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Wina jako wêze³ moralnoci
Guilt as the Knot of Morality

Co mo¿na jeszcze powiedzieæ wa¿nego o winie po wiekach intelektualnego i moralnego prze¿ywania Biblii, dramatów Sofoklesa, Szekspira, powieci Dostojewskiego, po wyk³adach Jaspersa, hermeneutycznych studiach winy
u Ricoeura? Czy w³aciw¹ drogê analiz winy oferuje nam wspó³czesna filozofia analityczna, skupiaj¹ca siê na rozbiorze problemowym i semantycznym
eksperymentów mylowych, na ukazywaniu ich paradoksalnych czasem konsekwencji? Wymienione i inne tropy problemu winy ujawniaj¹ jej wêz³owe
znaczenie nie tylko dla prawa karnego, ale i przede wszystkim dla analizy
istoty zjawiska moralnoci. Fenomenologiczna analiza winy ujawnia generatywn¹ i o¿ywcz¹, tym samym kluczow¹ dla moralnoci funkcjê dowiadczenia winy, zarówno jej ród³owe zakotwiczenie w prze¿yciu moralnoci, jak
i poprzez to prze¿ycie mechanizmu moralnego rozwoju lub upadku cz³owieka. Cz³owiek wkracza do wiata moralnoci poprzez prze¿ycie winy, a rozwija siê moralnie lub rozpada (dezintegruje) poprzez swoj¹ relacjê do winy w³asnej i winy cudzej.
Aby jednak móg³ wkroczyæ do wiata moralnoci, musi winê rozpoznaæ
i zrozumieæ. Pojêcie to jest uwik³ane w ró¿ne konteksty. Ksi¹dz Antoni Siemianowski pisze o tej trudnoci w nastêpuj¹cy sposób i trudno z nim siê nie
zgodziæ:
Wina wymyka siê poznaniu, a tym bardziej s³owom, trudno j¹ bowiem w sposób
mo¿liwie adekwatny rozpoznaæ i bli¿ej okreliæ jej w³aciwe imiê; trudno uchwyciæ,
czym w istocie jest. Wina nie wystêpuje samodzielnie i niezale¿nie od innych zja-
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wisk, w zadziwiaj¹cy sposób splata siê z innymi zjawiskami ¿ycia, za którymi zdaje
siê ukrywaæ1.

Spróbujmy owe wêz³y i zapêtlenia wokó³ pojêcia winy uchwyciæ i przynajmniej niektóre z nich poddaæ analizie. Metodologicznie poprawna robota
nakazuje bowiem najpierw rozpoznaæ znaczenie s³owa wina, wystêpuj¹ce tu
chwiejnoci semantyczne, a nastêpnie wyjaniæ zjawisko winy.
I. SEMANTYCZNY WÊZE£ WINY
Zacznijmy od analizy semantycznego ujêcia winy. S³owniki i encyklopedie odsy³aj¹ nas przede wszystkim do prawa karnego, traktuj¹cego winê jako
istotny element struktury przestêpstwa, za które sprawca ponosi odpowiedzialnoæ. Wina jest podstaw¹ do przypisania odpowiedzialnoci; winny jest
ten, komu mo¿na przedstawiæ zarzut zachowania niezgodnego z norm¹ prawa2. Wed³ug prawa rzymskiego i póniejszej nauki prawa nie ma przestêpstwa bez winy (nullum crimen sine culpa), ale tak¿e nie ma przestêpstwa bez
ustawy (nullum crimen sine lege), a to znaczy, ¿e nie ma winy bez prawa.
W tej perspektywie jest ona negatywn¹ relacj¹ czynu do prawa, przy czym
nie jest tu istotne, czy postêpowanie niezgodne z wymogami prawa by³o wiadome. Rozró¿nia siê wprawdzie winê umyln¹ i nieumyln¹, ale mimo to wina oznacza przyporz¹dkowanie sprawstwa do normy. Byæ winnym, znaczy
byæ sprawc¹ czego zabronionego przez prawo czy powszechnie uznany obyczaj. O prawniczym ujêciu zagadnienia winy nale¿y wiêc na pocz¹tku wspomnieæ, ale i trzeba zaznaczyæ, ¿e nie jest ono g³ównym przedmiotem tych
rozwa¿añ. Dlatego nie bêdziemy wchodziæ w skomplikowan¹ materiê winy
nieumylnej, choæ warto zauwa¿yæ, ¿e to, co nieumylne w perspektywie prawa, staje siê przedmiotem g³êbokiego prze¿ycia i namys³u w perspektywie egzystencjalno-moralnej. Z tematem tych rozwa¿añ wi¹¿e siê natomiast prze¿ywanie i analiza winy w³asnej cz³owieka pod wp³ywem kary lub obwinienia.
Próby etymologicznej analizy polskiego s³owa wina wpisuj¹ jego znaczenie w tradycjê prawn¹, a klasyczna i póniej nowo¿ytna etyka problemu winy
równie¿ postrzega³y j¹ w perspektywie stosunku postêpowania do normy.
W S³owniku etymologicznym jêzyka polskiego Aleksandra Brücknera czytamy przy s³owie wina: „kara s¹dowa, poena i zarzut, od 14 wieku: «dawa
winê»; winiæ, obwiniony; prze- i zawiniæ”3. Jest to obiektywistyczny nurt roA. Siemianowski, Piêtno Kaina. O naznaczeniu win¹, Ethos nr 90-91 (2010), s. 248.
Dla przyk³adu has³o wina w: Wielka encyklopedia PWN, t. XXIX, Warszawa 2005, s. 338-339.
3
A. Brückner, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, Warszawa 1976, s. 622.
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zumienia winy. Próby jej subiektywizacji to ju¿ czasy wspó³czesne. Podobnie
z Wielkiego s³ownika etymologiczno-historycznego jêzyka polskiego Krystyny D³ugosz-Kurczabowej dowiadujemy siê, ¿e wina – to ‘wystêpek, b³¹d,
przyczyna, powód z³ego’; ¿e dawniej s³owo to oznacza³o ‘grzywnê, karê pieniê¿n¹’; ¿e to wyraz staros³owiañski, obecny w Ojcze nasz („i odpuæ nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”)4.
