹zania czy obci¹¿ania wymienionych w Komentarzu Tomasz doda, ¿e sumienie tak¿e usprawiedliwia lub oskar¿a, wzglêdnie gryzie25. Sumienie  po
trzecie  dzia³a na podstawie pewnej naturalnej sprawnoci pierwszych zasad;
jest ni¹ syndereza. Jest ona podstaw¹ dla dzia³ania sumienia26. Po czwarte
Akwinata przyjmuje analogiê pomiêdzy poznaniem teoretycznym i praktycznym.
W przypadku Komentarza Tomasz podkrela, ¿e sumienie dotyczy samego
wniosku w moralnym sylogizmie, nie wspomina o tym w dzie³ach póniejszych.
Niemniej jednak analogia pomiêdzy dzia³aniem intelektu teoretycznego i praktycznego pozostaje; i Tomasz chêtnie siê do niej odwo³uje. Wreszcie  po pi¹te
 Tomasz odwo³uje siê stale do zasady, ¿e wszelki ruch domaga siê jakiego
nieruchomego elementu. Stosuje tê zasadê do naturalnej sprawnoci synderezy,
analogicznej do sprawnoci poznania pierwszych zasad.
Antropologiczna precyzja Tomasza jest dzi mo¿e najbardziej potrzebnym
elementem. Sumienie bywa okrelane ró¿nymi szlachetnymi porównaniami, które jednak bez ich antropologicznego wyjanienia pozostaj¹ wy³¹cznie metaforami, którym mo¿na nadawaæ dowolny sens. Na przyk³ad okrelenie sumienia jako
sanktuarium mo¿e stanowiæ zarówno powód do podkrelenia jego wielkoci,
jak równie¿ usprawiedliwienia w odniesieniu do obchodzenia ogólnie przyjêtych
norm moralnych. Dookrelenie, ¿e sumienie jest racjonalnym aktem rozeznania,
którego podstaw¹ jest sprawnoæ synderezy, rozwiniêta dalej w moralnym
rozumowaniu, stanowi przypomnienie, ¿e to dok³adnie sam rozum pe³ni rolê
24 Por. I, q. 79, a. 13 Czy sumienie jest w³adz¹. Pierwsze zdanie korpusu: cile siê wyra¿aj¹c, sumienie nie jest w³adz¹, lecz aktem. w. Tomasz z Akwinu, Traktat o cz³owieku. Summa
Teologii I, q. 75-89, prze³. S. Swie¿awski, Kêty 1999, s. 340; De veritate, 17, 1; przek³ad za De
conscientia, s. 4561.
25 Traktat o cz³owieku, s. 341; De conscientia, s. 55.
26 W obu przypadkach jest to temat rozwa¿ony uprzednio wobec pytania o sumienie, zob. STh,
I, q. 79, a. 12, Traktat o cz³owieku, s. 335 oraz De veritate, q. 16; De conscientia, s. 15.
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sanktuarium prawdy odkrywanej w ludzkim ¿yciu. W tym znaczeniu owo sanktuarium sumienia domaga siê wiernoci cz³owieka wobec odczytywanej prawdy.
Sumienie mo¿e bowiem b³¹dziæ, co dziêki przeprowadzonym rozró¿nieniom
tym bardziej staje siê widoczne. B³¹d za nie jest w ¿aden sposób wyrazem
ludzkiej wielkoci, ale jej u³omnoci¹, która z regu³y prowadzi zarówno do niepotrzebnych ograniczeñ i czasami tak¿e cierpieñ. Wol¹ Chrystusa jest natomiast
posiadanie przez cz³owieka ¿ycia w obfitoci (J 10,10) i do tego w³anie
prowadzi wyzwolenie p³yn¹ce z rozpoznania prawdy i ¿ycia w jej wietle (J 8,32).
Podstaw¹ przek³adu jest wydanie P. Mandonneta z 1929 r.; niestety, nie
dysponujemy jeszcze wydaniem krytycznym tekstu Leoniny27. W jêzyku polskim nie istnieje jeszcze przek³ad komentarza w. Tomasza do Sentencji Piotra
Lombarda28.
w. Tomasz z Akwinu
Komentarz do Sentencji Piotra Lombarda, ksiêga 2, d. 24, q. 2, a. 3-4
ARTYKU£ 3
ARTICULUS III
Utrum synderesis sit habitus vel potentia Czy syndereza jest sprawnoci¹ czy w³adz¹?
Ad tertium sic proceditur.
1. Videtur quod synderesis sit potentia, et
non habitus. Ea enim quae veniunt in eamdem divisionem, videntur esse unius rationis. Sed synderesis dividitur contra
alias animae potentias, scilicet contra
rationalem, et concupiscibilem, et irascibilem, ut patet ex Glossa Hieronymi Ezech., I,
col. 22, t. V Op. Hier. Ergo videtur quod sit
potentia.

ZARZUTY. Wydaje siê, ¿e syndereza jest
w³adz¹, nie sprawnoci¹.
1. To bowiem, co podlega temu samemu
podzia³owi, wydaje siê mieæ ten sam powód. Syndereza odró¿nia siê bowiem od
innych w³adz duszy, to jest od czêci rozumnej, sfery po¿¹dawczej i gniewliwej,
jak widaæ z Glosy Hieronima do Ezechiela 129. A wiêc syndereza jest w³adz¹.

2. Praeterea, Hieronymus dicit Malach. 2. Hieronim tak komentuje s³owa MalaII, super illud: Custodite spiritum ve- chiasza 2,15 Strze¿cie siê wiêc w duchu
strum etc., col. 1561. t. VI: Spiritus di- waszym: jest powiedziane »duch«, czyli
27 Scriptum super Sententiis, wyd. P. Mandonnet, 2 t., Paris 1929 (ksiêgi I i II). Komisja Leonina
zosta³a powo³ana 18 padziernika 1879 r. przez papie¿a Leona XIII (st¹d jej nazwa) do krytycznej edycji
dzie³ w. Tomasza z Akwinu. Niestety, nie wszystkie dzie³a zosta³y przez komisjê wydane, brakuje m.in.
Komentarza do Sentencji.
28 w. Tomasz z Akwinu, Komentarz do Sentencji (wybór), w: Sentencje ³aciñskie. w. Izydor
z Sewilli, Piotr Lombard, w. Tomasz z Akwinu, t³um. J. Szymañski, B. Burliga, Kraków 2003, s. 155243;
Kwestia o prawdzie (Super I Sent., d. 19, q. 5), t³um. T. Pawlikowski, w: A. Andrzejuk, M. Zembrzuski
(red.), Tomasz z Akwinu. Opuscula, Opera Philosophorum Medii Aevi, t. 9, fasc. 2, Warszawa 2011,
s. 221242. Podajê za http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/bibliografie/bilb_tomasz_tlum.htm (24 I 2014 r.).
29 Tomasz czêsto stosuje tego rodzaju skrót Ezech. I, odsy³aj¹cy do okrelonego rozdzia³u
danej ksiêgi Pisma wiêtego; tutaj jest to pierwszy rozdzia³ Ksiêgi Proroka Ezechiela. Podobnie, u¿ywaj¹c
formy skróconej, Tomasz odsy³a do numeru czêsto cytowanych ksi¹g Arystotelesa czy Augustyna.
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citur, non pars animalis, quae non percipit
ea quae sunt Dei, sed rationalis. Hanc
autem vocat synderesim, I Ezech., col. 22,
t. V. Sed rationalis pars potentiam nominat. Ergo videtur quod sit potentia.

nie czêæ zwierzêca, która jest niezdolna do
przyjêcia spraw Bo¿ych, lecz czêæ rozumna. Tê za w komentarzu do Ezechiela 1
nazywa synderez¹. Czêæ rozumna oznacza
jednak w³adzê. A wiêc syndereza jest w³adz¹.

3. Praeterea, habitus non inscribitur nisi
potentiae. Sed Augustinus dicit, quod universalia juris praecepta scripta sunt in naturali judicatorio, quod est synderesis.
Ergo cum universalium juris sit aliquis
habitus, videtur quod synderesis, cui inscribuntur, sit potentia quaedam.

3. Sprawnoci przypisuje siê tylko w³adzy. Augustyn mówi za, ¿e powszechne
zasady prawa zapisane s¹ w naturalnej
ocenie, która jest synderez¹. A wiêc jeli
jaka sprawnoæ dotyczy powszechnych
zasad prawa, to syndereza, której s¹ przypisane te zasady, bêdzie jak¹ w³adz¹.

4. Praeterea, ex identitate actuum colligitur identitas potentiarum. Sed, ut ex inducta auctoritate patet, ad synderesim
pertinet judicium. Cum ergo liberum arbitrium a judicando nominetur, videtur
quod synderesis sit idem quod liberum
arbitrium. Sed liberum arbitrium est potentia. Ergo et synderesis.

