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I. Słonecznik 
 
A. Standardowe podejście: Często uważa się, że lekarstwem na winę jest 
przebaczenie, a skrucha i zadośćuczynienie ze strony winowajcy są zarazem konieczne, 
jak i wystarczające dla otrzymania przebaczenia. Zasadniczo sądzi się, że 
zadośćuczynienie obejmuje dwa elementy, mianowicie naprawę wszelkich szkód 
wyrządzonych przez winowajcę oraz coś dodatkowego, jakąś pokutę, która wynagradza za 
niesprawiedliwość dokonaną przez ten zły uczynek. Z tego punktu widzenia, 
skrzywdzona osoba nie powinna wybaczyć winowajcy, jeśli nie odczuwa on skruchy i nie 
dokona zadośćuczynienia; lecz jeśli winowajca odczuwa skruchę i zadośćuczynił, 
wówczas skrzywdzona osoba jest nierozsądna, jeśli odmawia przebaczenia winowajcy. 
Gdy mu przebaczy, wówczas winowajcy zostaje odpuszczona wina, zaś gdy jego wina 
zostaje zmazana, nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonało się pojednanie między osobą 
skrzywdzoną a winowajcą oraz by winowajca został przywrócony do swego zwykłego 
miejsca w ludzkiej wspólnocie. 

 
B. Książka Szymona Wiesenthala, Słonecznik. Opowieść i komentarze 
(tłum. M. Kurkowska, K. Sendecka, Warszawa: Państwowy Instytut 
Wydawniczy 2000). 
(i) Opowieść: umierający niemiecki żołnierz, który był winien potwornego zła 
wyrządzonego żydowskim mężczyznom, kobietom i dzieciom, przed śmiercią desperacko 
pragnął przebaczenia od choć jednego Żyda oraz pojednania z tym Żydem. Wiesenthal, 
będący wówczas więźniem Auschwitz, został przyprowadzony do tego niemieckiego 
żołnierza, by wysłuchać jego historii i jego błagania o przebaczenie. Wziąwszy pod uwagę 
te okoliczności, Wiesenthal w sposób wyjątkowo godny podziwu zachowywał się po 
ludzku względem tego umierającego żołnierza. Lecz gdy żołnierz ten wreszcie zakończył 
swą spowiedź, Wiesenthal wstał i wyszedł od niego bez słowa. 

  
(ii) Komentarze innych, będących moralnymi autorytetami, do tej opowieści:  

 
(a) Szereg komentatorów twierdzi z przekonaniem, że skruszony umierający 
żołnierz powinien dostąpić przebaczenia. Na przykład, Theodore Hesburgh 
stwierdza:  
 

„Cały mój instynkt przemawia za tym, by przebaczyć. Oczywiście, grzech jest tu 
ogromny. Jednak jest skończony, zaś miłosierdzie Boże jest nieskończone. Gdyby 
ktokolwiek poprosił mnie o przebaczenie czegokolwiek, przebaczyłbym, ponieważ 
i Bóg by przebaczył”.  

 
(b) Lecz inni, równie wnikliwi komentatorzy, zgłaszają, że z ich punktu widzenia 
zło dokonane przez żołnierza było wystarczająco ogromne, by na zawsze zniszczyć 
jego szanse na otrzymanie przebaczenia. Tak jak to widzą, przez swe potworne 
czyny żołnierz ten na zawsze zamknął sobie drogę do pojednania z innymi i do 
bycia przywróconym do zwykłej ludzkiej społeczności. 



2 
 

 
II. Tomasz z Akwinu o miłości i przebaczeniu 
 
A. Miłość, według Akwinaty, wymaga dwóch powiązanych ze sobą pragnień: pragnienia 
dobra dla kochanego oraz pragnienia zjednoczenia z kochanym. 

