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WPROWADZENIE
Wraz z postêpem nauk medycznych na naszych oczach teologia moralna
zosta³a postawiona wobec problemów i kwestii, które jeszcze kilkanacie lat temu
pozostawa³y w sferze imaginacji. wiat zmienia siê niezmiernie szybko, a cz³owiek, który próbuje za nim nad¹¿yæ, z powodzeniem mo¿e zostaæ okrelony jako
typ homo actualis próbuj¹cy nieustannie wprowadzaæ w ró¿ne sfery swojej egzystencji swoiste aggiornamento niejednokrotnie niedaj¹ce siê pogodziæ z godnoci¹ osoby stworzonej na obraz i podobieñstwo samego Boga. Niestety, tego
typu dzia³anie poci¹ga za sob¹ pewne negatywne konsekwencje. Spogl¹daj¹c na
panoramê wspó³czesnego wiata, mo¿na dojæ do przekonania, ¿e cz³owiek XXI
wieku jest dotkniêty g³êbokim powa¿nym kryzysem to¿samoci dotycz¹cym
tego, kim jest, jaki jest cel jego ¿ycia oraz hierarchia najwa¿niejszych wartoci.
Cywilizacja, gdzie wypacza siê wizje ludzkiej p³ciowoci, ocena sztucznego zap³odnienia pozaustrojowego stanowi problem, umylnie dokonuje siê zabicia nienarodzonego dziecka, przyznaje siê prawo do eutanazji, a eugenika stosowana
jest w celu maksymalizacji dziedziczenia cech dodatnich i minimalizacji cech
1
Piotr Olszanowski  kap³an diecezji bydgoskiej, doktorant na Wydziale Teologicznym Departamentu Teologii Moralnej Papieskiego Uniwersytetu Gregoriañskiego w Rzymie. Zainteresowania naukowe obejmuj¹ wspó³czesne zagadnienia teologii moralnej fundamentalnej oraz szczegó³owej, filozofii moralnoci oraz etyki.
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ujemnych, bez w¹tpienia okrelona mo¿e zostaæ mianem antycywilizacji lub 
jak trafnie wskaza³ papie¿ Jan Pawe³ II  k u l t u r ¹  m i e r c i2.
Jedn¹ z wielu przyczyn takiego stanu rzeczy niew¹tpliwie jest to, ¿e zapomniano o sumieniu jako czynniku, który reguluje rzeczywistoæ i wskazuje na
Prawdê, wobec której cz³owiek powinien kszta³towaæ swoje ¿ycie. Przywo³anie
refleksji podjêtej przez ojców soborowych zebranych na Vaticanum II wydaje siê
cennym wk³adem we wspó³czesn¹ debatê nad to¿samoci¹ cz³owieka, szczególnie jeli chodzi o rolê sumienia i obowi¹zek wiernoci jego nakazom w ¿yciu
wspó³czesnego cz³owieka. Istotny wk³ad w kszta³towanie soborowej koncepcji
sumienia mia³ równie¿ ten, który w literaturze fachowej, g³ównie przez Iana
Kera, nazywany jest ojcem Soboru Watykañskiego II3, a mianowicie John Henry
Newman. I choæ od narodzin wybitnego brytyjskiego myliciela minê³o ponad
200 lat, jego nauczanie  podobnie jak nauczanie Konstytucji Gaudium et spes,
od uchwalenia której mija 50 lat  w dalszym ci¹gu inspiruje teologów do podejmowania nowych wyzwañ. Mo¿na w nim odkryæ tak¿e wskazania aplikacji do
codziennoci zagadnieñ poruszanych w teologii moralnej fundamentalnej. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e znakomity angielski teolog to cz³owiek, który wyprzedzi³ swój wiek, i postrzegaæ go jako jednego z prekursorów Soboru Watykañskiego II. Myl Newmana inspirowa³a obrady soborowe „w stopniu znacznie
wiêkszym ni¿ myl jakiejkolwiek innej wybitnej postaci przesz³oci”4. Jego idee
sk³ania³y do zg³aszania wielu cennych postulatów podczas soborowej debaty,
maj¹cej szczególny wp³yw na kszta³t wspó³czesnej myli teologicznej, zw³aszcza w zakresie poruszanego w opracowaniu tematu sumienia.
Niniejsze studium podejmuje kwestiê obowi¹zku wiernoci sumieniu w perspektywie nauczania Johna Henry’ego Newmana oraz Konstytucji Gaudium et
spes. Jego celem jest ukazanie istotnej zbie¿noci, jak¹ mo¿na zauwa¿yæ miêdzy myl¹ kardyna³a a nauczaniem Soboru w odniesieniu do poruszanej kwestii. W dobie kryzysu to¿samoci wspó³czesnego cz³owieka wartociowym g³osem w debacie wydaje siê przypomnienie fundamentalnej nauki o sumieniu.

JOHN HENRY NEWMAN O SUMIENIU
Przywo³uj¹c s³owa Josepha Ratzingera, warto zaznaczyæ, ¿e ¿ycie kardyna³a
Newmana „mo¿na by okreliæ wrêcz jako jeden wielki komentarz do problematyki sumienia”5. Jak wskazuje Hermann Geissler, czasami jest on tak¿e nazywa-
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Jan Pawe³ II, Evangelium vitae, Watykan 1995, n. 21.
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ny Doctor conscientiae6. Powy¿sze s³owa znajduj¹ potwierdzenie w naukowym
dorobku brytyjskiego konwertyty, w sposób szczególny w dwóch dzie³ach.
