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  Biblijna opowieść o spożyciu owo-
cu z drzewa wiadomości dobrego i 
złego mówi o „zainfekowaniu” czło-
wieka moralnością. Nie potrafi odtąd 
patrzeć na rzeczywistość bez jedno-
czesnego jej oceniania, nie może wy-
zbyć się władzy sądzenia nazywanej 
jaźnią (intuicją) moralną, etycznością 
immanentną, Ja aksjologicznym itp. 
Najczęściej – sumieniem. Nie chodzi 
tu o ogólną świadomość moralną, o 
potencjalną zdolność zwaną niekiedy 
„iskrą sumienia” (scintilla conscien-
tiae), ale o akt jak najbardziej kon-
kretny. O odruch, gest spontaniczny, 
wyrastający z serca, nie z rozumu, od-
noszący się do równie konkretnej, da-
nej bezpośrednio sytuacji. Sumienie 
jest znakiem suwerenności jednostki.
uwolnienia się od wpływów zewnętrz-
nych, manipulacji, pokusy podobania
się otoczeniu. To wolność „wewnętrz-
na” („moralna”), jak określa ją Ry-
szard Legutko w Traktacie o wolności. 
Wolność ta wyraża pełne „autorstwo” 
– samosterowność, samostanowienie, 
samo-posiadanie, samo-panowanie, 
samo-zależność (jej przeciwieństwem 
jest heteronomia, autorytet). Wolność 
wewnętrzna jest wiernością sobie, 
czyli autentycznością, „własnoręcz-
nością”, jak określali autentyczność 
Grecy (αὐθεντία). Platon posługiwał 
się w tym kontekście terminem „czło-
wiek wewnętrzny” (ὁ εντὸς ἄνθρωπος). 
Seneka Młodszy, który jako jeden z 
pierwszych odwoływał się do pojęcia 
sumienia, pisał w Życiu szczęśliwym: 
„Niczego nie uczynię dla rozgłosu, 
ale wszystko uczynię dla sumienia. 
Będę myślał, że na oczach wszystkich 
dzieje się to, co będę czynił, wiedząc 
o tym sam jeden”. Wygląda na to, 
że dzisiejsze sumienie coraz chętniej 
uzewnętrznia się, wkracza na scenę 
publiczną. 
  W języku prawniczym słowo „klau-
zula” mówi o zastrzeżeniu, warunku 
określonym w umowie bądź przepi-
sie. Niektórzy polscy lekarze odwo-
łują się do klauzuli sumienia zezwala-
jącej na odmowę dokonywania zabie-
gów medycznych sprzecznych z ich
odczuciami moralnymi. Opowiedze-
nie się po stronie sumienia nie jest 
w tym wypadku decyzją heroiczną, 
skoro sankcjonuje ją regulacja praw-
na. Można się też zastanawiać, czy 
są to w ogóle indywidualne odruchy 
serca, jeśli wiążą się nie z doświad-
czeniem konkretnego konfliktu, lecz 
z podpisaniem podsuniętego tekstu, 
jakim jest sformułowana przez dr 
Wandę Półtawską Deklaracja wiary. 
W tradycji chrześcijańskiej dla po-
twierdzenia wiary wystarczało dotąd 
godziwe, kierowane dobrą wolą ży-
cie; w liturgii wystarczało tzw. Credo 
nicejskie – wyznawanie wiary pod-
czas mszy świętej. Deklaracja ozna-
cza zobowiązanie, opowiedzenie się 
publiczne, może też w jakimś sensie 
manifestacyjne, co oznacza w tym 
wypadku zeświecczenie, zamianę 
wymiaru wertykalnego (odniesienia 
do sacrum) na wymiar horyzontalny
(komunikat społeczny). Profesor Bog-
dan Chazan zapewnia nawet w jed-
nym z wywiadów, że do klauzuli su-
mienia może odwoływać się cały szpi-
tal, jak ma to miejsce w przypadku 

kierowanej przez niego placówki. 