4. Z identycznoci aktów wnioskuje siê
o identycznoci w³adz. A wiêc, jak widaæ
z przytoczonego autorytetu, do synderezy
nale¿y os¹d. Skoro wiêc wolny wybór (liberum arbitrium)30 bierze nazwê z os¹du,
wydaje siê, ¿e syndereza jest tym samym
co wolny wybór. Wolny za wybór jest
w³adz¹. Zatem i syndereza.

5. Praeterea, habitus amittitur vel per oblivionem, vel alio modo. Sed synderesis
semper manet, quae etiam post mortem
peccato remurmurat, cujus murmur vermis dicitur. Ergo synderesis nominat potentiam, et non habitum.

5. Sprawnoæ traci siê przez zapomnienie
b¹d w jaki inny sposób. Syndereza jednak stale pozostaje, poniewa¿ nawet po
mierci wyrzuca grzech, jej wyrzut bywa
nazywany robakiem. Syndereza wiêc
oznacza w³adzê a nie sprawnoæ.

Sed contra, potentia rationalis se habet ad
opposita. Sed synderesis se habet determinate ad unum, quod nunquam errat.
Ergo videtur quod non sit potentia, sed
habitus.

SED CONTRA. W³adze rozumne odnosz¹
siê do przeciwieñstw. Syndereza natomiast sprowadza siê do czego jednego,
co nigdy nie b³¹dzi. A zatem nie wydaje
siê byæ w³adz¹, lecz sprawnoci¹.

Praeterea, opposita in idem genus reducuntur. Sed synderesi opponitur fomes:
sicut enim fomes semper ad malum instigat, ita et synderesis semper in bonum
tendit. Cum igitur fomes sit habitus quidam,
ut in Littera dicitur, videtur etiam quod
synderesis habitum nominet.

2. Przeciwieñstwa sprowadzaj¹ siê do tego
samego gatunku. Syndereza natomiast jest
przeciwieñstwem zarzewia grzechu: jak ono
bowiem zawsze kusi do z³a, tak syndereza
zawsze prowadzi do dobra. Skoro wiêc zarzewie jest pewn¹ sprawnoci¹, jak mówi
tekst31, to oznacza j¹ tak¿e syndereza.

30 O trudnociach przek³adu liberum arbitrium zob. A. Andrzejuk, Syndereza..., s. 115. W dalszej
czêci oddajê to s³owo tak¿e jako wolna decyzja.
31 Trudno okreliæ, do jakiego fragmentu czy tekstu Tomasz siê odnosi. Mo¿na to wywnioskowaæ z tekstu Piotra Lombarda, Sent. II, d. 30, szczególnie roz. 8-9, niemniej brakuje tam bezporedniego
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SOLUTIO.  Respondeo dicendum, quod
sicut est de motu rerum naturalium, quod
omnis motus ab immobili movente procedit, ut dicit Augustinus, VIII Super Genesim, cap. XXVI, col. 391, t. III, et Philosophus probat in VII Physicor., a text. 1
ad 9, et VIII, a text. 21 ad 45, et omne
dissimiliter se habens ab uno eodemque
modo se habente; ita etiam oportet quod
sit in processu rationis; cum enim ratio
varietatem quamdam habeat, et quodammodo mobilis sit, secundum quod principia in conclusiones deducit, et in conferendo decipi potest, oportet quod omnis
ratio ab aliqua cognitione procedat, quae
uniformitatem et quietem quamdam habeat; quod non fit per discursum investigationis, sed subito intellectui offertur: sicut enim ratio in speculativis deducitur ab
aliquibus principiis per se notis, quorum
habitus intellectus dicitur; ita etiam oportet quod ratio practica ab aliquibus principiis per se notis deducatur, ut quod est
malum non esse faciendum, praeceptis
Dei obediendum fore, et sic de aliis: et
horum quidem habitus est synderesis.
Unde dico, quod synderesis a ratione
practica distinguitur non quidem per substantiam potentiae, sed per habitum, qui
est quodammodo innatus menti nostrae
ex ipso lumine intellectus agentis, sicut
et habitus principiorum speculativorum,
ut, omne totum est majus sua parte, et hujusmodi; licet ad determinationem cognitionis eorum sensu et memoria indigeamus, ut in II Poster, cap. ult.,. dicitur. Et
ideo statim cognitis terminis, cognoscuntur, ut in I Poster., cap. I, dicitur. Et ideo

ODPOWIED. Jak w przypadku ruchu rzeczy
naturalnych ka¿dy ruch pochodzi od nieruchomego poruszyciela, jak mówi Augustyn w komentarzu do ksiêgi Rodzaju 832,
i czego dowodzi Filozof w Fizyce 7 i 8,
i jak wszystko, co ró¿norodne pochodzi
od tego, co zawsze pozostaje jednakowe,
tak równie¿ musi byæ w rozumowaniu.
Skoro wiêc rozum posiada pewn¹ ró¿norodnoæ, i w pewien sposób porusza siê,
skoro od zasad przechodzi do wniosków,
przy czym mo¿e siê tu pomyliæ, to ka¿de
rozumowanie musi wychodziæ od jakiego poznania, które posiada pewn¹ jednorodnoæ i sta³oæ, i które nie bierze siê
z dyskursywnych poszukiwañ, lecz samo
bezporednio narzuca siê intelektowi. Jak
bowiem rozum w teorii wyprowadza rozumowanie na podstawie kilku zasad oczywistych samych przez siê, których sprawnoci¹ jest ich rozumienie (intellectus),
tak równie¿ rozum praktyczny musi rozumowaæ, wychodz¹c od jakich zasad
oczywistych samych przez siê, na przyk³ad, ¿e nie nale¿y czyniæ z³a, ¿e nale¿y
byæ pos³usznym Bo¿ym przykazaniom
i temu podobne. Sprawnoci¹ tych zasad
jest za syndereza. Dlatego uwa¿am33, ¿e
syndereza nie ró¿ni siê od rozumu praktycznego co do samej substancji w³adzy,
lecz co do sprawnoci, która jest w pewien
sposób wrodzona naszemu umys³owi dziêki samemu wiat³u intelektu czynnego, podobnie jak sprawnoæ zasad teoretycznych,
na przyk³ad, ¿e ka¿da ca³oæ jest wiêksza
od swojej czêci itp., jakkolwiek dla ich
dok³adnego poznania potrzebujemy zmys³ów i pamiêci, jak jest powiedziane

stwierdzenia, ¿e zarzewie grzechu (fomes) jest sprawnoci¹ (habitus). Lombard uto¿samia zarzewie
z po¿¹dliwoci¹, z któr¹ cz³owiek siê rodzi. Jest ono czym g³êbszym ni¿ sam akt i poruszenie duszy
b¹d cia³a, co znaczy, ¿e jest trwa³¹ wad¹ prowadz¹c¹ do z³a.
32 Styl skrótów Tomasza zostaje tutaj zachowany, por. przypis 29.
33 Rzadko Tomasz mówi w pierwszej osobie dico; z regu³y preferuje formy bezosobowe. W tym
korpusie trzykrotnie Tomasz podkrela odrêbnoæ swojego stanowiska. Uwydatnia to jego osobiste
zaanga¿owanie oraz odciêcie siê od opinii sprzecznych z jego stanowiskiem.
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dico, quod synderesis vel habitum tantum w ostatnim rozdziale Analityk wtórych 2.
nominat, vel potentiam saltem substitutam Dlatego wiêc natychmiast po zrozumiehabitui sicut nobis innato.
niu pojêæ zostaj¹ takie zasady uznane, jak
powiedziano w pierwszym rozdziale Analityk wtórych 1. Dlatego uwa¿am, ¿e syndereza oznacza albo wy³¹cznie sprawnoæ,
albo w³adzê przynajmniej pomocnicz¹ wobec sprawnoci tak nam wrodzonej.
Ad primum ergo dicendum, quod synderesis dividitur contra alias potentias, non
quasi diversa per substantiam potentiae
sed per habitum quemdam; sicut si intellectus principiorum contra speculativam
rationem divideretur.

NA ZARZUTY NALE¯Y ODPOWIEDZIEÆ:
Ad 1. Syndereza ró¿ni siê od innych
w³adz nie jako odrêbna co do substancji
w³adzy, ale przez jak¹ sprawnoæ, podobnie jak rozumienie pierwszych zasad ró¿ni siê od rozumu teoretycznego.

Ad secundum dicendum, quod rationalis Ad 2. Czêci rozumnej nie okrela siê po
pars non simpliciter vocatur synderesis, prostu synderez¹, lecz pod tym wzglêsed secundum quod talem habitum con- dem, w jakim dotyczy ona tej sprawnoci.
cernit.
Ad tertium dicendum, quod universalia
juris non inscribuntur synderesi, quasi
habitus potentiae, sed magis quasi collecta in habitu inscribuntur ipsi habitui; sicut
principia geometricalia geometriae inscribuntur.

Ad 3. Powszechne zasady prawa przypisuje siê synderezie nie tak, jak sprawnoæ
(habitus) w³adzy (potentia), ale raczej
jak to, co zebrane przez dan¹ w³adzê przypisuje siê jej samej, na przyk³ad jak zasady
geometryczne przypisuje siê geometrii.