Z pojêciem winy wi¹¿e siê s³owo powinnoæ. To tak¿e ujawnia etymologia. W powo³ywanym s³owniku znajdujemy potwierdzenie, ¿e „od wyra¿enia
przyimkowego: po winie pochodzi powinien, powinne, powinno, to znaczy
obowi¹zkowy, nale¿ny”5. Zatem etymologicznie wina jest pierwotna wzglêdem powinnoci, która oznacza³a pocz¹tkowo zobiektywizowany efekt relacji winowajcy do zawinienia jako powinnoci „po winie”, obowi¹zek naprawienia szkody, zadoæuczynienia krzywdzie wyrz¹dzonej komu. Powinnoci
wynikaj¹ w tym kontekcie z naruszenia prawa lub innych regu³, ale z drugiej strony wpisane s¹ ju¿ jako w to prawo, s¹ jego treci¹ normatywn¹ jako
nakazy b¹d zakazy, których niespe³nienie rodzi w³anie winê. S¹ wiêc powinnoci przed win¹ (czyli zawinionym czynem) i po nim, a ich natura jest
inna. Kto ignoruje powinnoæ prawa (wzglêdnie obyczaju), nabywa obiektywnie winê i jeli j¹ subiektywnie odrzuca, obarcza siê now¹ win¹. Ta nowa wina
by³a wpierw nazywana powinnoci¹. Etymologiczny zwi¹zek winy i powinnoci wart jest z pewnoci¹ g³êbszych studiów, ale w tych rozwa¿aniach stanowi kontekst semantycznej analizy winy, która bynajmniej nie ogranicza siê
do relacji winy i powinnoci.
II. WÊZE£ WINY I ODPOWIEDZIALNOCI
Historycznie rzecz bowiem bior¹c, problem winy zwi¹zany jest z zagadnieniem odpowiedzialnoci. Czasem trudno te pojêcia oddzieliæ. Winê traktuje siê
na ogó³ jako semantyczny ekwiwalent odpowiedzialnoci sprawczej i jako opozycjê moralnej zas³ugi. Powinnoæ jest istotnym wyznacznikiem odpowiedzialnoci. Ilekroæ pytamy o odpowiedzialnoæ kogo za co, dociekamy, kto jest
zaistnia³emu stanowi rzeczy winien. A winien, czyli odpowiedzialny jest ten,
kto nie uczyni³ tego, co powinien by³ uczyniæ, b¹d kto uczyni³ to, czego nie
powinien by³ czyniæ. Wina jest znakiem negatywnym w relacji nieadekwatnoci miêdzy czynem a prawem, z³amaniem prawa (tkwi¹cych w nim powinno4
K. D³ugosz-Kurczabowa, Wielki s³ownik etymologiczno-historyczny jêzyka polskiego, Warszawa 2008, s. 714nn.
5
Tam¿e.
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ci). Wina obci¹¿a sprawcê tej nieadekwatnoci, a w pewnym znaczeniu nieodpowiedzialnoci (jeli kto nie odpowiedzia³ na wezwanie do spe³nienia adresowanej do niego lub ci¹¿¹cej na nim powinnoci). Oba pojêcia maj¹ d³ug¹
historiê w rozwoju prawa i etyki, oba te¿ wymagaj¹ teoretycznego ugruntowania w antropologii, ale tym teraz nie bêdziemy siê zajmowaæ. Najprociej
– i jak siê zdaje – zgodnie z potocznymi intuicjami jêzykowymi by³oby wiêc
powiedzieæ, ¿e wina poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoæ6.
Zwi¹zek pojêæ winy i odpowiedzialnoci ma ró¿ne konteksty: (1) prawny,
(2) bliski mu etyczno-normatywny, a tak¿e (3) moralny, czyli niekoniecznie
identyczny z etycznym, bo siêgaj¹cy w g³¹b ludzkiego poczucia powinnoci czy
odpowiedzialnoci za drugiego cz³owieka i za siebie samego. Nie musz¹ one
byæ zgodne ze sob¹ w praktyce, co znaczy, ¿e inaczej pojmujemy winê i odpowiedzialnoæ prawn¹, inaczej czasem etyczn¹ (kodeksow¹), a inaczej moraln¹.
Do tego jednak wrócimy w opisie zjawiska winy. Konteksty u¿ycia s³owa odpowiedzialnoæ wydaj¹ siê te¿ szersze ni¿ s³owa wina, a przynajmniej siê nie
pokrywaj¹, bo wina ³¹czy siê w zasadzie ze sprawstwem, a odpowiedzialnoæ
w niektórych wspó³czesnych koncepcjach etyki sta³a siê centraln¹ kategori¹
ujêcia wiêzi cz³owieka z przyrod¹, osob¹ drugiego (innego) i rodowiskiem
spo³ecznym. W tych ujêciach odpowiedzialnoæ poprzedza winê, wyznacza
powinnoæ, a bywa ¿e staje siê w nastêpstwie sprawczej nieodpowiedzialnoci
(winy) podstaw¹ poci¹gania do odpowiedzialnoci. Tote¿, jakkolwiek w mowie
potocznej oraz w semantycznej tradycji deontologicznej i prawnej wina kojarzy siê z odpowiedzialnoci¹, a s³owo winny ze s³owem odpowiedzialny, to
w aksjologiczno-fenomenologicznej, a w szczególnoci w personalistycznej
i dialogicznej linii etyki zwi¹zek obu pojêæ przybiera bardziej z³o¿ony charakter.
Wemy dla przyk³adu dwie g³oniejsze koncepcje filozofii odpowiedzialnoci formu³owane z nieco innych pozycji przez Karla Jaspersa i Romana
Ingardena. U obu mylicieli nie znajdziemy precyzyjnych rozró¿nieñ s³ów
wina i odpowiedzialnoæ i raczej tylko kontekstowo mo¿emy je odczytywaæ.
Jaspers w s³ynnym wyk³adzie Problem winy, odnosz¹cym siê do winy Niemców w obliczu zbrodni nazizmu, w d¹¿eniu do uporz¹dkowania pojêæ dokona³ wielce u¿ytecznego rozró¿nienia na winê: kryminaln¹, polityczn¹, moraln¹ i metafizyczn¹. Pierwsza z nich: „polega na dzia³aniach obiektywnie
stwierdzalnych, które s¹ wykroczeniem przeciw jednoznacznym prawom”7.
Wina polityczna dotyczy dzia³ania mê¿ów stanu i ich skutków, ale tak¿e
Tak to te¿ rozumie A. Siemianowski, gdy pisze: Jeli kto zawini³, to powinien odpowiadaæ
za czyny zewnêtrzne, których jest sprawc¹, i w takim zakresie, w jakim jest ich sprawc¹. A. Siemianowski, Piêtno Kaina, s. 256.