Pierwszym z nich jest Logika wiary (1870), gdzie mo¿emy zauwa¿yæ swoiste
novum w odniesieniu do prezentowanej przez niego koncepcji sumienia. Brytyjski
myliciel dostrzega bowiem w sumieniu p³aszczyznê zmys³u moralnego (moral
sense) oraz poczucia obowi¹zku (sens of duty). Newman wskazuje, ¿e „g³os sumienia jest dwojaki. Jest on poczuciem moralnym i poczuciem obowi¹zku”7. Choæ
zaraz zastrzega, ¿e „akt sumienia jest oczywicie niepodzielny”8 i b³êdem by³oby
doszukiwaæ siê tu dyferencji dwóch ró¿nych ontologicznie aktów. Poczucie moralne oraz poczucie obowi¹zku mog¹ byæ natomiast poznawczo rozpatrywane
z dwóch ró¿nych punktów widzenia. Jako zmys³ lub poczucie moralne sumienie
ukazuje siê w swojej funkcji krytycznej i orzekaj¹cej jako wiadomoæ tego, „¿e
jest dobro i z³o”9. Natomiast jako poczucie obowi¹zku sumienie prezentuje siê jako
„¿ywa wiadomoæ powinnoci i odpowiedzialnoci”10, mianowicie jako czynnik
nakazuj¹cy czynienie dobra i unikanie z³a. Mówi¹c o tych dwóch wymiarach, Newman wskazuje tak¿e, ¿e ka¿dy z nich przyporz¹dkowany jest odpowiedniej regule.
I tak w przypadku poczucia moralnego jest to regu³a dobrego postêpowania, natomiast poczucie obowi¹zku zwi¹zane jest z sankcj¹ dobrego postêpowania11. Ponadto, zmys³ moralny to w Newmanowskiej koncepcji sumienia jego poznawczy charakter rozumiany jako s¹d rozumu zawieraj¹cy w³adzê krytyki i os¹du pozwalaj¹c¹
dostrzec wartoæ i odró¿niæ dobro od z³a. Z kolei poczucie obowi¹zku podkrela
osobiste ujêcie moralnego nakazu, a sumienie jest tutaj postrzegane jako bezwzglêdny dyktat czynienia dobra oraz unikania z³a12.
Zaznaczmy, ¿e pomimo wyró¿nienia wspomnianych wy¿ej dwóch aspektów
sumienia Newman wskazuje na jego istotow¹ jednoæ i niepodzielnoæ, sprzeciwiaj¹c siê przy tym rozpatrywaniu prezentowanej przez siebie koncepcji sumienia z punktu widzenia dwóch ró¿nych jego form.
Newmanowsk¹ wizjê sumienia mo¿emy tak¿e umiejscowiæ w charakterystycznych dla myli dziewiêtnastowiecznego kardyna³a pojêciach prawdziwego
obszaru (area of real), a tak¿e rozumowania ukrytego (implicite reason). Jest ono
rozwa¿ane tutaj w kategorii pierwotnej w³adzy dostrzegania wartoci moralnych
w konkretnej sytuacji jako wiadomoæ rozpoznania dobra lub z³a okrelonego
dzia³ania w sferze moralnej. Sumienie stanowi wed³ug Newmana ród³o wiedzy
moralnej i z tego wzglêdu bliskie jest rozumowi implikatywnemu. Trzeba jednak
6
Por. H. Geissler, Conscience and truth in the writings of blessed John Henry Newman, Rome
2012, s. 1.
7
J.H. Newman, Logika wiary, t³um. P. Boharczyk, Warszawa 1989, s. 96.
8
Tam¿e.
9
Tam¿e.
10
Tam¿e, s. 97.
11
Por. tam¿e.
12
Por. S. Ga³ecki, Spór o sumienie, Kraków 2012, s. 217.
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zdecydowanie odró¿niæ je od rozumu i procesu rozumowania, który potrafi przenieæ uzyskan¹ wiedzê na poziom pojêæ i teorii.
Z punktu widzenia obowi¹zku wiernoci sumieniu powinna interesowaæ nas
nie tyle krelona przez Newmana wizja aspektu poczucia obowi¹zku jako autorytatywnego nakazu czy te¿ sankcji w³aciwego postêpowania, ile przede wszystkim kwestia zmys³u moralnego, „teoretycznej funkcji rozpoznawania prawdy
i dobra w konkretnej sytuacji”13. Na uwagê zas³uguje jednak, ¿e kardyna³ nie
uto¿samia³ tego, co mia³ na myli, mówi¹c o poczuciu moralnym, z ³adunkiem
treciowym, jaki w poczuciu moralnym widzia³a dziewiêtnastowieczna myl anglosaska14. Chodzi³o mu raczej o oczyszczenie brytyjskiej tradycji z obcych i nieprawdziwych wp³ywów, by przez to powróciæ do klasycznej koncepcji sumienia
rozumianej jako niepodwa¿alny gwarant w sferze moralnoci i religii.
Zgodnie z opini¹ kardyna³a pod¹¿anie w sposób wierny i pos³uszny za g³osem
zmys³u moralnego to fundament, na którym mo¿liwe jest budowanie ¿ycia stosownie do sumienia. Z obowi¹zkiem wiernoci i pos³uszeñstwa sumieniu zwi¹zana jest
tak¿e jego funkcja jako osobistego przewodnika w dziedzinie wiary i moralnoci.