Ad quartum dicendum, quod judicium non
eodem modo libero arbitrio et synderesi
convenit: quia ad synderesim pertinet universale judicium, secundum universalia
juris principia: semper enim de conclusionibus per principia judicatur; unde in
scientia resolutoria judicandi ars dicitur:
sed ad liberum arbitrium pertinet judi-

Ad 4. Os¹d nie w ten sam sposób odnosi
siê do wolnej woli i do synderezy: poniewa¿ do synderezy nale¿y ogólny os¹d
w wietle ogólnych zasad prawa, zawsze
bowiem ocenia siê wnioski w wietle
podstawowych zasad, st¹d wiedzê rozstrzygania w wietle pierwszych zasad
(scientia resolutoria)34 okrela siê jako

34 £ac. scientia resolutoria (w wydaniu parmeñskim resolutiva) to pojêcie odwo³uj¹ce siê do
metody sprawdzania wniosków poprzez sprowadzanie ich do zasad. Tomasz rozró¿nia via resolutionis
obok via compositionis vel inquisitionis, por. I-II, q. 14, a. 5, gdzie jest mowa o metodologicznym
aspekcie namys³u (consilium)  utrum consilium procedat modo resolutorio. W Etyce nikomachejskiej,
bêd¹cej ród³em inspiracji dla tych rozwa¿añ Tomasza, jest mowa o tym, ¿e kto bowiem siê namyla,
zdaje siê wykonywaæ pracê badawcz¹ i analityczn¹, Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 5, Etyka nikomachejska III, 3, Warszawa, 2002, s. 129, por. Summa Theologiae, I-II, q. 14, a. 5, sc. Miko³aj Olszewski
w przek³adzie Tomaszowego komentarza do traktatu De Trinitate Boecjusza przek³ada termin ratio
resolvens jako rozum sprowadzaj¹cy, a resolvendum jako sprowadzanie, zob. w. Tomasz z Akwinu,
O poznaniu Boga, Kraków 2005, s. 290-291. Adagium ars iudicandi resolutoria nominatur A. Anuszkiewicz prze³o¿y³ jako umiejêtnoæ s¹dzenia nazywamy umiejêtnoci¹ rozstrzygania w wietle pierwszych zasad, w: Kwestie dyskutowane o prawdzie, q. 15, a. 1, arg 3, t. II, Kêty 1998, s. 5.
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cium particulare de hoc operabili, quod sztukê s¹dzenia. Do wolnej woli natomiast
est judicium electionis. Unde synderesis nale¿y szczegó³owy os¹d o konkretnym
non est idem quod liberum arbitrium.
dzia³aniu, co jest os¹dem wyboru. Dlatego
syndereza nie jest tym samym, co wolna
wola.
Ad quintum dicendum, quod habitus naturalis nunquam amittitur, sicut patet de habitu principiorum speculativorum, quem
semper homo retinet; et simile est etiam
de synderesi.

Ad 5. Nie mo¿na nigdy straciæ sprawnoci
naturalnej, jak widaæ to na przyk³adzie
sprawnoci pierwszych zasad teoretycznych, któr¹ cz³owiek ma zawsze, to samo
dotyczy tak¿e synderezy.

ARTICULUS IV
Utrum conscientia sit actus

ARTYKU£ 4
Czy sumienie jest aktem

Ad quartum sic proceditur.
1. Videtur quod conscientia non sit actus.
Origenes enim dicit, Sup. epist. ad Rom.,
cap. II, v. 15, col. 893, t. IV, quod conscientia est spiritus corrector et paedagogus animae, sibi sociatus, quo separatur a
malis et adhaeret bonis. Sed spiritus vel
nominat potentiam, vel etiam ipsam essentiam animae. Ergo videtur quod conscientia non sit actus.

ZARZUTY. Wydaje siê, ¿e sumienie nie jest
aktem.
1. Orygenes mówi bowiem w komentarzu
Listu do Rzymian, ¿e sumienie jest duchem upomnienia, pedagogiem duszy i jej
towarzyszem, dziêki któremu oddala siê
ona od z³ych, i przylega do dobrych. Duch
jednak albo oznacza w³adzê, albo nawet
sam¹ istotê duszy. St¹d widaæ, ¿e sumienie nie jest aktem.

2. Praeterea, conscientia, secundum quod
a quibusdam describitur, est dictamen rationis, quo judicat, et ligat ad faciendum
et non faciendum. Sed judicium de hoc
faciendo vel non faciendo, ut dictum est,
pertinet ad liberum arbitrium. Ergo conscientia est liberum arbitrium. Sed liberum arbitrium non est actus. Ergo nec
conscientia.

2. Sumienie, jak je opisuj¹ niektórzy, jest
rozporz¹dzeniem rozumu, który os¹dza
i wi¹¿e do dzia³ania b¹d powstrzymania
siê od niego. Taki jednak s¹d dotycz¹cy
okrelonego dzia³ania lub powstrzymania
siê od niego, jak ju¿ powiedziano, zale¿y
od wolnej decyzji (liberum arbitrium).
A zatem sumienie jest woln¹ decyzj¹.
Wolna decyzja nie jest jednak aktem.
A zatem i sumienie nie jest aktem.

3. Praeterea, in Glossa Ezech., I, dicit
Hieronymus, col. 22, t. V, postquam de
synderesi locutus est: hanc autem conscientiam interdum praecipitari videmus.
Ergo videtur quod conscientia sit idem
quod synderesis. Sed synderesis non nominat actum, sed potentiam vel habitum.
Ergo videtur quod etiam conscientia.

3. Ponadto w Glosie do Ezechiela 1 Hieronim po omówieniu synderezy dodaje:
widzimy w³anie upadek tego sumienia.
A zatem wydaje siê, ¿e sumienie jest tym
samym, co syndereza. Syndereza nie
oznacza jednak aktu, ale w³adzê b¹d
sprawnoæ. A wiêc dotyczy to tak¿e sumienia.

TOMASZ Z AKWINU. KOMENTARZ DO SENTENCJI PIOTRA LOMBARDA...

187

4. Praeterea, conscientia est scientia qu- 4. Sumienie jest rodzajem wiedzy. Wieaedam. Sed scientia nominat habitum. dza za oznacza sprawnoæ. A zatem i suErgo et conscientia.
mienie jest sprawnoci¹.
5. Praeterea, Damascenus dicit, lib. IV
Fid. orth., cap. XXII, col. 1199, t. I, quod
conscientia est lex intellectus nostri. Sed
lex intellectus est ipsa lex naturalis, quae
est habitus principiorum juris. Ergo videtur
quod conscientia sit habitus, et non actus.

5. Jan Damasceñski mówi, ¿e sumienie
jest prawem naszego intelektu. Jednak
prawo intelektu jest samym prawem naturalnym, który jest sprawnoci¹ zasad prawa. Wydaje siê wiêc, ¿e sumienie jest
sprawnoci¹ a nie aktem.

6. Praeterea, omnis actus vel generat habitum, vel saltem ex aliquo habitu est regulatus. Si igitur conscientia est actus
quidam, oportet quod multiplicatis actibus generetur habitus, qui conscientia dicatur; vel quod saltem tales actus ex habitu aliquo procedant, quod in idem redit.

6. Ka¿dy czyn albo powoduje sprawnoæ,
albo przynajmniej jest kierowany jak¹
sprawnoci¹. Jeli wiêc sumienie jest jakim aktem, wówczas przy jego wielokrotnoci albo powstanie sprawnoæ, któr¹ mo¿na okreliæ mianem sumienia, albo
owe czyny pochodz¹ z jakiej sprawnoci,
co sprowadza siê do tego samego35.

Sed contra, conscientia peccatum aggravare dicitur. Sed aggravatio peccati esse
non potest nisi per hoc quod contradicitur
actuali rationis considerationi. Ergo videtur quod conscientia actualem rationis
considerationem nominet.

SED CONTRA 1. Mówi siê, ¿e sumienie obci¹¿a grzesz¹cego. Ten dodatkowy ciê¿ar
grzechu musi wynikaæ st¹d, ¿e odnosi siê
do czynnego przeciwstawienia siê dzia³ania rozumu. Wynika st¹d, ¿e sumienie
oznacza czynne dzia³anie rozumu.

Praeterea, ut dictum est, conscientia a quibusdam dictamen rationis dicitur. Sed
dictamen actum quemdam nominat, secundum quod ratio aliquid faciendum dijudicat. Ergo videtur quod conscientia
actum nominet.

2. Jak ju¿ powiedziano, niektórzy okrelaj¹ sumienie rozporz¹dzeniem rozumu.
Rozporz¹dzenie jednak oznacza jaki akt,
wedle którego rozum uznaje co za obowi¹zek do wykonania. A wiêc sumienie
oznacza akt.