7
K. Jaspers, Problem winy, t³um. J. Garewicz, „Etyka” nr 17 (1979), s. 152.
6
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wspó³odpowiedzialnoci obywateli za to, jak s¹ rz¹dzeni. Wina moralna jest
zawsze indywidualna i dotyczy wszystkich czynów cz³owieka, tak¿e politycznych i wojskowych, a jej instancj¹ jest sumienie i wiê z bliskim duchowo
otoczeniem. Wina metafizyczna opiera siê na „solidarnoci miêdzy ludmi
jako ludmi, na mocy której ka¿dy obarczony jest wspó³odpowiedzialnoci¹
za wszelkie z³o i niesprawiedliwoæ na ziemi, a zaw³aszcza za przestêpstwa
dokonane w jego obecnoci lub z jego wiedz¹. Jeli nie uczyniê wszystkiego,
co w mojej mocy, by im zapobiec, jestem wspó³winny”8. Wczytuj¹c siê tekst
Jaspersa, znajdujemy tam pewn¹ wymiennoæ terminów wina i odpowiedzialnoæ, ale wydaje siê, ¿e wina jest pojmowana przez niego bardziej wewnêtrznie,
jako psychologiczno-moralna podstawa do ujawnienia i przyjêcia odpowiedzialnoci ex post w wymiarze spo³eczno-historycznym. Nie mo¿na jednak
odrzuciæ i takiej interpretacji, ¿e gra pojêæ winy i odpowiedzialnoci inaczej
rozwija siê w ka¿dym z jej wymiarów. By³oby wdziêcznym zadaniem badawczym przeprowadziæ dok³adn¹ analizê i odpowiedzieæ na pytanie, gdzie u Jaspersa mowa jest o winie, a gdzie o odpowiedzialnoci, i w jakim zakresie te
pojêcia nie s¹ ekwiwalentne semantycznie. Na pierwszy rzut oka rozpoznanie
winy ma za zadanie uwiadomienie Niemcom zakresu ich odpowiedzialnoci
za nazizm, za jego zwyciêstwo polityczne, wojnê i zbrodnie, ale tak¿e ma
wskazywaæ na metafizyczne praród³o winy i moralne podstawy winy i odpowiedzialnoci politycznej. Wina kryminalna jest zawsze jednoznaczna
w obliczu prawa. Wina jawi siê tu jako podstawa odpowiedzialnoci.
Roman Ingarden w rozprawie O odpowiedzialnoci i jej podstawach
ontycznych odró¿ni³, jak wiadomo: (1) ponoszenie odpowiedzialnoci, (2) branie odpowiedzialnoci, (3) poci¹ganie do odpowiedzialnoci, (4) odpowiedzialne dzia³anie  ale obok podstawowego terminu odpowiedzialnoæ pojawia siê w tekcie sporadycznie s³owo wina. W pierwszym znaczeniu, gdzie
ponoszenie odpowiedzialnoci dotyczy czynów w³asnych cz³owieka (wiadomych i niewymuszonych), mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e terminy odpowiedzialnoæ i wina cile przylegaj¹ do siebie znaczeniem, co wyra¿a pogl¹d, ¿e jeli
na kim ci¹¿y obowi¹zek, a go nie wype³nia, to jest za swój czyn zaniechania
odpowiedzialny. Dok³adniej Ingarden pisa³ tak: „Jeli go [obowi¹zku  RW]
nie wype³nia, to obci¹¿a siê now¹ win¹ i w³anie za to jest po raz drugi odpowiedzialny”9. Podobnie z braniem odpowiedzialnoci. Kto siê od niej uchyla,
„obci¹¿a siê now¹ win¹”. Trudno doszukiwaæ siê tu ladów analizy relacji
winy i odpowiedzialnoci, eksplikuj¹cej ró¿nicê miêdzy nimi i zachodz¹cy
Tam¿e, s. 151-153.
R. Ingarden, O odpowiedzialnoci i jej podstawach ontycznych, w: ten¿e, Ksi¹¿eczka o cz³owieku, Kraków 1972, s. 100.
8
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zwi¹zek. Tekst Ingardena dowodzi, ¿e w intuicyjnym u¿yciu s³owa odpowiedzialny i winny w zasadzie oznaczaj¹ to samo, a co najwy¿ej wina le¿y
zawsze u podstaw odpowiedzialnoci jako daj¹cego siê zobiektywizowaæ
zwi¹zku cz³owieka i jego czynu z porz¹dkiem aksjonormatywnym. Dopiero
w czwartym znaczeniu, podstawowym dla etyki, odpowiedzialnoæ staje siê
fundamentalnym rysem dzia³ania osobowego, poprzedzaj¹cym problem winy.
Cz³owiek zaci¹ga winê skutkiem swego nieodpowiedzialnego dzia³ania. Cz³owiek postêpuj¹cy odpowiedzialnie unika popadniêcia w ni¹. Mamy tu znowu¿ grê pojêæ w pewnym zapêtleniu, w którym z kolei terminem wiod¹cym
jest odpowiedzialnoæ.
Wydaje siê, ¿e oba pojêcia – wina i odpowiedzialnoæ  s¹ w ró¿noraki
sposób tak splecione, ¿e trudne jest ich dok³adne rozdzielanie. Mo¿na dopatrywaæ siê ró¿nicy miêdzy nimi, gdy ustalenie winy staje siê racj¹ poci¹gania
do odpowiedzialnoci, ale ³atwo te pojêcia odwróciæ i uznaæ, ¿e zlekcewa¿enie odpowiedzialnoci (brak wyobrani i wra¿liwoci aksjologicznej) czyni
znowu¿ kogo winnym. Zadowólmy siê wiêc mo¿e tym, ¿e z poczynionych
rozró¿nieñ wynika, i¿ pojêcie winy rozwija siê z jej twardego znaczenia, wi¹zanego w dawnych czasach z kar¹, z zawinieniem w obliczu prawa, z obiektywnie stwierdzalnym faktem sprawstwa, a st¹d sta³o siê ród³em s³ownym
dla terminu powinnoæ. Ten sposób u¿ycia terminów wina, winny dominuje
w jêzyku prawa i jêzyku potocznym. Studentom, a nawet doktorantom prawa, wina kojarzy siê przede wszystkim z ustaleniem sprawstwa i podobnie
kojarzony jest termin odpowiedzialnoæ. Dopiero niejako wewn¹trz winy
sprawczej pojawia siê problem uznania i prze¿ycia winy przez podmiot
sprawczy. To ostatnie znaczenie wydaje siê natomiast kluczowe dla wspó³czesnych filozoficznych teorii winy. Ich cech¹ jest rozpatrywanie jej nie tylko
w kontekcie prawa i deontologicznych systemów etyki, ale przede wszystkim w obliczu egzystencjalistyczno-aksjologicznych ujêæ moralnoci, czyli
z wnêtrza cz³owieka. Konkluduj¹c, trzeba powiedzieæ w pewnym uproszczeniu, ¿e wypada odró¿niæ analizê winy w obliczu norm prawa i etyki od analizy winy jako dowiadczenia uczynienia z³a, od dowiadczenia pope³nienia
b³êdu moralnego lub etycznego, zarówno w³asnego, jak i cudzego, dog³êbnie
dotykaj¹cego cz³owieka, funduj¹cego szansê na wewnêtrzn¹ przebudowê.
