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1. Podstawową normą wszystkich 
bodaj kultur – a słowo „norma” ozna-
cza tu wskazanie powinności; to im-
peratyw mówiący o tym co powinno 
być, a czego nie ma – jest norma za-
kazująca kazirodztwa. Zaraz obok niej 
pojawia się norma chroniąca życie, 
zdanie mające zazwyczaj postać zaka-
zu („nie zabijaj”). Pomijam teraz pyta-
nie, czy norma ta ma chronić wszelkie 
życie (buddyzm, Albert Schweitzer), 
czy tylko ludzkie, dla innych jego po-
staci znajdując zalecenia miłosierdzia 
(chrześcijaństwo). Okazuje się, że pod-
stawowa ta norma nie ma charakteru
bezwyjątkowego, przeciwnie, istnieją 
sytuacje, w których ulega zawiesze-
niu: w zasadzie zabijać nie wolno, ale 
teraz tak. Maria Ossowska określa te 
sytuacje mianem społecznie uznanych
wyłomów w normie „nie zabijaj” – ży-
cie nie jest już wartością chronioną i
są zwolennicy tego, by nie było. Wy-
łomów takich jest kilka, to wojna, eu-
tanazja, aborcja, samobójstwo, zabój-
stwo w stanie wyższej konieczności. 

 „Konstytucjonalista dr Ryszard Piot-
rowski zwracał uwagę, że ustawa two-
rzy kategorię przestępstwa potencjal-
nego, za domniemanie możliwości 
popełnienia którego można na za- 
wsze stracić wolność. Pisze też: «Nie 
do zaakceptowania w demokratycz-
nym państwie prawnym jest pomysł 
typowania na przestępcę przez wła-
dze publiczne». Chodzi o to, że ska-
zanych do pobytu w ośrodku będzie 
typował dyrektor zakładu karnego.
  Prof. Janusz Heitzman z Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
ostrzega, że w psychiatrii nie są zde-
finiowane jasne, uniwersalne kryteria 
oceny «wysokiego prawdopodobień-
stwa popełnienia czynu zabronione-
go».  
  Karnistka prof. Monika Płatek pisze, 
że projekt jest sprzeczny z orzecznic-
twem Trybunału w Strasburgu. I zwra-
ca uwagę, że ustawa przewiduje, iż 
w Ośrodku «stosowane metody mogą 
doprowadzić do śmierci osadzonych 
w nich ludzi. W takiej sytuacji prze-
widuje się pomoc psychologiczną i 
prawną dla funkcjonariusza, który do-
prowadził do śmierci uwięzionego. 
Projektodawca podkreśla, że plano-
wana izolacja różni się od warunków 
więziennych. To prawda – tak nie-
ludzkie warunki są w więzieniu nie-
dopuszczalne. Ustawa o wykonaniu 
kary pozbawienia wolności nie do-
puszcza śmierci osadzonych w wyni-
ku działań służby więziennej».”
 Ale to takie tam gadanie wrażliwych 
intelektualistów. Vox populi prezentu-
je – co dziwić nie powinno – „Super 
Express” w komentarzu redaktora na-
czelnego Sławomira Jastrzębowskiego:
  „Nikogo do kary śmierci przekony-
wać nie chcę, chcę tylko niektórym 
uświadomić, że my – jako społeczeń-
stwo demokratyczne – powinniśmy 
decydować o tym, czy kary śmierci 
chcemy w Kodeksie karnym, czy też 
nie. A ponieważ żyjemy w demokra-
cji, to nasze władze pod presją lewi-
cującego Zachodu uznały, że społe-
czeństwo jest gotowe na demokrację, 
pod warunkiem że nie będzie decy-
dowało o niczym ważnym, jak na 
przykład kara śmierci. W tej sprawie 
nie było żadnego referendum, bo wte-
dy okazałoby się, że Naród chce jed-
nak fizycznej eliminacji morderców, 
którzy sami siebie postawili poza spo-
łeczeństwem.
  Nie ma więc kary śmierci, choć więk-
szość społeczeństwa jest za nią. Nie 
ma więc kary śmierci dla Trynkiewi-
cza, wyjątkowego potwora, który 
z zimną krwią zamordował czworo 
dzieci. Zamordował, bo to sprawiało 
mu przyjemność. Według biegłych 
po wyjściu na wolność [...] bestia 
może zabijać dalej. Tymczasem głos 
podnoszą tak zwani obrońcy praw 