SOLUTIO.  Respondeo dicendum, quod
conscientia multis modis accipitur. Quandoque enim dicitur conscientia ipsa
res conscita; et sic sumitur 1 Tim. 1, 5:
Charitas procedit de conscientia bona.
Glossa: idest spes; quia ex meritis quae
conscientia tenet, motus spei insurgit.
Quandoque vero dicitur habitus, quo quis

ODPOWIED. Nale¿y wyjaniæ, ¿e sumieniu
przypisuje siê wiele znaczeñ. Czasami bowiem sumieniem nazywa siê same poruszenie sumienia36. To znaczenie widaæ
w 1 Tm 1,5: mi³oæ p³ynie z dobrego sumienia. Glosa: to znaczy nadzieja, poniewa¿ z zas³ug, o których wiadczy
sumienie, powstaje poruszenie nadziei.

35

£aciñskie actus ³¹czy zarówno akt, jak i czyn. Podany argument wi¹¿e siê z antropologi¹:
czyny albo prowadz¹ do sprawnoci, albo siê z niej siê wywodz¹. Skoro zastosowanie tej zasady do aktusumienia prowadzi do wyprowadzenia tak¿e sumienia-sprawnoci, to nie mo¿e byæ on wy³¹cznie czynem.
Tomasz uznaje wniosek za oczywisty, i ju¿ go nie podaje: a zatem sumienie jest sprawnoci¹, a nie aktem.
36 Gra s³ów: conscientia  res conscita.

188

O. MICHA£ MROZEK

disponitur ad consciendum; et secundum
hoc ipsa lex naturalis et habitus rationis
consuevit dici conscientia. Quidam etiam
dicunt, quod conscientia quandoque potentiam nominat; sed hoc nimis extraneum est, et improprie dictum: quod patet, si diligenter omnes potentiae animae
inspiciantur.

Czasami natomiast sumieniem nazywa siê
sprawnoæ, która uzdalnia do aktów sumienia; w tym znaczeniu samo prawo naturalne
oraz sprawnoæ rozumu zwyk³o siê nazywaæ
sumieniem. Niektórzy wreszcie mówi¹, ¿e
sumienie oznacza tak¿e w³adzê duszy. Takie
okrelenie jest jednak niezmiernie obce
i niew³aciwe. Widaæ to wyranie, gdy starannie rozpatrzy siê wszystkie w³adze duszy.

Nullo autem horum modorum conscientia
sumitur, secundum quod in usum loquentium venit, prout dicitur ligare vel aggravare peccatum: nullus enim ligatur ad aliquid faciendum nisi per hoc quod
considerat hoc esse agendum; unde quamdam actualem considerationem rationis,
per conscientiam, communiter loquentes
intelligere videntur: sed quae sit illa actualis rationis consideratio, videndum est.

¯aden z tych sposobów orzekania o sumieniu nie oddaje tego, co zazwyczaj
przypisuje siê sumieniu, mianowicie zobowi¹zywanie b¹d zwiêkszanie ciê¿aru
grzechu. Nikt bowiem nie mo¿e byæ zobowi¹zany do konkretnego dzia³ania bez
uwiadomienia sobie tego, ¿e to a to powinno byæ zrobione. Wynika st¹d, ¿e przez
sumienie w powszechnej mowie rozumie
siê aktualne dzia³anie rozumu. Co za jest
owym aktualnym dzia³aniem, pozostaje do
rozpatrzenia.

Sciendum est igitur, quod, sicut in VI
Ethic., cap. VIII, Philosophus dicit, ratio
in eligendis et fugiendis, quibusdam syllogismis utitur. In syllogismo autem est
triplex consideratio, secundum tres propositiones, ex quarum duabus tertia concluditur. Ita etiam contingit in proposito,
dum ratio in operandis ex universalibus
principiis circa particularia judicium assumit. Et quia universalia principia juris
ad synderesim pertinent, rationes autem
magis appropriatae ad opus, pertinent ad
habitus, quibus ratio superior et inferior
distinguuntur; synderesis in hoc syllogismo quasi majorem ministrat, cujus consideratio est actus synderesis; sed mino-

Trzeba za wiedzieæ, zgodnie z tym, co
mówi Filozof w Etyce 6, ¿e rozum w tym,
co dotyczy wyboru i rezygnacji pos³uguje
siê sylogizmami. Sylogizm za zawiera
potrójne dzia³anie rozumu, zgodnie z trzema przes³ankami, gdzie na podstawie
dwóch z nich wnioskuje siê trzeci¹. Dotyczy to tak¿e omawianego zagadnienia, poniewa¿ rozum w praktyce dzia³ania os¹dza
szczegó³y na podstawie ogólnych zasad.
Poniewa¿ za ogólne zasady praworz¹dnoci nale¿¹ do synderezy, natomiast racje
bli¿sze dzia³aniu nale¿¹ do sprawnoci,
i tym ró¿ni siê rozum wy¿szy i ni¿szy37,
tak wiêc syndereza w tym sylogizmie dostarcza przes³anki wiêkszej i jej dzia³anie

37 w. Tomasz opisuje rozum wy¿szy i ni¿szy w komentarzu do 2 ksiêgi Sentencji, d. 24, q. 2,
a. 2, ukazuj¹c, ¿e nie chodzi o ró¿ne w³adze ani o rozró¿nienie pomiêdzy intelektem praktycznym i teoretycznym, co raczej o to, do czego intelekt siê odwo³uje. Rozum wy¿szy siêga do idei wiecznych
i boskich, podczas gdy rozum ni¿szy opiera siê na tym, co dostrzega w rzeczach stworzonych
i czasowych. Z tego wzglêdu rozum wy¿szy jest doskonalony przez m¹droæ, natomiast rozum ni¿szy
przez wiedzê.
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rem ministrat ratio superior vel inferior,
et ejus consideratio est ipsius actus; sed
consideratio conclusionis elicitae, est
consideratio conscientiae.

jest aktem synderezy, podczas gdy przes³anki mniejszej dostarcza rozum wy¿szy
b¹d ni¿szy i jego dzia³anie jest jego aktem, natomiast dzia³anie rozumu wobec
wy³onionego wniosku jest dzie³em sumienia.

Verbi gratia, synderesis hanc proponit:
Omne malum est vitandum; ratio superior
hanc assumit: Adulterium est malum, quia
lege Dei prohibitum: sive ratio inferior
assumeret illam, quia est malum, quia injustum, sive inhonestum: conclusio autem, quae est, adulterium hoc esse vitandum, ad conscientiam pertinet, et
indifferenter, sive sit de praesenti vel de
praeterito vel futuro: quia conscientia et
factis remurmurat, et faciendis contradicit: et inde dicitur conscientia, quasi cum
alio scientia, quia scientia universalis ad
actum particularem applicatur: vel etiam
quia per eam aliquis sibi conscius est
eorum quae fecit, vel facere intendit: et
propter hoc etiam dicitur sententia, vel
dictamen rationis: et propter hoc etiam
contingit conscientiam errare, non propter synderesis errorem, sed propter errorem rationis; sicut patet in haeretico, cui
dictat conscientia quod prius permittat se
comburi quam juret: quia ratio superior
perversa est in hoc quod credit, juramentum simpliciter esse prohibitum.

Na przyk³ad syndereza daje przes³ankê
nale¿y unikaæ wszelkiego z³a; rozum
wy¿szy przyjmuje przes³ankê cudzo³óstwo jest z³e, poniewa¿ jest zakazane
prawem Bo¿ym, móg³by j¹ przyj¹æ tak¿e
rozum ni¿szy ze wzglêdu na niesprawiedliwoæ czy nieuczciwoæ. Nastêpuj¹cy
wniosek, ¿e nale¿y unikn¹æ tego cudzo³óstwa, nale¿y do sumienia, i jest czym
obojêtnym, czy dotyczy on teraniejszoci, przesz³oci czy przysz³oci; poniewa¿
sumienie gani zarówno czyny ju¿ dokonane, jak planowane. St¹d te¿ przyjmuje siê
nazwê sumienia (con-scientia), jako
wspóln¹ z kim wiedzê (cum alio scientia), poniewa¿ ogólna wiedza zosta³a zastosowana do okrelonego czynu, a tak¿e dlatego, ¿e dziêki sumieniu kto jest wiadom
tego, co robi lub zamierza uczyniæ. Z tego
powodu okrela siê j¹ os¹dem b¹d poleceniem (dictamen) rozumu. Z tego te¿
wzglêdu sumienie mo¿e b³¹dziæ: nie ze
wzglêdu na b³¹d synderezy, ale z powodu
b³êdu rozumu. Widaæ to w przypadku heretyka, któremu sumienie nakazuje, ¿eby raczej pozwoli³ siê spaliæ ni¿ z³o¿y³ przysiêgê, poniewa¿ rozum wy¿szy w tym b³¹dzi,
¿e przyjmuje bezwzglêdny zakaz przysiêgi.

Et secundum hunc modum patet, qualiter
differant synderesis, lex naturalis, et conscientia: quia lex naturalis nominat ipsa
universalia principia juris, synderesis
vero nominat habitum eorum, seu potentiam cum habitu; conscientia vero nominat applicationem quamdam legis naturalis ad aliquid faciendum per modum
conclusionis cujusdam.