W Logice wiary odnaleæ mo¿emy potwierdzenie tych s³ów, gdy mowa jest o tym,
¿e „sumienie jest przewodnikiem osobistym […] a w swej roli przewodnika jest
wyposa¿one we wszystko, co jest mu potrzebne do spe³niania swojej funkcji”15. To
¿ycie wed³ug sumienia stanowi wskanik osobistego moralnego zdrowia oraz
wzrostu16. Podobnie nawietlona jest omawiana kwestia równie¿ w Szkicach historycznych, gdzie Newman wskazuje, „i¿ przewodnikiem ¿ycia, zaszczepionym
w nasz¹ naturê, odró¿niaj¹cym dobro od z³a [ ] jest nasze sumienie”17. Funkcja
sumienia sprowadza siê zatem do ukierunkowania osoby ku prawdzie i dobru, niezale¿nie od tego w jakiej sytuacji moralnej znajduje siê konkretna osoba. Przywo³uj¹c s³owa Eberharda Schockenhoffa, mo¿emy powiedzieæ, ¿e „w swojej elementarnej i najwa¿niejszej funkcji dla moralnego ¿ycia dzia³a sumienie jako czujnik,
albo organ, który cz³owiekowi wskazuje, co powinien czyniæ”18. Sumienie rozumiane w aspekcie moral sense, to w Newmanowskiej koncepcji osobisty przewodnik po zawi³ych cie¿kach codziennoci i konkretnie okrelonej sytuacji, który
pozwala osobie rozpoznaæ wartoæ danej sytuacji i uzdalnia j¹ do dokonania wyboru, z moralnego punktu widzenia najlepszego z mo¿liwych.
Odczytywanie sumienia jako osobistego przewodnika, zarówno w kwestii
wskazywania dobra i z³a, jak i kontynuacji w innych aspektach ¿ycia moralnego,
Por. tam¿e, s. 265.
Por. S.A. Grave, Conscience in Newman’s thought, Oxford 1989, s. 35-36.
15
J.H. Newman, Logika wiary, dz. cyt., s. 296-297.
16
T. Iglesias, Newman on conscience and our culture, „Milltown Studies” 49(2002), s. 19.
17
J.H. Newman, Historical sketches, t. 3, London–New York–Bombay–Calcutta 1909, s. 79.
18
E. Schockenhoff, Jak¹ pewnoæ daje nam sumienie? Orientacja etyczna, t³um. A. Marcol,
Opole 2006, s. 185.
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nierozerwalnie wi¹¿e siê z obowi¹zkiem wiernoci sumieniu, który wynika z samej istoty tego, czym sumienie po prostu jest. Zgodnie z wizj¹ kardyna³a znajduje to zastosowanie tak¿e w przypadku b³êdnego sumienia lub gdy jest ono le
uformowane. „Nawet niedoskona³e sumienie, je¿eli jest szczere, wymaga ca³kowitego pos³uszeñstwa, poniewa¿ nie istnieje bardziej niezawodna norma, do której mo¿na by siê odnieæ”19, dlatego niepos³uszeñstwo wobec s¹dów sumienia
powinno byæ rozpatrywane w kategorii najwiêkszego grzechu, jakiego cz³owiek
mo¿e siê dopuciæ. „Pierwszym i najwa¿niejszym obowi¹zkiem osoby wobec sumienia jest uwa¿ne ws³uchiwanie siê w jego g³os, a nastêpnie wierne stosowanie
siê do jego s¹dów”20. Niezastosowanie siê do tego obowi¹zku mo¿e prowadziæ
do podjêcia b³êdnej decyzji moralnej.
Drugie wa¿ne dzie³o kardyna³a Newman w kontekcie poruszanej tematyki
to List do Ksiêcia Norfolk o sumieniu (1875). Opublikowany piêæ lat po Logice
wiary zawiera refleksje nad relacj¹ sumienia do autorytetu i w sposób szczególny porusza relacje miêdzy sumieniem katolika i nauczaniem Kocio³a21. List do
Ksiêcia Norfolk o sumieniu jest tak¿e odpowiedzi¹ na zarzut brytyjskiego premiera Williama Gladstone’a, który g³osi³, ¿e papie¿ swoim nauczaniem wi¹¿e
sumienia katolików. Absurdalnie wyolbrzymiaj¹c problem, Gladstone twierdzi³,
¿e katolik w imiê wiernoci doktryny o nieomylnoci papie¿a powinien byæ mu
pos³uszny, nawet gdyby ten za¿¹da³ od niego morderstwa królowej Wiktorii22.
Kardyna³ twierdzi³, ¿e rola papie¿a jest s³u¿ebna wobec sumienia, a rozwa¿aj¹c papiestwo w kwestiach urzêdu, g³osi³, ¿e „gdyby papie¿ przemówi³ przeciwko Sumieniu w prawdziwym znaczeniu tego s³owa, pope³ni³by czyn samobójczy. Podcina³by ga³êzie drzewa, na którym siedzi”23. Dostrzegamy tutaj
swoist¹ nowoæ myli brytyjskiego uczonego, albowiem nikt przed nim nie
omieli³ siê wypowiedzieæ i okreliæ w taki sposób s³u¿ebnej relacji papie¿a
wobec sumienia. Rola papie¿a wobec sumienia, bêd¹cego echem g³osu
Boga24, jest wed³ug Newmana s³u¿ebna. Fakt jego [papie¿a] misji  stwierdza brytyjski myliciel  jest odpowiedzi¹ na skargi tych, którzy odczuwaj¹
niedostatek naturalnego wiat³a  i niedostatek tego wiat³a stanowi usprawiedliwienie jego misji25. Jednoczenie nale¿y zaznaczyæ, ¿e Newman jednoznacznie wyklucza pojawienie siê konfliktu pomiêdzy nakazami papie¿a a nakazami sumienia. Kardyna³ „wskazywa³, ¿e nie mo¿e dojæ do bezporedniego
K. Bielawski, Od redakcji, w: J.H. Newman, List do Ksiêcia Norfolk o sumieniu, t³um.
A. Muranty, Bydgoszcz 2002, s. 11.
20
S. Ga³ecki, Spór, dz. cyt., s. 263.
21
Por. I. Ker, Newman on Vatican II, dz. cyt., s. 117.
