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(A) Argument moralny: kara śmier-
ci wyraża sprawiedliwość.
    Zbrodnia narusza równowagę po-
między dobrem a złem, śmierć zbrod-
niarza ją przywraca. Bogusław Wol-
niewicz ujmuje to tak: „Przestępstwo 
jest naruszeniem moralnego ładu świa-
ta. Jedynym dobrem, jakie kara ma na
widoku, jest przywrócenie tego ładu 
– przez to właśnie, że jego naruszenie 
nie ujdzie płazem”. Wartością nad-
rzędną i absolutną jest w tym – od-
wołującym się do Immanuela Kanta 
– ujęciu nie człowiek rozumiany jako
kategoria biologiczna, ale człowie-
czeństwo, kategoria aksjologiczna: 
zbrodniarz tę człowieczą cechę utra-
cił. Powyższe rozróżnienie komento-
wał ironicznie Umberto Eco: „Zasta-
nawia mnie fakt, że ci, którzy gotowi 
są uznać go za człowieka jedynie w
pewnym stopniu, walczą z aborcją, 
twierdząc, że człowiek jest zawsze 
człowiekiem, także i wtedy, gdy jest 
zalążkiem płodu”. – Godzi się nad-
mienić, że adresatką powyższej uwagi 
z pewnością nie mogłaby być Alicja 
Grześkowiak, autorka znanej pracy
poświęconej karze śmierci: odmawia-
jąc prawa do aborcji, konsekwentnie 
sprzeciwia się także karze głównej.
   Czy istnieje „moralny ład świata”, 
o którym wspomina Bogusław Wol-
niewicz? Świat, zdaniem wielu, to led-
wie ruina samego siebie, to świat po
upadku; jego ład jest – jak Raj – sta-
nem bezpowrotnie utraconym, a pysz-
na chęć restytucji pierwotnej harmonii 
prowadzi każdorazowo do tragedii. 
Nic pewniej nie czyni z ziemi piekła, 
pisał Friedrich Hölderlin, niż chęć, 
żeby uczynić z niej niebo. Bardzo do-
bitnie brzmią w tym kontekście słowa 
Andrzeja Grzegorczyka: „Kiedy Kain 
zabił Abla, tacy jak ty myśleli, że wy-
starczy zabić Kaina i nadal będzie na 
świecie porządek, będzie można spać 
spokojnie i budować statki z papieru
albo ze stali. O głupi, zaślepieńcy, py-
szałcy i nauczyciele głupich! Krew 
Abla jest nie do zmycia. Wprowadzi-
liście instytucję kary za winy po to, 
żeby przywracać sobie spokój. Żeby 
mieć poczucie, że rzeczywistość jest 
doskonała. Tymczasem rzeczywistoś-
ci nie można naprawić. Nikt tego nie 
może, ani ty, ani ja. Rzeczywistość już 
jest taka – nienaprawialna, niespełnio-
na, niedorzeczna, niepełna, cierpiąca”. 
Nie jest, mówiąc inaczej, tak, że świat 
stanowi zrazu jakieś idealne zero (0); 

że zbrodnia jest odejściem od niego 
(-1); i że zabicie zbrodniarza spowo-
duje, że minusy zniosą się wzajemnie, 
powróci pierwotne zero (0). Ani tego 
życia, ani – w ogóle – tamtego ładu,  
n i c  nie przywróci: będzie już tylko 
gorzej (-2).
  Maria Ossowska zauważa w jakimś 
miejscu, że konsekwentne trzymanie 
się symetryczności (sprawiedliwości) 
odpłaty (suum cuique) niejednokrot-
nie prowadziłoby do absurdu, trzeba 
by na przykład karać podpalacza pod-
palając mu dom. Niepokoić może w 
związku z tym myśl o karaniu gwałci-
ciela.

(B) Argument ekonomiczno-este-
tyczny: kara śmierci skutecznie eli-
minuje niepoprawnych przestęp-
ców. Egzekucja jest czynnością tanią 
i radykalnie efektywną (aspekt ekono-
miczny). Jest także aktem stosunko-
wo schludnym, uwalniającym od ko-
nieczności nurzania się w nieprostym 
i zapewne niepięknym życiu zbrod-
niarza (aspekt estetyczny).
    Zbyt porażająca wydaje mi się łat-
wość i prostota takiej argumentacji 
w odniesieniu do niszczenia życia, by 
warto było szerzej ją komentować. 
Można co najwyżej zwrócić uwagę 
na powracajacy w niej motyw pychy: 
człowiek orzeka o niepoprawności 
drugiego człowieka, zatem o jego „na-
turalnym” skazaniu na bycie złoczyń-
cą. Takiemu orzecznictwu przeczą 
najbardziej podstawowe wrażenia 
związane z wykonywaniem egzekucji 
po kilkunastu, bywa że kilkudziesięciu 
latach od chwili popełnienia zbrodni: 
zabija się zupełnie innych ludzi niż ci, 
którzy się jej dopuścili.