W tym znaczeniu widaæ, jak ró¿ni siê syndereza od prawa naturalnego i sumienia:
poniewa¿ prawo naturalne oznacza same
powszechne zasady prawa, podczas gdy
syndereza oznacza sprawnoæ ich rozeznawania b¹d w³adzê ze sprawnoci¹. Sumienie natomiast oznacza zastosowanie jakiego przykazania prawa naturalnego do
okrelonego dzia³ania w formie wniosku.
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Ad primum ergo dicendum, quod spiritus
quandoque sumitur pro spirituali quadam
operatione, et pro spirituali dono; et hoc
modo sumitur hic spiritus, et non pro
natura animae.

ODPOWIED NA ZARZUTY.
Ad 1. S³owem duch okrela siê czasem
duchowe dzia³anie b¹d duchowy dar,
i w ten sposób jest tutaj u¿yte to s³owo,
a nie w odniesieniu do natury duszy.

Ad secundum dicendum, quod judicium
ad liberum arbitrium pertinet, ad conscientiam, et synderesim; sed diversimode; quia ad liberum arbitrium pertinet judicium quasi participative, quia per se
voluntatis non est judicare; unde ipsum
judicium electionis liberi arbitrii est: sed
judicium per se vel est in universali, et
sic pertinet ad synderesim; vel est in particulari, tamen infra limites cognitionis
persistens, et pertinet ad conscientiam;
unde tam conscientia quam electio, conclusio quaedam est particularis agendi; sed
conscientia conclusio cognitiva tantum,
electio conclusio affectiva: quia tales
sunt conclusiones in operativis, ut in VI
Ethic., ubi supra, dicitur.

Ad 2. Os¹d i wolna decyzja (liberum arbitrium) dotycz¹ zarówno sumienia, jak
synderezy, choæ w ró¿ny sposób. Poniewa¿ wiêc do wolnej decyzji nale¿y os¹d
na zasadzie uczestnictwa, poniewa¿ s¹dzenie nie nale¿y bezporednio do samej
woli, st¹d sam os¹d wyboru nale¿y do
wolnej decyzji (liberum arbitrium). Bezporedni os¹d za jest albo ogólny, i tak
nale¿y do synderezy, albo dotyczy szczegó³ów, pozostaj¹c w granicach poznania,
i nale¿y do sumienia, st¹d zarówno sumienie, jak wybór s¹ jak¹ konkluzj¹ dotycz¹c¹ poszczególnego dzia³ania, sumienie jednak dotyczy wy³¹cznie wniosku
poznawczego, wybór  po¿¹dawczego,
poniewa¿ tego rodzaju wnioski wystêpuj¹
w dzia³aniu, jak powiedziano w Etyce 6
zgodnie z powy¿szym cytatem.

Ad tertium dicendum, quod tota virtus
conclusionis ex primis principiis trahitur;
et inde est quod conscientia et synderesis
frequenter pro eodem accipiuntur, et judicium utrique attribuitur, et praecipue judicium universale, quod per delectationem
peccati non corrumpitur, sed magis judicium in particularibus: et ideo non dixit
synderesim praecipitari, sed conscientiam.

Ad 3. Ca³a moc wniosków bierze siê
z pierwszych zasad, st¹d czêsto sumienie
i syndereza bywaj¹ traktowane zamiennie,
a os¹d przypisywany bywa im obu, a szczególnie os¹d ogólny. Nie ulega on jednak zepsuciu ze wzglêdu na upodobanie w grzechu, lecz raczej os¹d szczegó³owy. Z tego
wzglêdu Hieronim mówi nie o upadku synderezy, ale sumienia.

Ad quartum dicendum, quod conscientia
et actum et habitum nominare potest: est
enim scire in habitu et scire in actu; unde
et conscientia diversimode accipi potest,
ut dictum est.

Ad 4. Sumienie mo¿e oznaczaæ zarówno
akt, jak sprawnoæ: jest bowiem wiedza
rozumiana jako sprawnoæ oraz wiedza
w akcie. St¹d te¿ i sumienie mo¿na ró¿nie
okrelaæ, jak powiedziano.

Ad quintum dicendum, quod conscientia,
secundum quod accipitur pro habitu, potest dici lex naturalis, quia ex habitu illo
praecipue actus conscientiae elicitur.