Prowadzi to jednak nasze rozwa¿ania do kolejnego wêz³a winy.
III. WÊZE£ ZEWNÊTRZNYCH I WEWNÊTRZNYCH UJÊÆ WINY
Semantyczny wêze³ winy ods³ania problem wêz³a zewnêtrznego i wewnêtrznego ujêcia winy i jego pochodnych kwestii. Widaæ wyranie, ¿e ze-
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wnêtrzny, czyli obiektywny lub transcendentny wymiar winy, który przez d³ugie wieki stawia³ cz³owieka w obliczu ró¿nie pojêtego i ró¿nie uzasadnianego
prawa, niezwykle silnie uformowa³ ludzk¹ wiadomoæ moraln¹ oraz praktykê jêzykow¹ w kierunku koncentracji semantycznej na winie sprawczej. Ma
to zrozumia³e i zarazem ogromne znaczenie dla utrzymania spo³eczeñstwa
w zintegrowanej wspólnocie, gdzie przestêpstwo i wykroczenie moralne jest
czynem sprzecznym z systemem wartoci i prawa. Jeli ten porz¹dek zostaje
naruszony, to sprawca naruszenia jest tego winien. Wnikanie w okolicznoci
i motywy sprawstwa, to kwestia drugorzêdna. Istotne jest, ¿e bycie winnym
prowadzi do takiej lub innej formy wykluczenia ze wspólnoty ludzi pobo¿nych, przyzwoitych czy po prostu wspólnoty odpowiedzialnych obywateli.
Prawo i etyka stanowi¹ normatywne miary poprawnoci oraz przyzwoitoci
ludzkiego postêpowania we wspólnocie.
Spo³ecznej funkcji winy odpowiada³a deontologiczna wizja etyki, formu³uj¹ca uzasadnione podstawy do badania zgodnoci zachowañ cz³owieka z normami. Jakkolwiek etyka deontologiczna z natury swej jest sk³onna do koncentrowania siê na ustaleniu winy sprawczej, to w tle tej winy pozostaje jej g³êbia
i rozmiar, czyli stopieñ i zakres zawinienia wiadomego oraz wolnego, w kontekcie opisu sytuacji wyboru dzia³ania10. Podobnie w systemach prawa ustalenie sprawstwa czynu (winy sprawczej) poprzedza analizê stopnia zawinienia,
co prowadzi do uwzglêdnienia okolicznoci ³agodz¹cych. Wskutek rozwoju etyki autonomicznej i filozofii egzystencjalnej silniej zaczê³a siê ujawniaæ podnoszona ju¿ u historycznych róde³ etyki kwestia b³êdu moralnego. Etycy ró¿nie
odnosz¹ siê do zagadnienia b³êdu moralnego, ró¿nie interpretuj¹ jego przyczyny. K³adzie siê nacisk na koniecznoæ niedopuszczenia do b³êdu, kszta³towania
sumienia pewnego, ale zostawmy ten interesuj¹cy temat. Tutaj bardziej chodzi
o to, czy b³¹d moralny mo¿e byæ w³¹czony w zakres pojêciowy winy. Czy mogê
zamiast „mój b³¹d powiedzieæ „moja wina”?
Problem relacji winy i b³êdu moralnego ods³ania wielk¹ historyczn¹ i religijn¹ narracjê lamentu nad ludzkim b³¹dzeniem, a w tej perspektywie b³¹d
stanowi o winie, czyni winnym. Zagadnienie b³êdu w problematyce winy jest
przede wszystkim wytworem myli filozoficznej, która zrodzi³a etykê, a w jej
obrêbie intelektualizm etyczny, który z³o t³umaczy³ niewiedz¹ praktyczn¹ lub
b³êdem poznania moralnego. Odk¹d jednak nie tyle w ludzkim b³êdzie, ile
10
A. Szostek, Wokó³ godnoci, prawdy i mi³oci, Lublin 1995, s. 148nn.  gdzie autor przestrzega przed skutkami usytuowania ca³ej sfery moralnoci w legalistycznej wizji etyki, s¹ nimi nie
tylko lekcewa¿enie sytuacyjnego zró¿nicowania warunków podejmowania decyzji moralnych, ale
tak¿e sk³onnoæ do asekuracji moralnej, bezdusznoci przybieraj¹cej maskê obiektywizmu i sprawiedliwoci.
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w woli cz³owieka zaczêto upatrywaæ ród³o z³a jego czynów, u¿ywamy pojêæ
z³ej i dobrej woli. Zastanawiamy siê, na czym polega z³a wola, na b³êdzie
poznania rzeczy i norm dzia³ania czy mo¿e na ukierunkowaniu woli ku ni¿szym wartociom i na realizacji ich kosztem fundamentalnych wartoci, zalecanych przez normy moralne. Wydaje siê, ¿e nie ma takiej woli, która chce
z³a dla samego z³a, ale ¿e jest taka wola, która dopuszcza z³o dla ma³ego w³asnego dobra. Tak¹ wolê nazwiemy z³¹ w podstawowym znaczeniu tego okrelenia i taka wola czyni cz³owieka winnym totalnie. Czym innym jest dzia³anie nies³uszne, ale w dobrej wierze, czyli dzia³anie w b³êdzie, które mo¿e
obci¹¿aæ sprawcê win¹ i odpowiedzialnoci¹, lecz nie odbieraæ mu tym samym godnoci, a nawet miana uczciwego cz³owieka. S¹ przecie¿ b³êdy
w jaki sposób zawinione przez sprawcê, u podstaw których nie le¿y niegodziwa (z³a) wola, lecz niedostatecznie wyrobiona dzielnoæ roztropnego dzia³ania, wra¿liwego na mo¿liwe b³êdy wiedzy i wynikaj¹cej z niej decyzji. Brak
dostatecznej wiedzy o rzeczywistoci, w jakiej dokonywa³o siê wyboru, zamkniêcie siê na mo¿liwoæ uzyskania takiej wiedzy, sprawdzenia jej, brak ostro¿noci i roztropnoci, to wszystko wyznacza obszar winy, z któr¹ osoba musi
sobie poradziæ, musi jej rozmiar i g³êbiê w sobie samej odkryæ, by nie usprawiedliwiaæ winy b³êdem, gdy¿ to nie to samo. B³¹d umniejsza winê sprawcz¹, ale jej nie eliminuje w wymiarze sumienia.