Szczerze wątpię, czy podobna hurto-
wość ma cokolwiek wspólnego z in-
dywidualnymi rozpoznaniami uwik-
łań moralnych, czyli z sumieniami 
poszczególnych pracowników. Myślę 
nawet, że jedynym rzetelnym aktem 
sumienia byłaby niezgoda na podob-
ny kolektywizm. Nicola Chiaromante 
w jednym z listów do przyjaciółki, 
siostry Jerome z opactwa Regina Lau-
dis w Bethlehem, pisze o życiu, które 
zawsze przeżywa się w liczbie poje-
dynczej. „[…] każde doświadczenie 
jest jedyne i, w jakimś sensie, abso-
lutne – stosunek bowiem ze światem 
(z boskością) ustala się od wewnątrz 
– i nie jest podyktowany – nie może 
nigdy być podyktowany – przez nor-
my zewnętrzne: przez tak zwane 
obiektywne normy”. Wanda Półtaw-
ska, owszem, widzi w sumieniu wy-
łączną podstawę wolności i godności
lekarza. Pisze jednak o „lekarzu kato-
lickim” (użycie w tym wypadku przy-
miotnika zawężającego jako żywo 
przypomina „demokrację socjalistycz-
ną”…), oraz o sumieniu oświeconym 
„nauką Kościoła”. Czyli nie własnym 
już, autonomicznym, a formowanym 
przez instytucję. 
  Widać z powyższego, że nie każda 
samowiedza moralna spełnia warunki 
właściwego sumienia. By tak się stało, 
winna zostać ukierunkowana („oświe-
cona”) przez czynnik zewnętrzny; 
może nim być autorytet urzędu bądź 
osoby. Moralna decyzja naczelnika 
zakładu karnego z Koszalina, by opła-
cić grzywnę za oskarżonego o dro-
biazg psychotyka, ma oczywiście in-
ną wagę materialną niż decyzja leka-
rza, który – widząc daremność cier-
pienia i powodując się odruchem ser-
ca – zaprzestaje leczenia (eutanazja 
bierna). Sens moralny tych sytuacji 
jest przecież tożsamy: osoby te łamią 
prawo by pozostać w zgodzie z we-
wnętrznym poczuciem słuszności. O 
ile jednak czyn naczelnika spotka się 
z łatwą wyrozumiałością czy wręcz 
aprobatą (także sąd odstąpił od wyko-
nania orzeczonej kary), o tyle moralna 
decyzja lekarza może zostać uznana 
za akt przeniewierczy wobec wartości 
wskazywanych przez urząd (autory-
tet). Masz teraz prawo do własnego 
osądu pod warunkiem, że będzie to 
osąd respektujący wskazane ci kryte-
ria – coś podobnego mówił w 1914 
roku Henry Ford: możesz otrzymać 
model T w dowolnym kolorze, pod 
warunkiem, że będzie to kolor czarny. 
Owo „teraz” dotyczy zasadniczo sytu-
acji związanych z ochroną życia ludz-
kiego (eutanazja, aborcja, zapłodnie-
nie in vitro). Dla chrześcijanina życie 
nie jest jednak wartością najwyższą, 
chronienie go za wszelką cenę jest 
wyrazem antropocentryzmu („Ten, 
kto kocha swoje życie, traci je, a kto 
nienawidzi swojego życia na tym 
świecie, zachowuje je na życie wiecz-
ne”). Andrzej Grzegorczyk (Schema-
ty i człowiek) pisze, że z religijnego
punktu widzenia „bardziej konsek-
wentne byłoby zabijanie ludzi dob-
rych w chwili, gdy jest duże prawdo-
podobieństwo, że są bez grzechu, a 
nie zabijanie złych, którzy powinni się
zmienić, żeby uzyskać zbawienie”. 

Jeśli natomiast chroni się życie jako 
dar Boży – warto wsłuchać się w sens 
tego słowa. Dar życia – podobnie jak 
dar wolności – czyni mnie posiada-
czem jednego i drugiego. Dziwnie 
brzmiałoby pytanie: czyje jest moje 
życie?