 
B. Przebaczenie 
(i) Niezależnie od tego, co dokładnie jest potrzebne do przebaczenia, musi to zawierać 
w sobie jakiś rodzaj miłości względem osoby potrzebującej przebaczenia. Osoba 
odmawiająca przebaczenia komuś, kto ją skrzywdził lub był względem niej 
niesprawiedliwy, nie jest ma w sobie miłości względem winowajcy, zaś osoba 
wybaczająca komuś, kto ją źle potraktował, okazuje temu komuś również jakiś stopień 
miłości. 
(ii) Ponieważ miłość powstaje z powiązania dwóch pragnień – dobra dla kochanego 
i zjednoczenia z nim – brak któregokolwiek z nich wystarcza, by podważyć tę miłość. 
W tym stopniu, w jakim przebaczenie zakłada miłość, brak któregokolwiek z tych 
pragnień podważa również przebaczenie.  
(iii) Możliwe jest, by jakaś osoba, dajmy na to Paulina, wybaczyła komuś innemu, dajmy 
na to Hieronimowi, jednostronnie, bez skruchy po stronie Hieronima, bowiem to od 
samej Pauliny zależy, czy pragnie ona dobra dla Hieronima oraz zjednoczenia z nim. 
(iv) Sposób, w jaki zostają wypełnione pragnienia związane z miłością oraz to, czy 
w ogóle będą one wypełnione, zależy w kluczowym stopniu od stanu, w jakim znajduje się 
winowajca, któremu udziela się przebaczenia. Kiedy Paulina przebaczając formuje 
względem Hieronima oba pragnienia związane z miłością, natura właściwego 
wypełnienia tych pragnień musi być funkcją stanu, w jakim jest Hieronim.  

 
C. Zgodnie z podejściem Akwinaty, miłość jest czymś obligatoryjnym, w takim 
znaczeniu, że w przypadku każdego człowieka brak miłości jest moralnie karygodny, zaś 
posiadanie miłości jest konieczne dla moralnego dobra i doskonałości. Wziąwszy pod 
uwagę związek między miłością i przebaczeniem, wynika z tego, że również przebaczenie 
jest obligatoryjne, w ten sam sposób i w takim samym stopniu. 
 
III. Słonecznik a Akwinata o miłości i przebaczeniu 
 
A. Zgodnie z podejściem Tomasza, przebaczenie niemieckiemu żołnierzowi 
z opowieści zapisanej w Słoneczniku jest obligatoryjne i pozostałoby takie nawet 
gdyby żołnierz ten nie odczuwał skruchy. Mylą się ci komentatorzy z książki Słonecznik, 
którzy są przekonani, iż umierającemu niemieckiemu żołnierzowi powinno się odmówić 
przebaczenia. 
 
B. Niemniej, w niektórych przypadkach gdy dokonało się wielkie zło, skrucha 
i zadośćuczynienie nie są wystarczające dla zmazania winy. Zaś jeśli wina nie 
zostaje zmazana, pojednanie może być moralnie niedopuszczalne, nawet jeśli 
przebaczenie jest moralnie obligatoryjne. 

 
C. Wynika z tego, że przebaczenie i pojednanie mogą być ze sobą rozłączne. 
Z tego względu wszystkie, bardzo zróżnicowane podejścia zaprezentowane przez moralne 
autorytety w Słoneczniku Wiesenthala można tak naprawdę uznać za uzasadnione. 
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IV. Problemy związane z winą 
 
A. Przypadek Johna Newtona: Jeszcze jako młodzieniec trzykrotnie był kapitanem 
statków wiozących niewolników i odpowiadał za przewożenie na nich wielu 
Afrykańczyków. Znacząca część przewożonych na nich Afrykańczyków zmarła podczas 
podróży. Ich cierpienie było rozdzierające serce, lecz jeszcze gorsze było cierpienie tych, 
którzy przeżyli. Rozłożone w czasie nawrócenie religijne dramatycznie zmieniło życie 
Newtona. W którymś momencie tego nawrócenia Newton przeraził się tym, co wcześniej 
uczynił biorąc udział w handlu niewolnikami. W swej żarliwej skrusze, Newton usilnie 
działał, zarówno sposobami formalnymi, jak i nieformalnymi, na rzecz abolicji handlu 
niewolnikami w Anglii. Newton żył na tyle długo, by zobaczyć sukces swych wysiłków. 
W 1807 roku uchwalono Slave Trade Act, który zakazywał handlu niewolnikami 
w Anglii; Newton zmarł niedługo po tym. 