A co z win¹ w przypadku dobrej woli bezb³êdnej, ale s³abej? Niejednokrotnie próbujemy siê ekskulpowaæ argumentem s³abej woli, akrazji, która
niepokoi³a klasyków staro¿ytnej filozofii, z czasem za Owidiusza, w. Paw³a, w. Augustyna, a w rezultacie jest dyskutowana do dzi jako ludzka przypad³oæ destruuj¹ca moralnoæ i podstawa orzekania raczej o winie ni¿ niewinnoci. Nie mamy po wiekach refleksji nad s³ab¹ wol¹ w¹tpliwoci, ¿e
dobra w intencji, ale s³aba wola czyni cz³owieka winnym czynu i zarazem
tego, ¿e tak¹ wolê ma. Wina s³abej woli, woli w b³êdzie i woli z gruntu z³ej
(jeli taka istnieje?) warte s¹ jednak analiz fenomenologicznych i semantycznych. Widaæ wiêc, ¿e trzeba zdecydowanie wzmocniæ analizê wewnêtrznego
wymiaru winy jako wêz³a moralnoci, skoncentrowanego na wiadomoci
moralnej i sumieniu osoby. Zainteresowania badaczy problemu zdecydowanie przesunê³y siê w tê stronê, ale mamy powa¿ne w¹tpliwoci, czy w spo³ecznej praktyce ma to tak¿e miejsce.
IV. SPO£ECZNY WYMIAR DEPERSONALIZACJI WINY
Wspó³czesny wiat stosunków spo³ecznych charakteryzuje siê d¹¿eniem
do regulacji i ujmowania w procedury wszystkiego, co dotyczy ludzkiego
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dzia³ania. W tym wymiarze liczy siê norma, gotowoæ i umiejêtnoæ jej stosowania. Niezastosowanie siê do norm, procedur i tym podobnych przepisów
czy standardów czyni winnymi sprawców tych zaniedbañ. Funkcjonuj¹c
w ¿yciu publicznym, jestemy szkoleni i poddawani treningom. Krótko mówi¹c, wspó³czesna rzeczywistoæ cywilizacyjna wymaga postaw zautomatyzowanych, rutynowych. Pisz¹ o tym filozofowie i socjologowie kultury. To
nadal dobry klimat dla etyki deontologicznej i legalizmu. To dobry klimat dla
koncentracji na winie sprawczej, obiektywistycznie rozumianej. Jednak mimo
to, a mo¿e wskutek tego winni jestemy rozmaitych zaniedbañ w skali spo³ecznej i – bynajmniej nie dowiadczaj¹c ciê¿aru winy, bo odpowiedzialnoæ
rozp³ywa siê w strukturach organizacji – w jej swoistym substancjalnym bycie. Jêzyk w pewnym stopniu odzwierciedla wiadomoæ, odpowiada praktyce. Mówimy przecie¿, ¿e winne jest pañstwo, urz¹d, gmina, media, korporacje, ale te nie maj¹ sumienia. Mówimy: Winna jest struktura, normy, ale
ludzie dzia³aj¹cy w tych strukturach i wed³ug tych norm nie s¹ winni, choæ
akceptuj¹ manipulacyjne regu³y sukcesu czy prymat prakseologii nad etyk¹.
Etykê zreszt¹ traktuje siê w tych instytucjach jak¿e czêsto instrumentalnie,
jako element wizerunku instytucji, pragn¹cej uchodziæ za etyczn¹. Wszystko
to sprawia, ¿e zamiera odpowiedzialnoæ osobowa, zdolnoæ do refleksji nad
w³asn¹ win¹, wspó³win¹ z tytu³u uczestnictwa w procederze, w tworzeniu
klimatu lekcewa¿enia moralnoci osobistej. Nie sposób tego nie zauwa¿yæ.
W odczuciu moralnym i profesjonalnej perspektywie etycznej trudno podzieliæ powy¿sze opinie i postawy. Nakrelony obraz wspó³czesnej cywilizacji
lubuj¹cej siê w cis³ym proceduralnym regulowaniu wszystkiego i w towarzysz¹cym temu kodyfikowaniu etycznym zawodów, instytucji, organizacji, ukazuje zarazem znaczny deficyt autorefleksji moralnej. Orzeka siê winê (w³asn¹
lub cudz¹), ale rzadko zastanawiamy siê nad win¹ cz³owieka, który zawini³, lub
nad nim samym w jego zawinieniu, nad sob¹ jako winowajc¹ i wspó³winowajc¹.
Tu za dopiero otwiera siê droga do o¿ywienia sumienia jako subiektywnej, niemniej wa¿nej podstawy moralnoci. To droga do kszta³towania postawy odpowiedzialnoci z pozycji w³asnego wnêtrza, w³asnej winy, solidarnoci w winie, bo
któ¿ jest bez winy, w ci¹g³ym i niezbêdnym dialogu sumieñ. Trudno zaakceptowaæ etykê odwo³uj¹c¹ siê do cis³ego respektowania norm, do pos³uszeñstwa procedurom mimo sumienia, bo taka etyka czyni winê zewnêtrzn¹, a dyskomfort
moralny u sprawcy zamienia w dyskomfort prakseologiczny czy dyskomfort
presti¿u. Sprawca nie tyle myli o wyrz¹dzonym z³u i potrzebie jego naprawienia, ile o tym g³ównie, ¿e siê nie sprawdzi³, ¿e zawiód³, ¿e utraci³ pozycjê.
O tym, ¿e odpowiedzialnoæ sprawcza (prawna, regulaminowa), ustalona
i przyjêta przez osobê, nie musi w perspektywie wiadomoci sprawcy pro-
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wadziæ z koniecznoci do wiadomoci winy moralnej, niech wiadczy nasze
zachowanie w przypadku wykroczeñ drogowych. Zatrzymani przez policjê
drogow¹ za przekroczenie prêdkoci uwiadamiamy sobie naruszenie normy
kodeksu drogowego i czêsto poddajemy siê bez sprzeciwu karze, co nie wp³ywa na nasze samopoczucie moralne. Ma³o kto czuje siê z³ym cz³owiekiem,
a wiêkszoæ z nas postrzega siebie jako ludzi nieuwa¿nych, ma³o czujnych na
patrole drogowe czy fotoradary. Nawet nie mamy pretensji do policjantów.