  Nie sądzę, by można było nazywać 
sumieniem zdolność moralną mode-
lowaną przez urząd; by była to jesz-
cze „wola Boża wpisana w serce”, 
o której pisał św. Paweł z Tarsu. Su-
mienie at second hand! To dopiero 
powinno stanowić – i dla niektórych 
wierzących stanowi – powód zgor-
szenia, obrazę uczuć religijnych. Ale 
nie dla wszystkich. Władzę sumienia 
ogranicza także prawo stanowione i 
czyni to w dwojaki sposób. Po pierw-
sze wtedy, gdy poprzez kodeksowe 
normatywy („muszę”, „nie wolno mi”) 
zdejmuje z człowieka trud własnego
wyboru i unieważnia fundament mo-
ralny – dobrą wolę („chcę”). „Prawo 
stanowione (lex humana) nie powin-
no wtrącać się do spraw, którymi nie 
jest w stanie rządzić” (św. Tomasz z 
Akwinu). Po drugie poprzez wybiór-
cze, skłaniające do rozważania skali 
opłacalności, gwarancje klauzulowe.
Jeśli bowiem, jak twierdzi prof. An-
drzej Zoll, prawo w ogóle wyrasta 
z poszanowania ludzkich sumień, po-
winno w tej samej mierze respekto-
wać każdy ich wybór – a tak przecież 
nie jest, bo i nie może być.
  Instytucja kościelna, staje się to co-
raz bardziej widoczne, bierze aktyw-
ny udział w świeckich zmaganiach 
zwanych niekiedy wojną kulturową. 
Chce przeciwstawić się zgubnym ten-
dencjom wolnościowo-liberalnym, 
zagrażającym… no właśnie: czemu? 
Sumieniu chyba nie, skoro jest ono 
w wolności zakorzenione. Ładowi 
obiektywnemu? To przecież dla zba-
wienia nieistotne: „Właściwym przed-
miotem woli nie jest »dobro, jakie jest 
w rzeczywistości« (bonum existens in 
re), ale »dobro poznane« (bonum ap-
prehensum). Wola może więc zwra-
cać się do dobra pozornego, uznane-
go jednak za dobro” – warto czytać 
Akwinatę. Także Pawła z Tarsu: 
„Wszystko bowiem, co czyni się nie-
zgodnie z przekonaniem, jest grze-
chem”. Tendencje wolnościowo-libe-
ralne – owszem, bywa że irytujące i 
wywołujące poczucie dyzgustu – za-
grażają temu wszystkiemu, co utrwa-
lone w sferze doczesnej (dr Wanda 
Półtawska w Deklaracji… otwarcie 

pisze o „aktualnej potrzebie przeciw-
stawiania się narzuconym antyhuma-
nitarnym ideologiom współczesnej 
cywilizacji”). Zdaje się, że najbardziej 
szkodzą uświęconej tradycją władzy 
kościelnej instytucji. Burzą „małą sta-
bilizację” opartą na urzędowo okreś-
lonych zachowaniach oraz rytuałach, 
pozbawioną ożywczego niepokoju 
duchowego. Zdaniem Henri Bergso-
na bezkonfliktowość charakteryzuje 
społeczność termitów: to szczególny 
znak totalitaryzmu, podporządkowa-
nia wszystkich jednej idei. Sumienie 
pozbawione niepewności, wahań, nie-
uwikłane w realne sprzeczności – czy-
li tzw. czyste sumienie – jest wynalaz-
kiem diabła, jak powtarzał twórca ety-
ki szacunku dla życia, Albert Schwei-
tzer.
  Opowiadał mi kolega o przygodzie 
z czasów służby wojskowej odby-
wanej w Łodzi. Przyjechała do niego 
dziewczyna z Gdańska, więc dostał 
dwudniową przepustkę. Po kinie uda-
li się do hotelu, gdzie recepcjonistka 
odmówiła przydzielenia im jednego, 
dwuosobowego pokoju. Muszę mieć 
dowód, że jesteście małżeństwem –
tłumaczyła mało przyjaznym tonem.