22
Por. ten¿e, John Henry Newman: a biography, Oxford 2009, s. 680.
23
J.H. Newman, List do Ksiêcia Norfolk o sumieniu, t³um. A. Muranty, Bydgoszcz 2002, s. 47.
24
Ten¿e, Logika wiary, dz. cyt., s. 97.
25
Ten¿e, List do Ksiêcia Norfolk o sumieniu, dz. cyt., s. 48.
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konfliktu, gdy¿ sumienie ma sens praktyczny, za dogmat o nieomylnoci zak³ada wypowiedzi o charakterze ogólnym”26.
Konwertyta przyznaje pierwszeñstwo sumieniu, któremu cz³owiek powinien
byæ wierny, gdy¿ dostrzega w nim echo g³osu samego Boga. Sumienie jest dla niego teonomiczn¹ rzeczywistoci¹  sanktuarium, przez które Bóg intymnie i osobicie zwraca siê do ka¿dej duszy. Newman twierdzi³, ¿e Stwórca zaszczepi³ swoje
w³asne prawo w swoich racjonalnych stworzeniach27. Jednoczenie w dowiadczeniu sumienia cz³owiek jest w stanie dowiadczyæ dzia³ania samego Boga28. W koñcu we wspomnianym licie natrafiamy na s³ynne stwierdzenie mówi¹ce o tym, ¿e
„sumienie jest pierwotnym namiestnikiem Chrystusa, prorokiem w swoich doniesieniach, monarch¹ w swojej stanowczoci, kap³anem w swoich b³ogos³awieñstwach i kl¹twach”29. Ponadto, brytyjski myliciel porównuje sumienie z anio³em,
chodz¹cym po ziemi, pos³añcem od Boga, który mówi do cz³owieka zza zas³ony30.
Z tej racji sumieniu nale¿y siê wiernoæ, albowiem nie jest ono tylko czystym przekonaniem lub zwyk³¹ opini¹, lecz ma swoj¹ godnoæ i okrelon¹ rolê do odegrania
w ¿yciu moralnym i religijnym poszczególnych osób.
John Henry Newman w swojej koncepcji sumienia okrela prawa mu przynale¿ne, ale tak¿e wskazuje na obowi¹zki, jakie z niego wynikaj¹, wród których
najwa¿niejszym jest formacja sumienia w taki sposób, który pozwala³by, aby
Bo¿e prawo jania³o tak czysto, jak to tylko mo¿liwe, i to bez jakiegokolwiek
za³amania jego promieni31. Troska o w³aciwe ukszta³towanie fenomenu sumienia jest warunkiem bycia wiernym jego nakazom w ¿yciu moralnym i religijnym,
a tak¿e pozwala unikn¹æ ignorancji, co w przypadku cz³owieka XXI wieku czêsto
jest dostrzegane. Wspó³czesnoæ pe³na jest ludzi, „którzy, nie dbaj¹c o w³asne
sumienie, bezmylnie krocz¹ przez wiat”32. Jako ¿e cz³owiek nie stanowi ród³a
g³osu sumienia, pomimo próby zag³uszania go lub bycia niepos³usznym, nie
mo¿e ca³kowicie go zniszczyæ lub zdeformowaæ33. O ile pojmowanie z³a i dobra,
w zale¿noci od w³aciwej formacji, mo¿e byæ ró¿ne u poszczególnych ludzi,
o tyle sumienie nale¿y do uniwersalnej w³asnoci ludzkoci. „Ale w dzisiejszych
czasach dla znacznej czêci spo³eczeñstwa prawo i wolnoæ sumienia zasadza siê
P. Kosty³o, Newman John Henry, w: Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, t. 7, Warszawa 2003, s. 272.
27
Por. H. Geissler, Conscience and truth, dz. cyt., s. 7.
28
G.J. Hughes, Conscience, w: The Cambridge companion to John Henry Newman, ed. I. Ker,
T. Merrigan, Cambrige 2009, s. 210.
29
J.H. Newman, List do Ksiêcia Norfolk o sumieniu, dz. cyt., s. 43.
30
Por. tam¿e, 42.
31
Por. H. Geissler, Conscience and truth, dz. cyt., s. 8.
32
W. Surmiak, B³. Johna Henryego kard. Newmana (1801-1890) teologia sumienia, „l¹skie
Studia Historyczno-Teologiczne” 44,2(2011), s. 513.
33
Por. L. Terlinden, Newman on conscience, w: John Henry Newman. Doctor of the Church,
ed. P. Lefebvre, C. Mason, Oxford 2007, s. 211.
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w³anie na obywaniu siê bez sumienia, ignorowaniu Prawodawcy i Sêdziego,
niezale¿noci od niewidzialnych zobowi¹zañ”34. W omawianym licie kardyna³
kreli panoramê tego, jak rozumiane jest sumienie w jego czasach. Mówi, ¿e gdy
ludzie popieraj¹ prawa sumienia, maj¹ na myli „prawo do mylenia, mówienia,
pisania i dzia³ania, zgodnie z w³asnym os¹dem i nastrojem, bez jakiejkolwiek myli o Bogu. [ ] ¿¹daj¹ tego, co uwa¿aj¹ za prerogatywê [ ], aby ka¿dy by³ swoim w³asnym panem we wszystkim i wyra¿a³, co mu siê podoba”35. To opis pasuj¹cy tak¿e do naszych czasów, gdzie sumienie zdezorientowane jest przez osobiste
opinie, subiektywne odczucia oraz samowolê. Zdaniem wielu osób, nie zawiera
ono w sobie odpowiedzialnoci wobec Stwórcy, ale raczej postrzegane jest jako
zupe³nie niezale¿ne i ca³kowicie autonomiczne36. Trudno zatem mówiæ o wiernoci sumieniu, skoro jego postrzeganie nie zachowuje istoty tego, czym jest.