Robi¹ swoje. Jest wina, ale nie ma poczucia winy. Nie apelujemy, b¹dcie
ludzcy, a jeli nawet, to apel moralny traktujemy instrumentalnie. Interesuj¹ce jest te¿, ¿e sprawcy usi³uj¹ pomniejszaæ swoje wykroczenie, podczas gdy
policjanci staraj¹ siê apelowaæ do wyobrani i wra¿liwoci na wartoci ludzkiego ¿ycia, zdrowia, bezpieczeñstwa. Jest niesamowite, ile ta prosta sytuacja
wnosi do wiedzy o nas samych w obliczu odpowiedzialnoci prawnej i moralnej. Pokazuje ona, ile pracy wychowawczej i osobistej trzeba w³o¿yæ w to,
aby zewnêtrzny aspekt winy zwi¹zaæ z wewnêtrznym, aby kara mia³a sens,
aby wzmocniæ respekt dla prawa i obyczajów oraz kodeksów etycznych na
podstawie uznania ich s³usznoci, nie za strachu przed kar¹ w jakiejkolwiek
postaci.
¯ycie spo³eczne jest istotnym zewnêtrznym czynnikiem okrelaj¹cym
warunki ludzkiej egzystencji i nie mo¿e obejæ siê bez kategorii winy. Prawo
i moralnoæ maj¹ genezê i funkcjê spo³eczn¹. Osoba ludzka, jakkolwiek mo¿e
przyjmowaæ transcendentne podstawy porz¹dku prawno-moralnego, nie mo¿e
przecie¿ zlekcewa¿yæ jego spo³ecznego wymiaru, zwanego pozytywnym.
wiadomoæ heteronomii umo¿liwia spo³eczny stygmat winy i na³o¿enie kary
poczucia zawinienia wzglêdem prawa. Wszystko to jest tak oczywiste, ¿e
dalsze mówienie o tym wydaje siê niepotrzebne. Wiemy jednak, ¿e w ¿yciu
spo³ecznym dokonuj¹ siê procesy ci¹g³ego kwalifikowania jego cz³onków
jako winnych i niewinnych, ¿e tocz¹ siê publiczne spory o winê i ¿e trudno
od nich uciec, zlekcewa¿yæ je. Zmuszaj¹ one do samoanalizy, do samoobwiniania, do uznania winy b¹d do jej odrzucenia, wzglêdnie pomniejszania.
Obok sporów powa¿nych, istotnych dla to¿samoci wspólnoty pojawiaj¹ siê
spory zastêpcze, w których szuka siê winnych. Historia i codziennoæ nie
szczêdz¹ okazji i obowi¹zków do debat i rozmylañ na temat winy. Warto je
wykorzystaæ.
Wspomniany Karl Jaspers w analizie podstaw winy kryminalnej, politycznej i moralnej, które bez w¹tpienia odnoszone by³y do procesu i otoczenia
spo³ecznego, doszed³ do jej najg³êbszej podstawy, jak¹ jest wina metafizyczna. Jej uznanie ma g³êboki sens rewitalizuj¹cy moralnoæ cz³owieka. „Na skutek winy metafizycznej  pisa³  ulega przemianie samowiedza cz³owieka
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w obliczu Boga. Duma zostaje z³amana. Ta przemiana wewnêtrzna mo¿e staæ
siê nowym ród³em aktywnoci ¿yciowej, ale wi¹¿e siê nieod³¹cznie z poczuciem winy”11. Wina moralna i jej metafizyczna podstawa ma w tym ujêciu
wymiar wewnêtrzny, indywidualny, s³u¿¹cy odbudowie moralnej cz³owieka.
P³ynie z tego wniosek, ¿e nie mo¿na uformowaæ spo³eczeñstwa wolnego od
niebezpieczeñstwa nikczemnoci i zbrodni, jeli nie osadzi siê ludzkiej moralnoci w odpowiedzialnoci za drugiego, w gotowoci uznania swej winy
za brak solidarnoci z innymi. Jaspers twierdzi³, ¿e: „Win¹ moraln¹ siebie
tylko obarczyæ mo¿na, innych nie, a jeli ju¿ kogo innego, to tylko w solidarnej, pe³nej mi³oci walce. Nikomu nie wolno s¹dziæ moralnie drugiego
cz³owieka, chyba ¿e poczuwamy siê do najg³êbszego z nim zwi¹zku, ¿e sami
stawiamy siê na jego miejscu”12.
V. WINA W WÊLE W£ASNEGO SUMIENIA
Psychologiczny wymiar winy prowadzi do analizy funkcjonowania sumienia. Jakkolwiek zewnêtrzny, spo³eczny nacisk na sumienie jest rzecz¹
oczywist¹, sumienie musi fakt, treæ i racje tego nacisku zaakceptowaæ. Etyka katolicka wypracowa³a w tej sprawie pogl¹d, ¿e sumienie jest subiektywn¹ norm¹ moralnoci13. Ksi¹dz Tadeusz Styczeñ w akcie sumienia upatrywa³
moment rozpoznania powinnoci, samouzale¿nienia i samozobowi¹zania siê
wzglêdem obiektywnej prawdy moralnej. Podobnie ks. Andrzej Szostek rozumie sumienie jako wiadka prawdy i stra¿nika osobowej godnoci cz³owieka.
Sumienie ujawnia winê, ale by to zrobiæ, musi uwzglêdniæ prawdê i godnoæ
cz³owieka14. W perspektywie personalistycznej analizy sumienia w etycznej
szkole lubelskiej sumienie jawi siê jako pozytywny funkcjonalny organ analizy winy cz³owieka, pozytywny, bo niepogr¹¿aj¹cy go w jego winie, ale zdolny do pobudzenia moralnego przez uznanie winy w prawdzie cz³owieka i jego
czynu. Id¹c ladem tej refleksji, postrzegamy sumienie nie jako organ upokarzaj¹cej destrukcji ludzkiej godnoci splamionej grzechem, ale organ rekonTam¿e, s. 155.
K. Jaspers, Problem winy, s. 157.
13
T. lipko, Ethos chrzecijañski. Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 305nn.  gdzie w rozdziale Sumienie jako subiektywna norma dzia³ania moralnego obok istotnej roli sumienia dla
zrozumienia moralnoci omawia problem sumienia w¹tpliwego i sposobów dochodzenia do sumienia pewnego jako podstawy praktycznego dzia³ania. Funkcjonowanie sumienia, jego odmiany (trafne i szerokie, w¹tpliwe i pewne, skrupulanckie i zawik³ane) cile wi¹¿¹ siê z problemem winy.
14
Rozdz. pt. Sumienie: wiadek i stra¿nik zbawczej prawdy o cz³owieku. Na marginesie
czêci II Teologii cia³a Jana Paw³a II, w: A. Szostek, W stronê mi³oci, prawdy i godnoci,
s. 133nn.