morderców, mówiąc, że morderca też 
człowiek i też ma prawa. Tu można 
się poniekąd zgodzić. Morderca dzie-
ci powinien mieć zagwarantowane 
prawo wisieć albo odsiadywać doży-
wocie.
  Obrońcy praw morderców w isto-
cie nie zdają sobie sprawy, że atakują 
społeczeństwo. Że działają na szkodę 
zwykłych porządnych ludzi, którzy 
mają prawo żądać od państwa bezpie-
czeństwa dla siebie i swoich dzieci.
Jeżeli państwo takiego poczucia bez-
pieczeństwa nie będzie chciało zagwa-
rantować, ludzie mogą wziąć sprawy 
w swoje ręce.”
  Jest to de facto wezwanie do linczu 
(„my – jako społeczeństwo“); i chociaż 
nie dojdzie pewnie do „wzięcia sprawy 
w swoje ręce”, to jest to przecież język 
trafiający do mas, porywający tłumy, 
budzący żądzę krwi.  Żądzę krwi tak 
wielką, że nie zaspokoi jej ośrodek 
odosobnienia w Gostyninie – na pol-
skim policyjnym portalu wpadł mi 
w oko tytuł „Sanatorium dla bestii”.
Panu Jastrzębowskiemu należałoby 
życzyć, żeby dostał Trynkiewicza 
w swoje ręce i go powiesił.
  O ile jednak demonstrowane przez 
masy pragnienie zabijania „bestii” nie-
trudno zrozumieć, o tyle trudniej po-
jąć to, że chęć tę podzielają również 
wysoko postawieni urzędnicy rządu, 
który uznaje się za bardzo europejski. 
„To, że pan Breivik, który z zimną 
krwią wymordował 70 osób, dzisiaj 
siedzi sobie jak w hotelu i gra na lap-
topie, jest niesprawiedliwe wobec jego 
ofiar” – mówił w październiku ubieg-
łego roku minister Sikorski. Można 
oczywiście podzielać wstrząs doznany 
w wyniku zbrodni Andersa Breivika, 
ale naprawdę nie trzeba być ministrem 
europejskiego kraju, żeby przekony-
wać publicznie, że w związku z prze-
żytym wstrząsem zbrodniarza należa-
ło zabić – albo przynajmnie powinien 
on dzwonić łańcuchami w ciemnym 
lochu – wystarczy pójść na piwo z ro-
dakami i rzucić temat. O tym, że jest 
to postawa niezwykle w Polsce popu-
larna napisał „Frankfurter Allegemeine 
Zeitung”, wskazując na zgodność tego 
poglądu Sikorskiego z przekonania-
mi m.in. abp. Michalika i Jarosława 
Kaczyńskiego, nie zapominając przy 
tym wspomnieć o tym, że polski mi-
nister jest potencjalnym kandydatem 
na wysokie stanowiska europejskie. 
Myślę zresztą, że cała Polska powinna 
taki awans popierać, bo widać że Pan 
Minister to swój chłop.
  Na podstawie poczynań polskich 
polityków można wysnuć wniosek, 
że traktują oni zniesienie kary śmier-
ci jako wymuszoną daninę, złożoną 
w zamian za zgodę na przystąpienie 
do Unii Europejskiej, czyli wprowa-
dzoną na zasadzie „nie chcem, ale 

muszem”. Jakiś czas żyło się z tym 
jako tako, dopóki nie nadszedł czas 
wypuszczenia Trynkiewicza.