GAUDIUM ET SPES O SUMIENIU
Blisko 50 lat po przyjêciu Konstytucji Gaudium et spes moglibymy przekornie zapytaæ, co w³aciwie wydarzy³o siê na Soborze Watykañskim II, ¿e nadal pozostaje on tak wa¿ny z punktu widzenia dzisiejszej dyskusji teologicznej
na temat sumienia. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e najwa¿niejszym g³osem w kwestii
sumienia jest ten zapisany w numerze 16. Gaudium et spes traktuj¹cy o jego
donios³oci i powadze.
Ciekawa jest jednak droga, jak¹ ojcowie soborowi zdecydowali siê podj¹æ,
by omawiany punkt konstytucji przybra³ ostateczny kszta³t. Warto przypomnieæ,
¿e Sobór Watykañski II odrzuci³ takie ustawienie dyskursu moralnego, który proponowa³ mu schemat De ordine morali christiano37, a wskazywa³ on na to, ¿e
sumienie nie ma nic do powiedzenia w odniesieniu do naukowej metody objawienia prawdy moralnej, gdy¿ jest pasywne w swoich odniesieniach. Jako s ³ u g a
p r a w a, po wczeniejszym dokonaniu selekcji wed³ug okrelonej specyfikacji
aktu, jest praktycznie zredukowane do prostego stanu mo¿liwoci przypisania
danego aktu do kategorii grzechu lub zas³ugi. Podkrelono przede wszystkim
bierny charakter sumienia jako rodka porednicz¹cego miêdzy porz¹dkiem
moralnym a poszczególnymi wierz¹cymi oraz podkrelono jego rolê jako prostego s¹du aplikuj¹cego normê moraln¹. Porz¹dek moralny, zdefiniowany jako ordynacja samego Boga, od którego pochodzi wiedza o uczciwoci i nieuczciwoci aktów ludzkich, nie zale¿y od cz³owieka, ale istnieje rzeczywicie oraz kieruje
J.H. Newman, List do Ksiêcia Norfolk o sumieniu, dz. cyt., s. 45.
Tam¿e, s. 44.
36
Por. H. Geissler, Conscience and truth, dz. cyt., s. 8.
37
Por. S. Maiorano, Coscienza e verità morale nel Vaticano II, w: La coscienza morale oggi,
ed. M. Nalepa, T. Kennedy, Roma 1987, s. 261.
34
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i prowadzi wierz¹cych w praktycznych s¹dach poszczególnych czynów poprzez
sumienie38. Podkrelaj¹c wa¿noæ w³aciwej formacji sumienia, wskazano, ¿e
cz³owiek nie jest w tym autonomiczny, ale pozostaje przedmiotem woli Boga39,
a ta zosta³a skonkretyzowana jako p o r z ¹ d e k, który wyra¿a niezbêdne relacje
wspó³istniej¹ce pomiêdzy rozumnymi stworzeniami a ich Stwórc¹. Absolutnoæ
i obiektywnoæ w ¿yciu moralnym s¹ absolutnoci¹ i obiektywnoci¹ owych niezbêdnych relacji i nie mówi¹ nic o osobie i historii zbawienia. Sumienie jest tu
pasywnym instrumentem aplikuj¹cym s¹dy praktyczne, w którym trudno dostrzec
jakikolwiek charakter dynamiczny. Sumienie ma siê jedynie wówczas, gdy jest
ono zgodne z porz¹dkiem obiektywnym40.
Optyka widzenia Gaudium et spes jest wyranie inna. Punkt 16. mówi przede
wszystkim o godnoci sumienia, które nie jest ju¿ tylko refleksj¹ nad porz¹dkiem
moralnym, ale „najtajniejszym orodkiem i sanktuarium cz³owieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego g³os w jego wnêtrzu rozbrzmiewa”41. We wnêtrzu cz³owieka dokonuje siê spotkanie z Bogiem, spotkanie z osob¹, a nie  jak
zosta³o to podkrelone wczeniej  spotkanie z prawem i porz¹dkiem niezbêdnych wspó³istniej¹cych relacji. Wnêtrze cz³owieka jawi siê jako komunia i dialog ze S³owem ¿ywym, a sumienie osi¹ga poziom rzeczywistoci, który wiara
okrela jako misterium Chrystusa42. W ten sposób odkryte w g³êbi sumienia prawo, któremu cz³owiek „winien byæ pos³uszny”43 i wierny, nie ma charakteru ofensywnego, ale konstruktywny, i wynika z godnoci osoby. Poza tym autorytet g³osu, z którym cz³owiek ma mo¿liwoæ obcowania sam na sam, wymaga od niego
wiernoci i w ¿aden sposób nie wkracza na pole jego wolnoci.
W centrum soborowego dyskursu przedstawionego w Gaudium et spes nie
ma ju¿ mowy o p o r z ¹ d k u niezbêdnych relacji, jest za to miejsce na ekonomiê zbawienia, a sama prawda sumienia nie sprowadza siê tylko do aplikacji
spersonalizowanych norm, ale jest lojaln¹ wiernoci¹ wobec pos³yszanego g³osu
Boga44. Ponadto mo¿emy przypisaæ sumieniu charakter aktywny, dynamiczny,
który ujawnia siê przede wszystkim w poszukiwaniu prawdy moralnej. To dziêki
wiernoci sumienia „chrzecijanie ³¹cz¹ siê z reszt¹ ludzi w poszukiwaniu prawdy i rozwi¹zywaniu w prawdzie tylu problemów moralnych, które narzucaj¹ siê
tak w ¿yciu jednostek, jak i we wspó³¿yciu spo³ecznym”45. Prawda moralna
w wietle dokumentu nie jest owocem definicji, ale wiernoci sumieniu.