11

12
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strukcji moralnej i odbudowy godnoci osobowej w wietle prawdy mimo
winy, której przecie¿ wymazaæ siê nie da, ale z któr¹ mo¿na ¿yæ, któr¹ mo¿na
zrównowa¿yæ, wyzyskaæ w dowiadczeniu moralnym.
Poczucie winy p³ynie w rezultacie socjalizacji z uwiadomienia sobie
przez sprawcê naruszenia tych norm, które sam zaakceptowa³, uzna³ w swoim sumieniu za s³uszne, a nie tylko za narzucone. Jednak istnieje, i dobrze to
wiemy, bardziej osobisty wymiar zdolnoci do poczucia winy, oparty na g³êbokiej akceptacji wartoci osobowych, na odpowiedzialnym z nimi zwi¹zku.
Strumieñ spo³ecznej formacji sumienia i zdolnoci do poczucia winy idzie
w parze z pojmowaniem moralnoci na sposób socjologiczny, funkcjonalistyczny. Cz³owiek moralny winien jest pos³uszeñstwo obyczajom, jeli je narusza,
winien mieæ poczucie winy i ponieæ odpowiedzialnoæ. Wina jest reakcj¹ na
naruszenie obiektywnego porz¹dku moralnego, oznak¹ tak¹ sam¹, jak fa³sz w
poznaniu wiata. Leszek Ko³akowski uwa¿a³, ¿e kategoria winy jest w sferze
dowiadczeñ moralnych cz³owieka tym, czym prawda w dziedzinie poznania.
Pisa³: „Nie przywiadczamy bowiem naszych moralnych wierzeñ przez uznanie ich prawdy, lecz przez poczucie winy, gdy je gwa³cimy”15. Pogl¹d ten ma
wszak¿e g³êboki sens dla epistemologii poznania moralnego.
Psychologiczny aspekt kszta³towania siê poczucia winy bada³ swego czasu krakowski psycholog W³odzimierz Szewczuk16. Poczucie winy traktuje on
na podstawie kilkudziesiêcioletnich badañ empirycznych i teoretycznych jako
sk³adnik reakcji sumieniowej. Podstawowymi jej komponentami s¹ w szczególnoci: (1) wiadomoæ sprawstwa czynu sprzecznego z przyjêtymi zasadami i towarzysz¹ce temu poczucie winy, (2) negatywny stan emocjonalny, ogólny
niesmak, przygnêbienie, (3) negatywna ocena siebie, wstyd, poczucie ni¿szoci, (4) potrzeba odzyskania utraconego poczucia w³asnej wartoci. Kolejnoæ
wymienionych sk³adników nie oznacza, ¿e wystêpuj¹ one z równ¹ czêstoci¹.
To wynik analizy modeluj¹cej prze¿ycie sumieniowe. Poczucie winy odgrywa
w nim istotn¹ rolê i tkwi u podstaw negatywnego stanu emocjonalnego i mentalnego, co objawia siê ci¹g³ym myleniem o tym, co uczynilimy. Widaæ, ¿e
wa¿n¹ rolê odgrywa tu uwiadomienie sobie, ¿e z³amalimy jak¹ wa¿n¹ zasadê i ¿e to staje siê podstaw¹ poczucia winy. „W negatywnej reakcji emocjonalnej zawiera siê  pisa³ Szewczuk  niezwerbalizowana do koñca negatywna ocena dokonanego czynu. W wiadomoci sprawstwa czynu zawiera
siê mniej lub bardziej wyranie wiadomoæ winy”17. W wietle badañ SzewL. Ko³akowski, Jeli Boga nie ma, Kraków 1988, s. 210.
W. Szewczuk, Sumienie. Studium psychologiczne, Warszawa 1988, s. 72nn.
17
Tam¿e, s. 156.
15

16
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czuka empiria psychologiczna ujawnia tak¿e odniesienie do poczucia w³asnej
wartoci. Wskutek czynu negatywnie ocenionego, zawinionego, godnoæ sprawcy czynu uleg³a zakwestionowaniu lub co najmniej obni¿eniu.
W prze¿yciu sumieniowym i tym samym w sk³adowym prze¿yciu winy
Szewczuk odnajduje przede wszystkim oddwiêk jakiego pierwotnego porz¹dku spo³eczno-moralnego, którego zak³ócenie w³asnym sprawczym czynem staje siê ród³em niepokoju, obaw przed kar¹, wyrzutów sumienia, utraty poczucia w³asnej wartoci. „S¹dzê  twierdzi psycholog  ¿e pierwotnym
pod³o¿em zachowania sumieniowego jest pocz¹tkowe poczucie, a nastêpnie
stopniowo wzrastaj¹ca wiadomoæ ogólnego porz¹dku”18. Poczucie winy
okazuje siê tym samym generatorem pierwotnej wiadomoci moralnej, wiadomoci naruszenia jakiego prawa wpisanego w rzeczywistoæ, a tak¿e czynnikiem umacniania zwi¹zku cz³owieka z tym prawem. Pierwotne poczucie
uczynienia czego niew³aciwego, niezwerbalizowane, niejasne zarówno
w poszczególnym prze¿yciu sumieniowym, jak i w pocz¹tkowej fazie rozwoju moralnego ka¿dego cz³owieka, to poczucie winy wynikaj¹ce ze z³amania
zakazu Stwórcy wiata i cz³owieka, opisane w Ksiêdze Rodzaju. Jak rodzi siê
wiadomoæ winy, opisuje przyk³ad ch³opa z Podkarpacia, który zim¹ 1939/
/1940 roku chcia³ wyjawiæ Niemcom dla nagrody miejsce ukrywania siê polskich ¿o³nierzy. Mia³a byæ tylko szkoda, ale okaza³a siê krzywd¹. A krzywda
wyrz¹dzona innym, choæby tylko zamierzona, usi³owana, zosta³a tu uwiadomiona jako krzywda wyrz¹dzona sobie, jako samobójstwo moralne i powód
do samobójstwa fizycznego.
Poczucie winy wprowadza zatem w wiat moralnoci i umacnia nasz¹
w nim obecnoæ najpierw przez uwiadomienie sobie naruszenia normy, nastêpnie przez dowiadczenie obni¿enia w³asnej wartoci moralnej. Potwierdzaj¹ to analizy fenomenologiczne dowiadczenia moralnoci w lubelskiej
szkole etycznej (KUL). Porz¹dek deontologiczny, zorientowany na przestrzeganie prawa moralnego, i porz¹dek teleologiczno-aksjologiczny, rozwijaj¹cy
siê w stronê personalizmu, maj¹ w wietle takiego punktu widzenia czynnik
motoryczny w poczuciu winy. Id¹c dalej w stronê etyki odpowiedzialnoci,
mo¿emy przenieæ poszukiwanie moralnego pola dla prze¿ycia winy tak¿e na
ten obszar dowiadczeñ i postaw. Prze¿ycie winy staje siê tym samym dowiadczeniem nieodpowiednioci, niezdolnoci sprostania wyzwaniu do czynu w wietle uznanych norm i wartoci, w szczególnoci godnoci cudzej
i w³asnej. To czyni sprawstwo czynu win¹ moraln¹.