 
B. Pierwszy problem związany z winą: 
(i) Pierwszy problem winnej osoby leży w niej samej, w jej moralnie złych stanach 
intelektu oraz niemoralnych nawykach, z których one wynikają lub do których prowadzą. 
Są również inne wady psychiki, wliczając to wady dotykające pamięci oraz zdolności do 
empatii. 
(ii) Drugi problem leży w faktycznych krzywdach, jakie spowodował winowajca oraz 
w niesprawiedliwości wprowadzonej przez jego czyny.  

 

V. Rola skruchy, zadośćuczynienia i pokuty w zmazaniu 
winy 
 
A. Skrucha może usunąć moralnie złe stany intelektu i woli.  
 
B. Zadośćuczynienie – wynagrodzenie i pokuta – pomagają w usunięciu uczynionych 
szkód i popełnionych niesprawiedliwości.  

 

VI. Granice skruchy i zadośćuczynienia 
 
A. Skrucha i zadośćuczynienie nie wystarczają do całkowitego naprawienia 
problemu winy. Jest tak dlatego, że żadne z nich nie wystarcza do zmiany przeszłości, 
do sprawienia, by winowajca nie wyrządził krzywd i niesprawiedliwości, jakich się 
dopuścił.  

 
B. Nie są one również wystarczające, by przywrócić zniszczone relacje między 
winowajcą i innymi ludźmi. 
(i) Przeszłość Newtona nadal żyła w pamięci i tak powinno być. Newton pisał o swej 
przeszłości handlarza niewolników:  

 
„Mam nadzieję, że już zawsze przedmiotem upokarzających dla mnie rozważań 
pozostanie to, iż brałem kiedyś czynny udział w przedsięwzięciu, przed którym 
teraz moje serce się wzdraga”. 
 

C. Zadośćuczynienie jest wystarczające jeśli rozważa się je w odniesieniu do 
winowajcy, lecz nie ma powodu, by sądzić, że jest ono wystarczające w odniesieniu 
do ofiar. Jak cokolwiek, co uczynił Newton, mogło być wystarczającym dla tych, którzy 
ucierpieli przez jego udział w handlu niewolnikami? 
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VII. Podsumowanie  
 
A. Przebaczenie, tak jak miłość, jest zawsze obligatoryjne, nawet względem nie 
odczuwających skruchy winowajców. 

 
B. Pojednanie nie wynika natychmiast z przebaczenia. W przypadku sprawców wielkiego 
zła nawet ich żarliwa skrucha i pełne poświęceń zadośćuczynienie mogą nie wystarczyć 
do pojednania.  

 
C. Może być tak, że przebaczenie winowajcy będzie czymś obligatoryjnym, a jednak 
pojednanie z nim może nie być moralnie dopuszczalne, nawet jeśli ów winowajca 
odczuwa skruchę i dokonał zadośćuczynienia.  

 
D. Można uznać wszystkie, bardzo zróżnicowane podejścia zaprezentowane 
w Słoneczniku Wiesenthala za uzasadnione. Mają rację ci, którzy przekonują, że 
umierającemu niemieckiemu żołnierzowi należało przebaczyć. Lecz ci, którzy zacięcie 
odrzucają możliwość udzielenia mu przebaczenia również mają rację, jeśli założymy, że 
pod pojęciem „przebaczenie” rozumieją zmazanie winy, pojednanie i przywrócenie do 
ludzkiej wspólnoty. 
 