Por. tam¿e, s. 260.
Por. tam¿e, s. 263.
40
Por. tam¿e, s. 265.
41
Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym „Gaudium et spes”, Watykan 1965, n. 16 (dalej: KDK).
42
Por. S. Maiorano, Coscienza e verità morale nel Vaticano II, dz. cyt., s. 270.
43
KDK, n. 16.
44
Por. S. Maiorano, Coscienza e verità morale nel Vaticano II, dz. cyt., s. 272.
45
KDK, n. 16.
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Wczytuj¹c siê uwa¿nie w soborowy tekst, warto podkreliæ, ¿e Bóg mówi
w sumieniu cz³owieka, i to nie tylko wierz¹cego chrzecijanina. Niemniej jednak
z punktu widzenia wiernoci swojemu sumieniu to chrzecijanie w sposób szczególny powo³ani s¹ do poszukiwania wspó³pracy tak¿e na p³aszczynie dialogu
spo³ecznego. Myl Gaudium et spes wskazuje chrzecijanom, aby na drodze poszukiwania prawdy wchodzili w szczery dialog i kooperacje z innymi ludmi46.
Pos³uszeñstwo prawdzie i wiernoæ sumieniu jest warunkiem odnalezienia w³aciwego rozwi¹zania nawet najbardziej powa¿nych problemów. Zadaniem osoby
jest s³uchanie Boga mówi¹cego do niej w jej w³asnym sercu oraz obowi¹zek
poszukiwania swojego niepowtarzalnego powo³ania47. W wietle omawianego
tekstu sumienie zostaje osadzone g³êboko w intymnoci cz³owieka, pozostaj¹c
g³osem, który wzywa go, by czyni³ dobro i unika³ z³a. W tym kontekcie kardyna³ Walter Kasper wskazuje, ¿e sumienie, bêd¹c g³osem intymnej relacji cz³owieka z Bogiem, nie mo¿e byæ wprowadzone w zak³opotanie poprzez subiektywizm
lub lep¹ arbitralnoæ. W swojej podmiotowoci cz³owiek jest w stanie us³yszeæ
g³os kwalifikowany w ramach obiektywnoci i uto¿samiany z prawem moralnym,
które w ostatecznej analizie identyfikowane jest z centralnym przes³aniem biblijnym, to znaczy mi³oci¹ wobec Boga i bliniego. Tym, co jednoczy chrzecijan
z niechrzecijanami, jest nie tyle posiadanie prawdy, ile jej poszukiwanie, a u¿yte w tekcie soborowym sformu³owanie „poszukiwanie”, wskazuje, ¿e sumienie
nie jest rzeczywistoci¹ nieomyln¹. Sobór potwierdza, ¿e sumienie nie traci swojej godnoci, nawet gdyby by³o b³êdne „na skutek niepokonalnej niewiedzy”48.
Choæ subiektywnie mo¿e byæ pewne, to obiektywnie mo¿e b³¹dziæ, ale to nie
zmienia jego wartoci i godnoci w przeciwieñstwie do sytuacji, gdy grzeszna
lepota cz³owieka wynika z jego niedba³oci o w³aciw¹ formacjê oraz „poszukiwanie prawdy i dobra, a sumienie z nawyku do grzechu powoli ulega niemal
zalepieniu”49. Zdeformowaniu ulega wówczas wewnêtrzna struktura sumienia,
w ramach którego nale¿a³oby podj¹æ zabiegi zmierzaj¹ce do przywrócenia wewnêtrznej harmonii, której rekonstrukcja gwarantuje dotrzymanie obowi¹zku jej
wiernoci50.
Omawiany podczas podjêtego studium tekst Gaudium et spes nie wyczerpuje oczywicie ca³ej soborowej nauki na temat sumienia, jest jedynie przypomnieniem istotnej zmiany, jaka dokona³a siê w kontekcie omawianej tematyki,
Por. E. Chiavacci, La teologia della Gaudium et spes, Rassegna di teologia 2(1985),
s. 110-111.
47
Por. ten¿e, La nozione di persona nella „Gaudium et spes”, „Studia moralia” 24(1986), s. 110.
48
KDK, n. 16.
49
Tam¿e.
50
Por. W. Kasper, L’uomo e la Chiesa nel mondo moderno. La costituzione pasorale “Gaudium et spes”, w: Fedeltà e rinnovamento. Il concilio Vaticano II 40 anni dopo, ed. B. Forte, Cinisello Balsamo 2005, s. 100.
46
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a mianowicie przejcia z optyki pasywnej do charakteru aktywnego sumienia
oraz podkrelenia jego godnoci i personalistycznego wymiaru jako spotkania
osób dokonuj¹cego siê w g³êbokiej i intymnej relacji miêdzy Bogiem a cz³owiekiem, we wnêtrzu tego drugiego. Prawda ¿ycia moralnego, o której poszukiwanie zabiega³ Sobór, to prawda sumienia odnajdywana w ¿ywej historii wraz z poszanowaniem wymogów sumienia jako takiego51.