  Wróćmy jeszcze na zakończenie do 
USA. Pięć amerykańskich stanów –
New Jersey, Nowy Meksyk, Illinois, 
Connecticut i Maryland – zniosło for-
malnie w ciagu ostatnich siedmiu lat 
karę śmierci. W stanie Nowy Jork ka-
ra główna została zniesiona decyzją 
sądu, a w kilku innych stanach uległa 
zawieszeniu. Najczęstszym argumen-
tem podnoszonym przez prawodaw-
ców w tych stanach, obok problemów 
z zastrzykiem trucizny, jest (tak jak 
w Kanadzie i wszędzie indziej) moż-
liwość pomyłki sądowej i egzekucji 
niewinnego człowieka, co jest bardzo 
prowdopodobne m.in. w związku 
z niebotycznym kosztem apelacji żą-
danym przez prawników od skazanych 
na celę śmierci. To jest najważniejsza 
kwestia m.in. dla byłego gubernatora 
Nowego Meksyku, Billa Richardsona, 
który pięć lat temu podpisał ustawę 
abolicyjną w swoim stanie i od tego 
czasu stał się jednym z najbardziej 
zagorzałych w USA orędowników 
zniesienia kary śmierci, prowadząc 
kampanię w stanach, w których wciąż 
jest ona stosowana, podróżując po ca-
łym kraju i spotykając się z uniewin-
nionymi po różnym czasie lokatorami 
celi śmierci – których w całej Ameryce 
jest ponad sto czterdzieścioro – z ich 
rodzinami i stróżami prawa.
  Nie wiem, czy gubernator Richard-
son był ze swoją misją w Teksasie, 
ale jeśli nawet tak, to nie wskórał tam 
wiele. Od roku 1982, kiedy to po 18 la-
tach moratorium powrócono do wy-
konywania kary śmierci, dokonano 
tam 515 egzekucji, daleko więcej niż 
w którymkolwiek stanie. Zarówno 
urzędujący gubernator Teksasu, Rick
Perry, jak i kandydaci na to stano-
wisko z jednej i z drugiej partii (Re-
publikańskiej i Demokratycznej) opo-
wiadają się zdecydowanie za utrzy-
maniem kary głównej.
  Jeden z omyłkowo skazanych na 
karę śmierci, Anthony Graves, oskar-
żony na podstawie zeznań innego pod-
sądnego o zamordowanie sześciu osób 
w Południowym Teksasie i uniewin-
niony w 2010 r. po osiemnastu latach 
spędzonych w więzieniu, uważa że dą-
żenie do zniesienia kary głównej nie 
jest łatwe z dwóch powodów: po pier-
wsze dlatego, że politycy wsłuchują 
się bacznie w wyniki badania opinii 
publicznej w tej sprawie, a po drugie, 
ponieważ zabijani w majestacie prawa
to w większości osobnicy mało znani 
lub nieznani zupełnie, obojętni prawo-
myślnym obywatelom – rzezimieszki, 
bezimienni łotrzykowie – jako że wiel-
cy zbrodniarze (jak dusiciel z Bosto-
nu, Charles Manson, Killer Clown czy 
Timothy McVeigh) nawet w Stanach 
nie pojawiają się często (kto słyszał 
wcześniej o Claytonie Lockettcie albo 
o Charlesie Warnerze?). Dyskusję o 
karze śmierci, według Gravesa, roz-
palić by mogło fałszywe oskarżenie, 
albo jeszcze lepiej niesłuszne skazanie 
na zastrzyk trucizny, kogoś sławnego, 
kogoś „przez nich” podziwianego. 
– Wtedy – mówi były skazaniec – 
podnieśliby krzyk, bo mieliby wyraź-
ne odniesienie do konkretnej osoby, 
w stronę której kierowali swoje uczu-
cia. Zabijanie ludzi nieważnych, choć-
by i przez pomyłkę, mało kogo ob-
chodzi. Liczy się tu tylko to, że dzięki 
ich uśmierceniu, nie ujdzie też z ży-
ciem „wyjątkowy potwór”, kiedy się 
pojawi.