(C) Argument pragmatyczny: kara 
śmierci działa odstraszająco na po-
tencjalnych przestępców (prewencja 
ogólna). Jak zauważa Seneka, sam 
Bóg domaga się grzmotów, które za-
grażając nielicznym przerażają wielu 
(paucorum periculo et multorum metu); 
tak właśnie winien postępować rozum-
ny prawodawca. 
– Ten najczęściej przywoływany argu-
ment doczekuje się największej ilości 
zastrzeżeń. Zwraca się najpierw uwa-
gę na instrumentalne traktowanie ska-
zanego, „aktora” w edukacyjnym tea-
trze: nie o niego tu chodzi, ale o „wi-
dzów”, na których ma wychowawczo 
wpłynąć. „Jeśli zabijam Iksa – pisze 

Umberto Eco – aby przestrzec Igreka, 
to czyż nie posługuję się Iksem jako 
środkiem, aby przestrzec Igreka i aby 
bronić wszystkich innych obywateli 
przed jego ewentualnymi zbrodniami? 
A jeśli wolno mi się posłużyć Iksem 
jako przestrogą dla Igreka, to czyż nie 
mogę w takim razie posłużyć się Sa-
muelem, aby wyprodukować mydło 
dla Adolfa?”. Można w istocie wyob-
razić sobie sytuację, w której umow-
ność teatralnych środków oznaczałaby 
pozór egzekucji i późniejsze uwolnie-
nie przestępcy – ważne, by widzowie 
wierzyli w tę fikcję.
   Podważa się także podstawowe 
w tym argumencie uzasadnienie kary 
głównej: że skutecznie odstrasza. Nie 
tylko nie odstrasza, ale – o czym za
chwilę – w szczególny sposób „skła-
nia”. Wbrew złudzeniom zwolenni-
ków prawnej omnipotencji, życia nie 
da się zadekretować przepisami i ry-
gorami. Gdyby kara śmierci groziła 
za rzucanie niedopałków na ulicy, lu-
dzie zapewne i tak by je rzucali i tyl-
ko samo życie straciłoby na wartości. 
Nie dlatego robi się coś, lub czegoś 
się nie robi, że jest to dozwolone bądź 
zakazane; decyzje tego rodzaju mają o 
wiele bardziej złożone uzasadnienie, 
a bywa też, że w ogóle go nie mają. 
Kto podejmuje działania przestępcze, 
zauważa psycholog i prawnik, Józef 
K. Gierowski, „nie zawsze przewidu-
je skutki swych działań. Nie zastana-
wia się, czy zostanie ukarany, czy nie. 
(...) Na przykład większość sprawców 
zabójstw znajduje się w specyficznym
stanie emocjonalnym. To jakby ro-
dzaj transu, gdzie nie ma miejsca na 
rozważania, jaka kara może ich spot-
kać za taki czyn”. Nie da się, zdaniem 
Mariana Filara, rozwiązać problemów 
tego świata za pomocą półtora metra 
sznurka: „Wiadomo natomiast, że nie-
które osoby zrobiły błyskotliwe ka-
riery, głosząc hasła tego typu”. Jakie 
to osoby? Można powiedzieć, że jeśli 
do argumentu (A) odwołuje się filo-
zof, a do argumentu (B) prostak, to 
argumentem pragmatycznym (C) naj-
chętniej posługują się politycy, mó-
wiący to, co chcą usłyszeć pozba-
wieni poczucia bezpieczeństwa ludzie. 
Znawcy problemu nie mają wątpli-
wości, że twierdzenie o prewencyjnej 
skuteczności kary głównej nie ma żad-
nych podstaw: „jako czynnik odstra-
szający okazuje się ona zupełnie nie-
skuteczna” (Adam Strzembosz).

  Jest natomiast dość skuteczna jako 
czynnik „skłaniający” do występków 
najcięższych. Uderzające dane przy-
tacza w tym względzie James Gilli-
gan: „Stany Zjednoczone są jedynym 
krajem zachodniej demokracji, w któ-
rym wciąż dokonuje się egzekucji
przestępców. Jeśli kara śmierci prze-
ciwdziałałaby bestialskim zbrodniom, 
to w porównaniu z innymi zachodni
mi demokracjami Amerykanie po-
winni mieć najmniejszy odsetek mor-
derstw, ale jest dokładnie odwrotnie.
Odsetek zabójstw jest u nas dziesię-
ciokrotnie wyższy niż w krajach za-
chodniej Europy i pięciokrotnie wyż-
szy niż w Kanadzie, Australii, Nowej 
Zelandii. Nie każdy amerykański stan 
stosuje karę śmierci (12 na 50 stanów 
nie ma jej w swoim prawodawstwie). 
Poziom zabójstw w stanach, w których 
stosuje się karę śmierci, jest dwukrot-
nie wyższy niż w pozostałych. (...) 