FORMACJA SUMIENIA
Podjête do tej pory rozwa¿ania prowadz¹ do wyci¹gniêcia wniosku wskazuj¹cego na koniecznoæ w³aciwej formacji sumienia. Zarówno w Newmanowskiej
wizji, jak i w koncepcji przedstawionej w dokumencie soborowym sumienie
i zwi¹zane z nim poczucie moralne nie s¹ nieomylne i zdarza siê im pope³niaæ
b³êdy. Aby tego unikn¹æ oraz zwiêkszyæ precyzjê, dok³adnoæ i pewnoæ wydawanych s¹dów moralnych, sumienie powinno zostaæ poddane procesowi formacji, który jawi siê jako obowi¹zek ka¿dego podmiotu moralnego. Jest to nieodzowne do tego, aby nasze os¹dy „by³y pewne nie tylko w sensie subiektywnym
[…], lecz by równie¿ obiektywnie wskazywa³y na dobro i prawdê”52. Kardyna³
Newman prezentowa³ to, mówi¹c, ¿e „o naszym sumieniu te¿ mo¿na powiedzieæ,
¿e bije godziny i ¿e nie bêdzie wybijaæ ich dobrze, je¿eli nie zostanie nale¿ycie
uregulowane dla wype³niania w³aciwej sobie funkcji. Polega ono na g³onym
obwieszczaniu zasady s³usznoci w szczegó³ach postêpowania tak samo, jak poczucie pewnoci jest jasnym wiadectwem prawdy”53. Sobór – podobnie jak kardyna³ – zauwa¿a³, ¿e wiernoæ i pos³uszeñstwo g³osowi sumienia nale¿¹ do tej
kategorii, która decyduje o najskuteczniejszej formacji sumienia, a ona sama jest
jednym z najwa¿niejszych wymiarów odpowiedzialnoci cz³owieka. Natomiast
„tam, gdzie cz³owiek przestaje odwo³ywaæ siê do sumienia, albo ujmuje jego
os¹dy wy³¹cznie w duchu subiektywizmu i relatywizmu, nie ma szans na prawdziw¹ formacjê moraln¹”54.

KONKLUZJE
Nauczanie b³ogos³awionego kardyna³a Johna Henryego Newmana oraz soborowa koncepcja sumienia przedstawiona w dokumencie Gaudium et spes s¹
istotnymi impulsami dla cz³owieka XXI wieku, szczególnie w odniesieniu do
zagadnienia obowi¹zku wiernoci sumieniu. Postawa cz³owieka, który z wiernoPor. S. Maiorano, Coscienza e verità morale nel Vaticano II, dz. cyt., s. 270.
S. Ga³ecki, Spór, dz. cyt., s. 257.
53
J.H. Newman, Logika wiary, dz. cyt., s. 187.
54
J. Nagórny, Wprowadzenie, w: Formacja moralna. Formacja sumienia, red. J. Nagórny,
T. Zadykowicz, Lublin 2006, s. 9.
51
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ci w³asnemu sumieniu uczyni³ fundament ¿ycia, znajduje urzeczywistnienie
w drodze, jak¹ przemierzy³ sam Newman. ledz¹c tory Newmanowskiej myli
i jego nauczania, dostrzegamy, ¿e ca³e jego ¿ycie by³o realizacj¹ definicji prawdy moralnej. Jego postêpowanie wyranie wskazuje na zgodnoæ jego mylenia
z jego postêpowaniem, bo w chwili, gdy odkry³, ¿e prawda w ca³ej swojej pe³ni
znajduje siê w Kociele katolickim, opuci³ Koció³ anglikañski. Decyzja Newmana o konwersji jest najwiêkszym dowodem na to, ¿e nie tylko mówi³ i pisa³
o prawdzie moralnej, sumieniu i obowi¹zku wiernoci, ale przede wszystkim sam
pod¹¿a³ drog¹ krelon¹ na kartach teologicznych rozwa¿añ. Newman wskazywa³,
¿e wiernoæ sumieniu i pragnienie poznania prawdy jest niezwykle wa¿ne w ¿yciu na p³aszczynie wiary i moralnoci. John Henry Newman nigdy nie zawiesi³ wiernoci swemu sumieniu. W szczególny sposób objawia³o siê to po przejciu na katolicyzm, gdy przy wielu okazjach wykazywa³, ¿e nie ma opozycji
i niezgodnoci pomiêdzy indywidualnym sumieniem i rzymsk¹ nieomylnoci¹55.
Równie¿ wp³yw, jaki kardyna³ wywar³ na kszta³t soborowej refleksji nad
sumieniem, uprawnia do nazwania go swoistym prekursorem Vaticanum II56, tak¿e prorokiem tego soboru, mimo i¿ ten otwarty zosta³ ponad 70 lat po mierci
kocielnego dostojnika57. Choæ jego bezporedni wp³yw wcale nie by³ g³êboki
i determinuj¹cy, to jednak mo¿na go nazwaæ pioniersk¹ postaci¹, która górowa³a
nad tymi teologami, których obecnoci Vaticanum II by³ wiadomy. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e Sobór Watykañski II potwierdzi³ te pogl¹dy Newmana, które przez
wspó³czesnych jemu teologów odczytywane by³y jako kontrowersyjne i czêsto
nara¿a³y go na ponoszenie wysokich osobistych kosztów58.
Najistotniejsze wskazania, jakie podaje Sobór, bez trudu w prostej linii mo¿na po³¹czyæ z myl¹ brytyjskiego myliciela, a ca³y 16. punkt Gaudium et spes
jest napisany niemal jêzykiem samego Newmana59. Punktem ³¹cz¹cym obie
refleksje jest oczywicie zarysowana koncepcja sumienia, a sam kardyna³ Newman, invisibile peritus Soboru Watykañskiego II60  okrelanego tak¿e mianem
Soboru Newmana61  wynoszony jest przez niektórych komentatorów do godnoci d o k t o r a s u m i e n i a62. Wp³yw dziewiêtnastowiecznego brytyjskiego kar55

s. 525.