Równie¿ Ko³akowski wypowiada³ siê w tej sprawie, pisz¹c:
18

Tam¿e, s. 157.

20

RYSZARD WINIEWSKI

Mo¿noæ dowiadczenia winy nie pochodzi z uznania s³usznoci tego lub innego s¹du
wartociuj¹cego, nie mo¿na te¿, oczywicie, uto¿samiaæ jej z obaw¹ przed kar¹. Nie
jest ona aktem intelektualnym, ale aktem, w którym kwestionuje siê w³asny status
w porz¹dku kosmicznym [ ]; nie jest to strach przed odwetem, lecz poczucie grozy w obliczu w³asnego czynu, który zak³óci³ harmoniê wiata, lêk p³yn¹cy z naruszenia nie prawa, lecz tabu. Nie tylko ja zagro¿ony jestem przez okropnoæ mego czynu,
zagro¿ona jest ca³oæ wszechwiata, który pogr¹¿a siê jakby w chaosie i niepewnoci19.

Wina wydaje siê wiêc wêz³em dowiadczenia moralnego, ujawniaj¹cym
ród³owe podstawy dowiadczenia moralnoci, okazuje siê relacj¹ do nierozpoznanej przez rozum i obyczaje podstawy porz¹dku wiata, jej wewnêtrznym odczuciem. Widzimy janiej, ¿e wina prawna, wina obyczajowa, czyli
etyczna, nie jest tym samym, co wina moralna i metafizyczna, jakkolwiek je
siê okreli. Problem winy ma wiêc tak¿e g³êboki wymiar moralny, spo³ecznie
donios³y, polegaj¹cy na tym, co tu ci¹gle jest ods³aniane, ¿e wina musi byæ
adekwatnie zinternalizowana, oceniona, przyjêta z pokor¹, ¿e trzeba j¹ przyj¹æ na dalsz¹ drogê ¿ycia i wyci¹gn¹æ z niej, z jej faktu i z jej treci, konstruktywne etycznie, pozytywne dla ludzkiego ¿ycia wnioski. „Niezdolnoæ do
odczuwania winy jest moraln¹ u³omnoci¹” – pisze William Neblett20 i trudno siê w wietle naszych rozwa¿añ z nim nie zgodziæ.
Zajmijmy siê jeszcze przez chwilê ciê¿arem winy, jej realnoci¹, nieusuwalnoci¹. Marian Grabowski w studium Krajobraz winy równie¿ wychodzi
od poczucia winy, od emocjonalnoci, wstydu i dostrzega w tle emocji jej
inteligibilnoæ, zwi¹zek winy z winnym (z podmiotem winy), co umo¿liwia
uchwycenie realnoci winy. Id¹c tropem Maxa Schelera, Nicolaia Hartmanna, Karola Wojty³y, Grabowski ontologizuje winê. Twierdzi te¿, ¿e: „Wina jest
nieodwo³ana. Nieodwracalnoæ strumienia czasu tak¹ j¹ czyni. Tego, co siê
sta³o, nie mo¿na uczyniæ niepope³nionym”21. Jeli Neblett pyta, czy mo¿emy
sobie wybaczyæ, po tym jak inni nam wybaczyli, mo¿emy przyj¹æ jego pogl¹d, podtrzymywany tak¿e przez Grabowskiego, ¿e wina w naszym sumieniu, w naszej pamiêci sumieniowej jest niewymazywalna. To sk³adnik naszej
to¿samoci. Trudno odrzuciæ dane w dowiadczeniu wspomnienia winy, one
tworz¹ ci¹g naszej to¿samoci o wiele bardziej wyrany ni¿ nasze zas³ugi,
a przynajmniej lepiej dla naszej moralnoci, abymy o winie pamiêtali bardziej ni¿ o naszych zas³ugach.
L. Ko³akowski, Jeli Boga nie ma, s. 210.
W. Neblett, Etyka winy, w: Filozofia moralnoci. Wina, kara, wybaczenie, wybór i oprac.
J. Ho³ówka, t³um. D. Ga³ecki i in., Warszawa 2000, s. 73.
21
M. Grabowski, Krajobraz winy. Próba analizy fenomenologicznej, Toruñ 2001, s. 22.
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Z powy¿szych rozwa¿añ warto by³oby wydobyæ wniosek, ¿e kluczowa
dla pobudzenia moralnoci osoby jest kwestia w³asnej winy, spokojny do niej
stosunek pozbawiony histerii, prowadz¹cej zarówno do nieadekwatnego samoobwiniania siê, jak i nieadekwatnego samousprawiedliwienia. Wydaje siê,
¿e ludzie zachowuj¹ siê tak, jakby lepiej znali winê innych ludzi ni¿ w³asn¹.
Mo¿e co w tym jest, zwa¿ywszy, ¿e cudz¹ zajmuj¹ siê czêciej ni¿ w³asn¹. Nie
powinno siê byæ obojêtnym na przewinienia innych, na krzywdy, jakie powstaj¹ wokó³ nas bez naszego w ich udzia³u. Jednak  podkrelmy  to wiadomoæ w³asnej winy jest budulcem wra¿liwej i dojrza³ej postawy moralnej.
Mówi¹ o tym wielcy filozofowie i ci wszyscy, którzy zastanawiali siê g³êboko
nad z³em. Wêz³em moralnoci jest zdolnoæ poczucia winy w³asnej, bynajmniej niepozbawionej kontekstu spo³ecznej, winy moralnej, bynajmniej niepozbawionej kontekstu etycznego.
SUMMARY
The author analyzes the main problems in defining semantic, psychological and social
dimensions of conscience. Starting with etymology and the research of linguistic tradition he
distinguishes causative fault and guilt. Internalisation of guilt is treated as the most important issue
for morality. This issue essentially creates a major „knot” of morality, however, it points to the
objectified, social sense of guilt. From the perspective of conscience guilt reveals and enables
genuine morality and the chance to adapt a human’s own guilt in view of their personal
development and of preserving dignity. The perspectives of the conscience analysis distinguished
in the article require a thorough examination and discussion.
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