Także kara śmierci, zwana czasami 
karą główną (poenia capitalis).

2. Wątpliwości może budzić obecne 
w tych zwrotach słowo „kara”, i to 
niezależnie od tego, czy będzie ozna-
czało odwet, środek zapobiegawczy 
czy narzędzie wychowujące. Stani-
sław Cat-Mackiewicz w swej biografii 
Fiodora Dostojewskiego opisuje zna-
ny fragment życia rosyjskiego pisarza, 
gdy w 1849 roku, za udział w zebra-
niach Michaiła W. Pietraszewskiego, 
zostaje skazany na śmierć. Wraz z to-
warzyszami do ostatniej minuty cze-
kał na jej wykonanie, by ostatecznie 
cieszyć się (ponoć śpiewał wtedy z ra-
dości) zamianą egzekucji na katorgę. 
To co nazywamy karą śmierci, pisze 
Stanisław Cat-Mackiewicz, jest 
w gruncie rzeczy niczym innym, jak 
oczekiwaniem na nią, gdy jest pewna 
i zadekretowana wyrokiem; sama bo-
wiem śmierć kładzie wszak kres od-
czuwaniu, zatem i cierpieniu, a mówi 
się: odcierpieć karę. „Wobec tego po-
mysł, aby skazanych w procesie Pie-
traszewskiego wpierw «nastraszyć» 
śmiercią, a potem uszczęśliwić kator-

gą, równał się właściwie wymierze-
niu im dwu kar równocześnie, i kary 
śmierci i katorgi”. (Dodajmy, że taką 
samą „podwójną karę” stosowano wie-
lokrotnie później – rozstrzeliwali „na
niby” więźniów funkcjonariusze po-
wojennej bezpieki w Polsce; czytam 
właśnie, że w podobny sposób drę-
czyli jeńców amerykańscy żołnierze 
w Afganistanie.) Owszem, każdy czło-
wiek ma świadomość skończoności 
swego życia, wie, że toczy się ono jak 
gdyby w „celi śmierci” (gdy przynie-
siono Sokratesowi wiadomość o tym, 
że sędziowie ateńscy skazali go na 
śmierć, odpowiedział, że Natura już 
dawno wydała na nich taki sam wy-
rok). Świadomość ta jest jednak tłu-
miona przez niezwykle silny mecha-
nizm obronny wszczepiony w psychi-
kę: umrę, ale  t e r a z  żyję. Sformu-
łowanie „kara śmierci”, do tego zmie-
rzam, ma cechy oksymoroniczne – 
albo „kara”, albo „śmierci”. Byłoby 
może logiczniej mówić po prostu o 
skazywaniu na śmierć, nie na karę 

śmierci, to jednak łączyłoby się z unie-
ważnieniem niektórych argumentów 
zwolenników tej sankcji.

3. Zwolennicy ci – retrybutywiści, re-
strykcjoniści czy rygoryści – rzadko
bodaj argumentują swoje stanowisko, 
może dlatego, że zazwyczaj tłumnie
domagają się powieszenia, ukrzyżo-
wania bądź zlinczowania. Tłumem 
rządzą emocje, nie rozum; człowiek 
potrafi wtedy robić rzeczy, których bę-
dzie się wstydził w samotności. Nie-
wykluczone, że wśród tych emocji 
dominuje lęk, który chce się zakrzy-
czeć; jak zauważył Elias Canetti, lu-
dzie zbierają się razem po to, żeby  
g ł o ś n i e j  krzyczeć. Nie na co 
dzień w każdym razie można spot-
kać się z argumentacją retrybutywisty, 
w szczególności tak wysmakowaną 
filozoficznie, jak ma to miejsce w pub-
likacjach Bogusława Wolniewicza. 
Argumenty za utrzymaniem kary głó-
wnej, z jakimi się spotkałem, można 
sprowadzić do trzech podstawowych
grup. Przedstawię je poniżej, przeciw-
stawiając im, na ile to możliwe, racje 
abolicjonistów.
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