W latach 70. nasz Sąd Najwyższy za-
wiesił czasowo karę śmierci w całym 
kraju, aż do czasu gdy wprowadzono 
nowe prawo w roku 1977 i w niektó-
rych stanach ją przywrócono. Stany,
które zaczęły wtedy na szeroką skalę 
stosować karę śmierci, odnotowały 
wielki przyrost morderstw. Stany, któ-
re powstrzymywały się od wykony-
wania egzekucji, choć miały w swych 
systemach prawnych karę śmierci, 
miały niewielki przyrost zabójstw. 
Stany, które wykreśliły ze swego pra-
wodawstwa karę śmierci, odnotowały 
zmniejszenie poziomu morderstw”. 
Dane te staną się zrozumiałe dla kogoś,
kto uświadomi sobie, że kara śmierci 
wzmaga okrucieństwo i determinację 
przestępcy, który popełniwszy czyn 
związany z sankcją najwyższą nie ma 
już nic do stracenia i może zabijać w 
zasadzie bezkarnie. Janusz St. Pasierb 
zwracał uwagę, że nie powinno się 
doprowadzać nikogo, a zwłaszcza 
przeciwnika, do sytuacji bez wyjścia, 
która może przerodzić się jedynie w 
agresję. Żeby przestępca miał coś do 
stracenia, ironizuje Maria Ossowska, 
trzeba by zróżnicować karę śmierci 
tak, by miała postać zwyczajną, kwa-
lifikowaną, połączoną z torturami itd.
Psychologowie społeczni zauważają, 
że tam, gdzie państwo zabija w imie-
niu swoich obywateli, wzrasta okru-
cieństwo obyczajów i zanika tabu 
śmierci.

4. Przeciw karze śmierci najdobitniej 
może przemawia jeden wzgląd: jej 
niedwracalność przy jak najbardziej 
możliwym braku obiektywizmu i rze-
telności (uprzedzenia, omyłka, prze-
kupstwo itp.) sędziów. Tylko nieomyl-

ny Bóg może stosować nieodwracal-
ne sankcje; gdyby się jednak omylił 
– i tak może je cofnąć. Żadnego z tych 
dwóch warunków – nieomylności i 
zdolności do naprawy błędu – nie
spełnia ludzki trybunał, czego świa-
dectwa coraz częściej wychodzą na 
światło dzienne. Zdaje się, że właśnie 
z niedoskonałości ludzkiej władzy są-
dzenia bierze się religijna, widoczna 
przede wszystkim w chrześcijaństwie, 
przestroga przed pokusą odwoływa-
nia się do niej. Przestroga ta, a właś-
ciwie zakaz, wiąże się już z pierwszą 
zbrodnią: Kainowi wyrasta na czole 
znamię po to, by nikt nie ważył się go 
zabić – miał sam nieść ciężar swej 
winy. Usłyszawszy, że wieczna bę-
dzie jego udręka, Kain rzekł do Boga: 
„«Zbyt wielka jest kara moja abym 
mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wy-
pędzasz z tej roli, i mam się ukrywać 
przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem 

na ziemi, każdy kto mnie spotka, bę-
dzie mógł mnie zabić!» Ale Pan mu 
powiedział: «O nie! Ktokolwiek by 
zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę 
poniesie!»”. Do rezygnacji z odwetu 
(„oko za oko i ząb za ząb”), z rewan-
żowania się złu i – w ogóle – wymie-
rzania  s o b i e  sprawiedliwości na-
woływał św. Paweł.
  Andrzej Grzegorczyk ujmuje rzecz 
radykalnie, gdy tłumaczy, dlaczego 
uśmiercanie przestępcy powinno w 
chrześcijaninie budzić sprzeciw za-
sadniczy. „Zabijając przestępcę od-
biera mu się tym samym możliwość 
poprawienia się i duchowej odnowy. 
Jeśli więc przestępstwo traktować jako 
grzech w religijnym sensie, to odbiera-
nie możliwości nawrócenia się ducho-
wego na drogę dobra jest znacznym 
zmniejszeniem prawdopodobieństwa 
jego zbawienia, czego czynić żadnemu 
człowiekowi nie mamy prawa. (Z re-
ligijnego punktu widzenia bardziej 
konsekwentne byłoby zabijanie ludzi
dobrych, w chwili, gdy jest duże praw-
dopodobieństwo, że są bez grzechu, 
a nie zabijanie złych, którzy powinni
powinni się zmienić, żeby uzyskać 
zbawienie.)”
  Nowy Katechizm Kościoła katolic-
kiego dopuszczał karę śmierci tylko 
w wyjątkowych („ostatecznych”) sy-
tuacjach – odrzucając ją jednak jako  
z a s a d ę  sprawiedliwości. 22 stycz-
nia 1997 roku papież otrzymał list od 
siostry Helen Prejean, wskazującej, że 
każdy prokurator może uznać, iż ma 
do czynienia z taką właśnie „ostatecz-
ną sytuacją”. We wrześniu tego same-
go roku ukazuje się nowa wersja Ka-
techizmu, w której nie ma już dopusz-
czenia powyższego wyjątku.