Ad 5. Sumienie w znaczeniu sprawnoci
mo¿na nazwaæ prawem naturalnym, poniewa¿ z tej sprawnoci wy³ania siê akt sumienia.
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Ad sextum dicendum, quod habitus ille ex
quo nascitur actus conscientiae, non est
habitus separatus ab habitu rationis et
synderesi: quia non alius habitus est principiorum et conclusionum quae eliciuntur
ab eis, et praecipue earum quae sunt circa
singularia, quorum non est habitus scientiae, nisi secundum quod continentur in
principiis universalibus.
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Ad 6. Sprawnoæ, z której rodzi siê akt
sumienia, nie jest sprawnoci¹ odrêbn¹
od sprawnoci rozumu i synderezy. Nie
wyró¿nia siê bowiem nowej sprawnoci
w stosunku do zasad i wniosków z nich
wynikaj¹cych, a przede wszystkim w stosunku do zastosowania ich do poszczególnych przypadków, których nie da obj¹æ
siê sprawnoci¹ wiedzy poza tym, co mieci siê w jej ogólnych zasadach.
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Andrzej Pietrzak, Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary
w teologii latynoamerykañskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013,
ss. 457.
Ksi¹¿ka pt. Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii
latynoamerykañskiej (Lublin 2013) ukaza³a siê nak³adem Wydawnictwa KUL.
Dzie³o zadedykowane zosta³o wybitnemu teologowi fundamentalnemu i metodologowi teologii, .p. ks. prof. Marianowi Ruseckiemu.
Rozdzia³ I  Metodologiczno-teologiczny kontekst problematyki modelu
i teologii latynoamerykañskiej (s. 27113)  ma charakter wprowadzaj¹cy.
Autor przedstawi³ w tej czêci ksi¹¿ki model ewangelizacji kultury i inkulturacji
wiary oraz teologiê latynoamerykañsk¹. O decyzji zamieszczenia osobnego
rozdzia³u traktuj¹cego o tych kwestiach dowiadujemy siê w koñcowej czêci
pracy  An outline of the book. Przes¹dziæ mia³o o tym ubóstwo literatury
przedmiotu w jêzyku polskim, a tak¿e prezentacja tematu w kategoriach nienaukowych (There is a deficiency in source materials on Latin American Theology in
the Polish language, and the idea about it is rather presented in slogans  s. 400).
W rozdziale II  Model organiczno-wstêpuj¹cy (s. 115207) autor
zwróci³ uwagê na rzeczywistoæ, bêd¹c¹ uczestnikiem ewangelizacji i teologii.
Mamy tu do czynienia ze specyficzn¹ personifikacj¹ (antropomorfizacj¹) owej
rzeczywistoci. Bardzo z³o¿ona, wieloaspektowa, obejmuj¹ca ró¿norakie obszary dzia³añ jest ona uczestnikiem g³oszenia Ewangelii i metodycznie uprawianej teologii. Skoro taka sytuacja ma miejsce, to imperatywem jest  stwierdzi³
A. Pietrzak  poznawanie rzeczywistoci. Wskaza³ tak¿e na ontologiê mi³oci,
o której stanowi m.in. sakramentalnoæ stworzeñ i historii. Stwierdzenie to jest
oryginalne. Domaga³oby siê jednak zestawienia sakramentalnoci w ogóle z jej
aplikacj¹ do stworzeñ i do historii. W tym ujêciu zagadnienia przebrzmiewa
wyranie koncepcja teologicznofundamentalna, analizowana przez wspomnianego wy¿ej M. Ruseckiego.
Autor wskazuje równie¿ na Koció³, bêd¹cy w stanie permanentnej misji
ewangelizacyjnej i jako wspólnotê uczniów i misjonarzy Jezusa Chrystusa.
Okrelenie to powraca w pracy i w innych miejscach. Oryginaln¹ refleksjê
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odnajdujemy w analizie tematu, jakim jest wiat wielokulturowy i miejsce w tym
wiecie Kocio³a, jako sakramentu Chrystusa.
A. Pietrzak zwróci³ uwagê na inkulturacjê jako metodê pracy ewangelizacyjnej, czyli w³anie dzia³ania (a nie teoretyzowania) uczniów i misjonarzy Jezusa
Chrystusa. W prezentowanym Modelu organiczno-wstêpuj¹cym istotn¹ rolê
odgrywa dialog, w którym uczestniczy wspólnota eklezjalna. Okrelenie to ma
wyj¹tkow¹ wymowê. Dialog odnosi siê nie do cz³onka Kocio³a, lecz dotyczy
ca³ej wspólnoty ochrzczonych i powo³anych do urzeczywistniania prawdy
o Trójjedyym Bogu w wiecie, co dzieje siê poprzez spotkanie, rozmowê,
wspólne podejmowanie dzie³ o wymiarze spo³ecznym. Autor wyró¿ni³ nastêpuj¹ce dialogi: wewn¹trzkocielny, ekumeniczny, miêdzyreligijny, spo³eczny i miêdzykulturowy. Wkomponowanie w strukturê modelu organiczno-wstêpuj¹cego
wskazanych treci dialogu jest istotne, choæ sam dialog mo¿e zaistnieæ równie¿
w innych modelach. Ostatecznie A. Pietrzak skoncentrowa³ siê na Metodzie
widzieæ  oceniaæ  dzia³aæ jako sk³adowej omawianego modelu. Podjêt¹
refleksjê nie nale¿y uwa¿aæ za novum w polskiej literaturze przedmiotu. Jest to
popularna metoda, omawiana nie tylko w opublikowanych pracach z zakresu
misjologii, ale te¿ pracach dyplomowych, zrealizowanych na polskich fakultetach teologicznych w ostatnich dziesiêcioleciach.
Rozdzia³ III  Model wyzwolenia (s. 209316)  zosta³ tak zbudowany,
by móc odpowiedzieæ na fundamentalne pytania: Cur liberato hominis?;
Liberato hominis a quo?; Liberatio hominis ad quo?; Quomodo liberatio
hominis?. Pytania przed³o¿ono w jêzyku ³aciñskim, co w kontekcie problematyki dotycz¹cej szczególnie wa¿nego problemu wielorakiego wyzwolenia
(cz³owieka jako jednostki i wspólnoty) w Ameryce £aciñskiej jest bardzo
wymowne. Ameryka £aciñska wpisana jest w wielk¹, dostojn¹ tradycjê kultury
³aciñskiej. Autor zauwa¿y³ kontekst genezy i powstania (u¿ywa tu s³owa narodziny), a nastêpnie rozwoju teologii wyzwolenia. Obecnie bez uwzglêdnienia
czy nawietlenia kontekstu nie mo¿na podejmowaæ powa¿nej, a zatem kompetentnej, twórczej refleksji teologicznej. Mistrzem tego ujmowania zagadnienia
jest Hans Waldenfels, który widzia³ koniecznoæ uprawiania teologii, w tym
teologii fundamentalnej, w kontekcie kultury i innych szczegó³owych nawet
wymiarów rzeczywistoci. Ponadto A. Pietrzak omówi³ zbawienie w Jezusie
Chrystusie (które zawsze jest wyzwoleniem cz³owieka od i ku) oraz wyzwolenie w historii. Jeden z podrozdzia³ów zosta³ opatrzony tytu³em: Antroposocjo-eko-eklezjo-poiesis. Sformu³owanie to wyra¿aæ ma ideê wielorakiego
wyzwolenia cz³owieka, którego sfery (przestrzenie, wymiary) s¹ ze sob¹ powi¹zane czy wrêcz wzajemnie siê przenikaj¹ce. Nie da siê jednak ukryæ, ¿e sformu³owanie powy¿sze ma charakter niemal tajemniczy.
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Wyzwolenie  stwierdzi³ A. Pietrzak w rozdziale III zatytu³owanym Model
wyzwolenia  kieruje siê w stronê prawdy. Wskaza³ na jego odniesienia,
zgodnie z ide¹ ewangeliczn¹. Wed³ug Dobrej Nowiny tylko prawda i jej poznanie
ma moc uczynienia cz³owieka wolnym. Prawda czyni te¿ wyzwolonymi
 wolnymi ca³e spo³ecznoci ludzkie, wychodz¹ce dziêki niej z wszelkich form
nieludzkiego zniewolenia. Wyzwolenie jest imperatywem, a nie propozycj¹ czy
postulatem. Chrzecijanie maj¹ siebie i innych przygotowywaæ do przyjêcia
prawdy: o Jezusie Chrystusie, o Kociele, o cz³owieku i wspólnocie. Wa¿ne jest
w tym modelu mikro- i makronawrócenie; o kwestiach tych traktuj¹ rozwa¿ania
zawarte w podsumowaniu rozdzia³u.
W rozdziale IV  Model inkulturacyjnej ewangelizacji ¿ycia wewnêtrznego (s. 317386)  autor podj¹³ problem oryginalny, raczej s³abo akcentowany
w refleksji dotycz¹cej inkulturacji. Podrozdzia³ zatytu³owany Czerpaæ z w³asnej
studni oraz ze studni obcych jest co najmniej kontrowersyjny. Nie wg³êbiaj¹c
siê w treæ tego sformu³owania, intuicyjnie mo¿na dodaæ  ze studni obcych
 o ile nie s¹ zatrute. Autor omówi³ tak¿e teologiczne inspiracje ¿ycia wewnêtrznego. Nakreli³ fundamentalne prawdy teologiczne dotycz¹ce s³owa
Bo¿ego, mi³oci trynitarnej, Jezusa Chrystusa i Jego szko³y oraz Maryi Bogurodzicy matki [powinno byæ Matki] chrystycznej poiesis ludzkoci. Refleksjê
przeprowadzon¹ w rozdziale IV zamyka podrozdzia³ zatytu³owany Kulturowy
broker.
Wed³ug A. Pietrzaka wskazanie powy¿szych modeli stanowi novum
w refleksji teologicznej z zakresu teologii latynoamerykañskiej. Nikt z badaczy
 twierdzi³  jeszcze nie ujmowa³ tak tematu oraz nie odnosi³ owych modeli
do wielu sfer ¿ycia. Podkreliæ nale¿y, ¿e autor temat ten zg³êbia³  jak sam
zaznaczy³ w innym miejscu  przez lat trzydzieci, od chwili podjêcia studiów
seminaryjnych w Brazylii, gdzie pracowa³ równie¿ jako misjonarz (cz³onek
zgromadzenia zakonnego Ksiê¿y Werbistów). W ksi¹¿ce przywo³ane zosta³y
liczne pozycje autorów latynoamerykañskich. Publikacje te stanowi¹ wartociowy przewodnik bibliograficzny.
Mimo wielu walorów pracy, mankamentem jest wprowadzenie licznych
pojêæ bez odpowiedniego ich zdefiniowania; dotyczy te chocia¿by takich terminów, jak: implementacja (okrelenie przewijaj¹ce siê przez ca³¹ pracê), poiesis, emfaza, mikro- i metanarracje, fosylizacja, autopoietyczne, teolog jako
autsajder, np. s. 22. W pracy s¹ zdania czy ich fragmenty niezrozumia³e dla
czytelnika, który nie przeszed³ specjalistycznego kursu z zakresu lingwistyki
oraz hermeneutyki. Praca zyska³aby na wartoci, gdyby nie by³o w niej nadmiaru
owych pojêæ zamkniêtych  obcych, nowych, nowo utworzonych (neologizmów). Jeli wprowadzamy je na grunt polski, nale¿y we wstêpie je wyjaniæ.
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W recenzowanej pracy zosta³y przywo³ane osoby, które nie maj¹ nic
wspólnego z refleksj¹ z zakresu teologii latynoamerykañskiej: Józef Tischner,
czy Zbigniew Brzeziñski b¹d (sic!) Zygmunt Bauman. Ozdabianie pracy
nazwiskami powszechnie znanymi nie podnosi jej waloru.
W pracy zdecydowanie brakuje odniesieñ do konstatacji Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a na temat teologii latynoamerykañskiej. Z kolei ksi¹¿ka Rados³awa Jaszczuka pt. Ewangelizacja kulturi inkulturacja Ewangelii w wietle
dokumentu koñcowego IV Konferencji Generalnej Episkopatu Latynoamerykañskiego i posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in America (Warszawa 2012) zosta³a tylko wskazana w jednym przypisie, a jest to dzie³o, w którym
odnajdujemy wiele kwestii rozwa¿anych przez A. Pietrzaka w jego ksi¹¿ce.
Zarówno w przypisie, jak i w bibliografii b³êdnie podany zosta³ rok opublikowania tego dzie³a [20012]! W czêciach obcojêzycznych ocenianej rozprawy
przytoczone s¹ informacje, których w ogóle nie ma w tekcie polskim. Co
wiêcej, dzie³o mog³o byæ poddane (dodatkowej) superrewizji redaktorskiej,
bowiem s¹ w niej b³êdy, których byæ nie powinno (np. zaimki osobowe dotycz¹ce Jezusa Chrystusa raz s¹ zapisywane ma³¹ liter¹, raz du¿¹). Zabrak³o
w bibliografii pozycji: J. Ró¿añski (red.), Ecclesia in America. Wybrane problemy Kocio³a w Ameryce Po³udniowe w wietle posynodalnej adhortacji
Jana Paw³a II (Warszawa 2003). W tym ostatnim dziele zamieszczona zosta³a
m.in. Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in America Ojca wiêtego
Jana Paw³a II (w przek³adzie R. Jaszczuka) 243338, którego to t³umaczenia
A. Pietrzak w swojej pracy nie wymieni³.
Sumuj¹c, stwierdzam, ¿e ksi¹¿ka A. Pietrzaka  mimo wskazanych uchybieñ  ma charakter oryginalnego studium interdyscyplinarnego z zakresu misjologii, teologii fundamentalnej oraz latynoamerykanistki.
EUGENIUSZ SAKOWICZ

Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone
Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio, a cura Mons.
M. Jêdraszewski, don J. S³owiñski, Poznañ 2013, ss. 615
Ks. Zenon Kardyna³ Grocholewski 26 maja 2013 r. obchodzi³ z³oty jubileusz przyjêcia wiêceñ prezbiteratu z r¹k ówczesnego metropolity poznañskiego ks. abpa Antoniego Baraniaka. Jubileusz szczególnie uroczycie obchodzono w Poznaniu, ale prze¿ywany by³ w ca³ej Polsce, a nawet w katolickich
rodowiskach naukowych ca³ego wiata. Piêædziesi¹t lat pos³ugi kap³añskiej
ks. kard. Grocholewskiego podzieliæ mo¿na na trzy etapy: praca jako wikariusza
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w Poznaniu (19631966), studia prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie (19661972) oraz praca w wa¿nych instytucjach
Stolicy Apostolskiej: w latach 19721999 w Najwy¿szym Trybunale Papieskim
 w Sygnaturze Apostolskiej, a obecnie (od 1999 r.) w Kongregacji Nauczania
Katolickiego. Ksi¹dz Kardyna³ jest najwy¿ej stoj¹cym w hierarchii kocielnej
dostojnikiem pochodz¹cym z Polski, bliskim wspó³pracownikiem i przyjacielem
kilku papie¿y, wybitnym naukowcem w zakresie filozofii, teologii, a zw³aszcza
prawa kanonicznego, bardzo szanowanym organizatorem i moderatorem nauczania katolickiego w ca³ym wiecie. Piastuje on jedn¹ z najwy¿szych funkcji
w Kociele, które odpowiada zakresem stanowisku ministra edukacji oraz nauki
i szkolnictwa wy¿szego w odniesieniu do katolickich uczelni na ca³ym wiecie.
Wyrazem wdziêcznoci i uznania dla osoby i dokonañ Jubilata jest okolicznociowa publikacja Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del
Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio, w której
ponad szeædziesi¹t osobistoci z ca³ego wiata zadedykowa³o Ksiêdzu Kardyna³owi swoje refleksje naukowe, g³ównie z takich dziedzin, jak prawo kanoniczne czy szeroko pojêta problematyka edukacji, szczególnie katolickiej. Ksiêga
wydana zosta³a bardzo starannie, w formacie A4, z kopiami XVII-wiecznych
rycin Poznania i Rzymu na wewnêtrznych stronach ok³adek, czyli miast,
w których przepracowa³ ca³e swoje ¿ycie. Ksiêga zosta³a wydana staraniem
i pod redakcj¹ ks. abpa Marka Jêdraszewskiego, Metropolity £ódzkiego oraz
ks. Jana S³owiñskiego z Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Poznañskiego. Wydawcami ksiêgi s¹: Archidiecezja Poznañska, Wydzia³ Teologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
Ca³a publikacja zosta³a podzielona na piêæ czêci: czêæ wstêpna, trzy
czêci z referatami naukowymi, a na koñcu wybór 19 fotografii z wa¿nych
momentów ¿ycia Jubilata, zw³aszcza z papie¿ami: Paw³em VI, Janem Paw³em II,
Benedyktem XVI i Franciszkiem.
W czêci wstêpnej (s. 531) zamieszczono zdjêcie i herb biskupi Jubilata
(z has³em: Illum oportet crescere), listy gratulacyjne najwybitniejszych postaci
Kocio³a oraz wykaz osób, które nades³a³y gratulacje. Opublikowano: listy
gratulacyjne papie¿a Franciszka oraz papie¿a seniora  Benedykta XVI, Wprowadzenie do jubileuszu pióra ks. abpa Stanis³awa G¹deckiego, metropolity
poznañskiego, pisma gratulacyjne kard. Angelo Sodano, dziekana kolegium
kardynalskiego, abpa Józefa Kowalczyka  Prymasa Polski, abpa Celestino
Migliore  Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, a tak¿e list z ¿yczeniami
i podpisami pracowników Kongregacji Wychowania Katolickiego. Na koñcu tej
czêci zamieszczono pe³n¹ listê osobistoci kocielnych (57), naukowych (19)
i w³adz wieckich (17), którzy nades³ali noty gratulacyjne.
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W pierwszej naukowej czêci ksiêgi jubileuszowej (s. 33124) zamieszczono artyku³y prezentuj¹ce dzia³alnoæ i osi¹gniêcia ks. kard. Grocholewskiego
oraz miejsca zwi¹zane z jego ¿yciem i dzia³alnoci¹. Otwiera j¹ laudacja ks. abpa
Marka Jêdraszewskiego (s. 3441), wczeniej profesora i biskupa pomocniczego w Poznaniu, a od 2012 r. metropolity ³ódzkiego. Opisuje on w niej bogate
¿ycie Jubilata (ur. 11 padziernika 1939 r.), jego lata m³odzieñcze, seminaryjne,
pracê wikariuszowsk¹ w Poznaniu, studia w rzymskim Uniwersytecie Gregoriañskim, pracê w Najwy¿szym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, póniejsz¹ pracê
profesorsk¹ w tym¿e Uniwersytecie Gregoriañskim, w Papieskim Uniwersytecie
Laterañskim oraz w Studium Rotalnym. Przypomina, ¿e 22 grudnia 1982 r.
zosta³ mianowany biskupem tytularnym oraz ¿e w Sygnaturze Apostolskiej
awansowa³ kolejno do funkcji kanclerza, sekretarza i prefekta (od 1998), pracowa³ nad reform¹ Kodeksu Prawa Kanonicznego, a 15 listopada 1999 r. zosta³
przez Jana Paw³a II mianowany prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego. Natomiast 21 lutego 2001 r. zosta³ podniesiony do godnoci kardyna³a.
Ponadto abp Jêdraszewski przywo³uje inne aspekty z ¿ycia Kardyna³a, m.in.
podkrela jego wspó³udzia³ w erygowaniu dwóch wydzia³ów teologicznych na
uniwersytetach pañstwowych w Polsce (Toruñ i Szczecin), jego obecnoæ na
wielu uniwersytetach na ca³ym wiecie, a tak¿e przypomina o odznaczeniu go
przez 21 uniwersytetów tytu³em doktora honorowego.
Pracê Jubilata jako wikariusza parafii Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu
(19631966) opisa³ biskup pomocniczy w Poznaniu  ks. dr Grzegorz Balcerek
(s. 4247). Ks. bp senior kaliski Stanis³aw Napiera³a przeanalizowa³ dzieje
Seminarium Archidiecezjalnego w Poznaniu w okresie, gdy studiowa³ w nim
i odbywa³ formacjê do kap³añstwa kard. Zenon Grocholewski (s. 4853).
Ks. dr Jan S³owiñski napisa³ Uwagi historyczno-prawne o Studium Trybuna³u
Roty Rzymskiej, w którym wyk³ada tak¿e jubilat (s. 6270). Ks. Rafa³ Rybacki
opisa³ dzieje staro¿ytnej stolicy biskupiej Agropoli, która w latach 19822001
by³a stolic¹ tytularn¹ abpa Grocholewskiego (s. 7276), a prof. Giorgio Marino
opisa³ rzymski koció³ w. Miko³aja w Wiêzieniu, bêd¹cy kocio³em tytularnym
kard. Grocholewskiego (s. 7882). Ks. dr Pawe³ Malecha, obecnie promotor
sprawiedliwoci w Sygnaturze Apostolskiej, napisa³ interesuj¹cy artyku³ o Kardynale i kompetencjach Sygnatury Apostolskiej, z uwzglêdnieniem pracy Jubilata w tym trybunale (s. 8492). Ks. biskup widnicki  Ignacy Dec  napisa³
artyku³ Vir bonus et sapiens, dicendi peritus (s. 94101), w którym opisa³ nie
tylko ¿ycie Jubilata, lecz tak¿e wyeksponowa³ jego oddanie prawu oraz popieranie prawa naturalnego i wychowania integralnego, a tak¿e jego wielkie zaanga¿owanie w dialog miêdzy Kocio³em i uniwersytetami oraz miêdzy teologi¹
i innymi dyscyplinami naukowymi; przeanalizowa³ te¿ zaanga¿owanie Kardyna³a
w popieranie katolickich rodków spo³ecznego przekazu.
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Ponadto w czêci pierwszej zamieszczono artyku³y F.X. Dumortier SJ
(Luniversité à la croisée des chemins; s. 3461), ks. bpa pomocniczego
poznañskiego, Z. Fortuniaka (Un appel, diverses vocations; s. 102115),
M. Króla (o Jubilacie jako Distinguished Person of Organic Work; s. 116120)
i V. Han-Sun Chiang, rektora Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen w Taipei na
Tajwanie (s. 122124). Z racji wieloci artyku³ów i szczup³oci miejsca
w dalszym ich opisie podajê tylko oryginalne tytu³y, oddaj¹ce poruszane treci.
W czêci drugiej jubileuszowego tomu (s. 125288) zamieszczono artyku³y 17 autorów (z tego szeciu z Polski), powiêcone ró¿nym szczegó³owym
zagadnieniom (z ró¿nych zakresów prawa kanonicznego): 1) prawu materialnemu ma³¿eñskiemu, 2) prawu procesowemu, 3) wychowaniu w wy¿szych seminariach duchownych, 4) pos³udze kap³añskiej, 5) uchylaniu ustaw kocielnych,