W. Surmiak, B³. Johna Henryego kard. Newmana (1801-1890) teologia sumienia, dz. cyt.,

Por. L. Terlinden, Newman on conscience, dz. cyt., s. 211.
Por. J. Rencki, Newman and Vatican II, w: John Henry Newman. Doctor of the Church, dz.
cyt., s. 188.
58
I. Ker, Newman and the fullness of Christianity, Edinburgh 1993, s. 127.
59
A. Dulles, John Henry Newman, New York 20093, s. 162.
60
L. Cross, John Henry Newman. A Father of the Church?, „Newman Studies Journal”
3(2006), s. 5.
61
K. Beaumont, Newman as theologian and spiritual guide, w: John Henry Newman. Doctor
of the Church, dz. cyt., s. 27.
62
D. Morgan, Newman, Doctor of conscience: Doctor of the Church?, w: John Henry Newman in his time, dz. cyt., s. 249.
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dyna³a na Vaticanum II pozostaje niekwestionowany, a ducha jego twórczoci
i ¿ycia mo¿na zauwa¿yæ w niemal ka¿dym dokumencie uchwalonym przez Ojców Soboru63.
Dwudziesty pierwszy wiek przynosi wiele problemów, wobec których wspó³czesny cz³owiek wskazania wielkiego brytyjskiego myliciela, wzmocnione nauk¹ Soboru, czêsto odkrywa jako adekwatne do konkretnej i nie³atwej sytuacji.
Niestety idee, zawarte zarówno w nauce kardyna³a, jak i w dokumencie soborowym, ci¹gle w niewielkim stopniu oddzia³uj¹ na wiadomoæ cz³owieka XXI
wieku. Newman ¿y³ i dzia³a³ w czasach nasilania siê doktryny liberalnej bêd¹cej
w rzeczywistoci agresywnym sekularyzmem, który staj¹c siê dominuj¹cym trendem w dziewiêtnastowiecznej cywilizacji, nada³ jej obecny kszta³t. Swój wiek
brytyjski duchowny nazywa³ prymitywnym lub grubiañskim, gdzie wadê uwa¿ano za cnotê, a grzech ukrywano pod ³agodnymi nazwami. By³ to czas, w którym
zalepieniu ulegali ci, którzy nie mieli rozwa¿nego sumienia64, mo¿emy dodaæ,
¿e zalepienie sumienia dostrzegalne jest tak¿e w naszych czasach.
W dobie kryzysu sumienia i wiernoci jego wskazaniom bezcenne wydaj¹
siê przemylenia brytyjskiego kardyna³a i prze³omowa konstytucja Gaudium et
spes. Konkluduj¹c, nale¿y podkreliæ, ¿e spojrzenie na dorobek naukowy Newmana uprawnia nie tylko do umieszczenia go wród autorów bêd¹cych porednimi inspiratorami Soboru Watykañskiego II, ale tak¿e do nazwania go doktorem
sumienia, równie¿ w postconsyliarnej debacie ulokowanej na p³aszczynie ¿ycia
wiary i moralnoci. Wszyscy ludzie maj¹ obowi¹zek wiernoci sumieniu, przylgniêcia do prawdy moralnej i ¿ycia zgodnie z jej wymogami. Newman by³
w stanie zauwa¿yæ, ¿e to, co le¿y nisko w skali moralnej, mo¿e byæ doskona³oci¹ doczesnej m¹droci65.

SUMMARY
Looking at the panorama of the modern world, one can come to the conclusion that the man
of the twenty-first century carries deep in his interior a serious identity crisis. Among the many
reasons for this state of affairs, undoubtedly one of them is that man has forgotten about the role of
conscience as a factor that regulates and points to the reality of Truth, to which man should form
his life.
Recalling a reflection discussed among the Council Fathers gathered during Vaticanum II, it
appears to be a valuable contribution to the contemporary debate over the identity of man, especially
when it comes to the role of conscience and the duty of fidelity to its dictates. A significant
contribution to the development of this conciliar concept of conscience is provided by a man, who
specializes in literature, referred to as the Father of the Second Vatican Council, namely John Henry
S. Ga³ecki, Spór, dz. cyt., s. 400.
J.H. Newman, Surrender to God, w: Faith and prejudice and other unpublished sermons,
ed. The Birmingham Oratory, New York 1956, s. 68.
65
J.H. Newman, Via media, t. 1, London–New York–Bombay 1901, s. 106.
63
64

WIERNOÆ SUMIENIU W WIETLE WYBRANYCH DZIE£ JOHNA HENRYEGO NEWMANA

217

Newman. Newman, the invisibile peritus of the Second Vatican Council, which is also called
Newmans Council, is said by some commentators to have been raised to the dignity of Doctor of
conscience. Unfortunately, the ideas contained in the teachings of the Cardinal, which found its
fulfillment in the conciliar document Gaudium et spes, still have a problem breaking into the
consciousness of the twenty-first century man.
This study tackles the question of the duty of fidelity to conscience in view of the teaching of
John Henry Newman and Gaudium et spes. Its aim is to show a significant and identical line, which
can be seen between the thoughts of the Cardinal and the teachings of the Council with regard to
the discussed issues. In the age of the identity crisis of modern man, recalling the fundamental
teaching of conscience seems to be a valuable voice in contemporary moral debate and an important
indication for todays man.

Keywords
conscience, fidelity to conscience, John Henry Newman, Gaudium et spes
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