Kiedy powołali się na swą pełnolet-
niość i prawo zezwalające na wspólne 
korzystanie z miejsc hotelowych, usły-
szeli, że dopóki ona jest na dyżurze, 
żadnych świństw w tym hotelu nie 
będzie, bo słucha innego prawa. Przy-
pomniało mi się to zdarzenie, kiedy 
czytałem fragment Deklaracji wiary 
mówiący o uznaniu pierwszeństwa 
prawa Bożego nad prawem ludzkim. 
Czym jest prawo Boże (lex divina), 
prawo wieczne (lex aeterna), prawo 
naturalne (lex naturalis) – nie sposób 
powiedzieć; podobnie jak nie sposób 
powiedzieć czegokolwiek istotnego 
o Bogu (Gabriel Marcel: kto o Bogu 
mówi, nie mówi o Bogu). Bóg jest 
przedmiotem wiary, nie wiedzy, zaś 
prymat prawa Bożego oznacza po 
prostu podporządkowanie reguł sta-
nowionych przez ludzi regułom będą-
cym – również ludzką – interpretacją 
Pisma. Jak każda interpretacja, i ta jest 
z samej istoty „nieobiektywna”, bywa, 
że ma charakter arbitralny, prowadzą-
cy w kierunku zawłaszczenia Tajem-
nicy i podporządkowania jej całkiem 
doczesnym interesom. Byłoby więc 
zwyczajnie uczciwiej mówić o włas-
nym światopoglądzie, poczuciu mo-
ralnym bądź sumieniu niż o rozpo-
znanej woli (prawie) Boga.

  Konflikt prawa i sumienia można 
zauważyć przede wszystkim w sytua-
cjach publicznych, związanych z wy-
konywaniem ról zawodowych. Nie
słyszałem, aby aktor teatralny odmó-
wił grania postaci nikczemnej, raczej 
próbuje odnaleźć w niej szczątkowe 
choćby dobro. Mogę natomiast wy-
obrazić sobie kogoś, kto odczuwa głę-
boki dyskomfort moralny związany 
z charakterem swej profesji, np. mękę 
wegetarianina pracującego w rzeźni.
Do konfliktu, o jakim mówię, można 
się odnieść [1] zawieszając, tłumiąc 
głos sumienia (legalizm); [2] ignoru-
jąc prawo na rzecz etyki przekonań; 
[3] starając się zmienić respektowane 
prawo, by zawierało tzw. minimum 
moralności; [4] zmieniając – gdy stara-
nia te nie przynoszą skutku – zawód.
Przeciwko ignorowaniu prawa sta-
nowionego na rzecz etyki przekonań 
opowiedział się m.in. ks. prof. Andrzej 
Szostek – etyk, były rektor KUL-u. 
Kiedy podczas dyskusji radiowej, 
w której brałem udział, jeden z uczest-
ników (kapłan, pracownik oliwskiego 
seminarium duchownego) wypowiedź
ks. Szostka porównał do głosu diabła, 
poczułem natychmiast – tam, w stu-
diu – zapach siarki. Nie trzeba prze-
cież wielkiej wyobraźni, by przewi-
dzieć opłakane dla Kościoła, nie tylko 
urzędowego, skutki podobnych wy-
powiedzi.

  Wpływanie na ludzkie sumienia po-
woduje ich obumieranie, zamykanie 
w gorsetach szytych przez instytucje, 
ideologie, mechanizmy władzy itp. 
Urzędowo zadekretowane klauzule 
rodzą takie niebezpieczeństwo. Łaciń-
ski termin clausula oznacza zamknię-
cie, także zamknięte pomieszczenie, 
celę; clausūra to m.in. więzienie; 
clāvis to klucz, ale i władza zamy-
kania.
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