6) prawu karnemu, 7) prawu maj¹tkowemu, 8) prawu administracyjnemu
i 9) prawu o uniwersytetach katolickich. I tak zamieszczono tu nastêpuj¹ce
artyku³y:
ad 1) Lindissolubilità del matrimonio e la possiblità del sua dissolizione
(B. Nowakowski, s. 240250);
ad 2) Ricorso alla Segnatura contro il rifiuto del libello da parte del
decano della Rota Romana per indubbia incopetenza ex can. 1400 par. 2
(M.J. Arroba Conde, CMF; s. 126133); Grocholewski for the Defense
(P.J. Brown; s. 134139); The Nullity of Marriage Process as the Search of
Truth (R.L. Burke; s. 140153); Brevi cenni prodromici sull amministrativizzazione del processo penale canonico (J. Llobell; s. 214221); Die Fristen
für den Rekurs gegen die Untätigkeit im CIC und im CCEO (N. Schöch;
s. 252261);
ad 3) El ambiente formative del seminario mayor y los principals responsables (A.D. Busso; s. 154163);
ad 4) ? La vita e il ministero del sacerdote alla luce della lettera
pastorale del cardinal Aleksander Kakowski ai sacerdoti dellarcidiocesi di
Varsavia del 12 aprile 1936 (W. Góralski; s. 194203); Nuove strutture gerarchiche dellincardinazione de carattere personale (H. Stawniak; s. 272281);
ad 5) Abrogazione esteriore della legge ecclesiastica (can. 20-21 CIC)
(G. Dzier¿oñ; s. 170177);
ad 6) Osservazioni sul delitto nel cic vigente (P. Erd?; s. 178193);
Das kirchliche Strafrecht: Reformbedarf und Perspektiven (K. Lüdicke;
s. 222231);
ad 7) The Reduction of a Former Parish Church to Profane use in the
Light of the Recent Jurisprudence of the Apostolic Signatura (F. Daneels;
s. 164169); Gli atti di amministrazione dei beni ecclesiastici (L. wito;
s. 282288);
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ad 8) I principi di base del funzionamento dellamministrazione della
Chiesa (J. Krukowski; s. 204213); Fragen um das Verwaltungsverfahren in
der neueren kirchlichen Rechtsentwicklung (H. Schwendenwein; s. 262271);
ad 9) La personalità giuridica delle Università Cattoliche. Alcune note
canonistiche (G. Montini; s. 232238).
Wiêkszoæ artyku³ów dotyczy prawa procesowego, którym przez niemal
ca³e ¿ycie kap³añskie zajmowa³ siê Jubilat.
W czêci trzeciej omawianej publikacji (s. 290599), powiêconej problematyce wychowania, analizowane s¹ tak ró¿ne jej aspekty, jak: historia wychowania, znaczenie studiów filozoficznych i teologicznych, kszta³cenie moderatorów seminaryjnych oraz przysz³ych duchownych, dzia³alnoæ uniwersytetów
katolickich (Manila, Rzym), wizja pedagogiki kard. Grocholewskiego, wspó³czesne tendencje w szkolnictwie wy¿szym, tendencje laickoci, problemy bioetyki, liturgiki, katechetyki, kszta³cenia muzycznego w uczelniach katolickich,
nauka spo³eczna Kocio³a i etyka w zarz¹dzaniu szko³ami.
Artyku³y pochodz¹ od autorów z ró¿nych stron wiata i opublikowane
zosta³y w szeciu jêzykach: francuskim, angielskim, niemieckim, w³oskim, hiszpañskim i niderlandzkim.
W jêzyku francuskim opublikowano: Nouveaux temps, nouveaux etudiants, nouveaux professeurs (B.M. Barth; s. 290299); Philosofie et théologie
dans la formation académique (D.P. Capelle-Dumont; s. 352359); Charite de
lEglise Catholique Lexemple de la Confédération Caritas Internationalis
(J.P. Durand; s. 390401); Laccompagnement des étudiants à luniversité
catholique aujourdhui (G.R. Thivierge; s. 556561); Pour une éthique du
management scolaire. La Doctrine Sociale de lEglise (E. Verhack; s. 582591).
W jêzyku angielskim zamieszczono: Higher education for ethics and
values: A shared responsibility (S. Bergan); A beacon of Christian Wisdom in
the Far East: The Pontifical and Royal University of Santo Tomas in Manila
(H.V. Dagohoy); The Place of Theology in the University, Church and
Society (A. Denaux); Achievement in Catholic and Public Schools: Another
Reason We Need Catholic Schools (J.J. Hennessy); The University and its
Place in Shaping Visions of Europe  Reflection on a Special Occasion
(J. Sedlak); The Importance of Teaching Church Music at Theological
Seminaries (R. Tyra³a).
W jêzyku niemieckim opublikowano: Kirchliche Hochschulstudien vor
den Herausforderungen gegenwärtiger Entwicklungen der internationalen
Hochschulpolitik (F. Bechina; s. 300325); Priesterbildung im Mittelalter
(W. Brandmüller; s. 342350); Über die postsäkulare Gesellschaft (A. Marga;
s. 424448); Das Problem der Ausbildung von Priesteramtskandidaten in
der Diözese Breslau in den Jahren 17421811 (J. Myszor; s. 472479);
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Die Katechetenausbildung angesichts der Herausforderungen der Gegenwart
(J. Szpet; s. 548555).
W jêzyku w³oskim zamieszczono: Sana laicità o laicità positiva? (G. Dalla
Torre Del Tempio di Sanguinetto; s. 368375); Sfide contemporanee nelleducazione chrstiana (prospettiva pedagogica del Cardinale Z. Grocholewski
(J. Mastalski; s. 450459); I seminaristi: alcune osservazioni per aprire un
dibattito serio (W. Mering; s. 460470); La visita di Givanni Gentile a Brescia
e il memorial degli insegnanti del collegio Cesare Arici (L. Pazzaglia; s. 488505);
La Pontificia Accademia delle Scienze Storia e compiti (M. Sànchez Sorondo;
s. 512520); Lo ostudo delle problematiche di Bioetica nei Seminari (E. Sgreccia; s. 522535); La riforma liturgica tridentina (15681962). Conoscenza ed
ermeneuica, tra istanze e problematiche (M. Sodi; s. 536547); Problemi
morali delle sperimentazioni sulla procreazione umana (J. Troska; s. 562573).
W jêzyku hiszpañskim opublikowano: Formar a los formadores al. Sacerdocio Un compromiso que nace del amor a la Iglesia (J.E. Gonzáles
Magaña; s. 402414); Desafios a la Universidad de ayer y de hoy Compromiso
con la verdad e integracion del saber (A.H. Zecca; s. 592599).
W jêzyku niderlandzkim zamieszczono: A pebble in a river does not
change its flow (H.M.C.M. van Oorschot; s. 480486).
Opublikowanie tak wielu artyku³ów w wielu jêzykach wiadczy o wielkim
szacunku, jakim darzony jest ks. kard. Z. Grocholewski w ró¿nych krajach
i krêgach kulturowych, a tak¿e o wielkiej znajomoci osoby, pracy i publikacji
Jubilata. Pogl¹dy naukowe ks. kard. Grocholewskiego s¹ w wiecie dobrze
znane, gdy¿ jest on autorem ponad tysi¹ca publikacji naukowych, og³aszanych
w wielu jêzykach.
Recenzowana publikacja jest nie tylko wyrazem ogromnego autorytetu
ks. kard. Grocholewskiego, lecz tak¿e godna polecenia do dok³adnego przestudiowania  nie tylko przez teologów i kanonistów (których Ks. Kardyna³ jest
wybitnym przedstawicielem), ale przez wszystkich naukowców, przedstawicieli
w³adz uczelnianych, administracyjnych i s¹dowych, którzy znaj¹ jêzyki, w których jest ona publikowana. Bardzo po¿¹dane jest jej przet³umaczenie na jêzyk
polski, aby kr¹g czytelników tych interesuj¹cych treci w ojczynie Jubilata
móg³ byæ szerszy.
KS. RYSZARD SZTYCHMILER
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Wykaz skrótów
CSEL Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum I-LXXXVIII, Bh. I-V, Wien
18661986
Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
KK
Kodeks karny
mps
maszynopis
NTS New Testament Studies
OSP Orzecznictwo S¹dów Polskich
PL
Patrologiae cursus completus. Series Latina I-CCXVII, Indices I-IV, wyd. J.P. Migne, Paris 187890
PNT Pismo wiête Nowego Testamentu I-XII, red. E. D¹browski, F. Gryglewicz, Poznañ 195879
PSP Pisma starochrzecijañskich pisarzy, Warszawa 1969
SN
S¹d Najwy¿szy

