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Kara główna
  Postanowi³am sprawdzić kiedy ostat-
ni raz wykonano w Polsce wyrok ka-
ry śmierci, oraz do którego roku by³a 
możliwość jej przeprowadzenia. Ku
mojemu zdziwieniu – nie by³o to aż 
tak dawno jak przypuszczałam. Pol-
ska jako naród określaj¹cy się mia-
nem narodu g³ęboko wierz¹cego, jako 
wspólnota, która na każdym kroku
podkreśla wagę i rolę religii w swoim 
życiu, ³ama³a szóste Boże przykazanie 
do 1988 roku, kiedy to po raz ostatni
wykonano wyrok kary śmierci. Obec-
nie jednak, obok chrześcijaństwa, tak-
że buddyzm czy hinduizm gorliwie 
zabraniaj¹ tego czynu, uznając go za
czynność niehumanitarną, niemoralną,
przede wszystkim postrzegaj¹ życie 
jako wartość elementarn¹, najcenniej-
sz¹. Norma „nie zabijaj” w tych reli-
giach nie tyczy się tylko kary śmier-
ci; dotyczy także wojny, samobójstw, 
aborcji, eutanazji. Jednak w wielu pań-
stwach tych wyznań ustępstwa s¹ do-
puszczalne i wielu ludzi je popiera.

JULITA BIERZYŃSKA

Problem kary śmierci

   1. Podstawow¹ norm¹ wszystkich 
bodaj kultur – a s³owo „norma” ozna-
cza tu wskazanie powinności; to im-
peratyw mówi¹cy o tym co powinno 
być, a czego nie ma – jest norma za-
kazuj¹ca kazirodztwa. Zaraz obok niej 
pojawia się norma chroni¹ca życie, 
zdanie maj¹ce 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 znajduj¹c zalecenia mi³osierdzia 
(chrześcijaństwo). Okazuje się, że pod-
stawowa ta norma nie ma charakteru
bezwyj¹tkowego, przeciwnie, istniej¹ 
sytuacje, w których ulega zawiesze-
niu: w zasadzie zabijać nie wolno, ale 
teraz tak. Maria Ossowska określa te 
sytuacje mianem spo³ecznie uznanych 
wy³omów w normie „nie zabijaj” – ży-
cie nie jest już wartości¹ chronioną i 
s¹ zwolennicy tego, by nie by³o. Wy-
³omów takich jest kilka, to wojna, eu-
tanazja, aborcja, samobójstwo, zabój-
stwo w stanie wyższej konieczności. 
Także kara śmierci, zwana czasami 
kar¹ g³ówn¹ (poenia capitalis).
     
  2. W¹tpliwości może budzić obecne 
w tych zwrotach s³owo „kara”, i to nie-
zależnie od tego, czy będzie oznacza-
³o odwet, środek zapobiegawczy czy 
narzędzie wychowuj¹ce. Stanis³aw Cat 
– Mackiewicz w swej biografii Fiodo-
ra Dostojewskiego opisuje znany frag-
ment życia rosyjskiego pisarza, gdy 
w 1849 roku, za udzia³ w zebraniach 
Michai³a W. Pietraszewskiego, zostaje 
skazany na śmierć. Wraz z towarzy-
szami do ostatniej minuty czeka³ na 
jej wykonanie, by ostatecznie cieszyć 
się (ponoć śpiewa³ wtedy z radości) 
zamian¹ egzekucji na katorgę. To co 
nazywamy kar¹ śmierci, pisze Stani-
s³aw Cat – Mackiewicz, jest w grun-
cie rzeczy niczym innym, jak oczeki-
waniem na ni¹, gdy jest pewna i zade-
kretowana wyrokiem; sama bowiem 
śmierć k³adzie wszak kres odczuwa-
niu, zatem i cierpieniu, a mówi się: od-
cierpieć karę. „Wobec tego pomysł,
aby skazanych w procesie Pietraszew-
skiego wpierw ‘nastraszyć’ śmierci¹, 
a potem uszczęśliwić katorg¹, równa³ 
się w³aściwie wymierzeniu im dwu 
kar równocześnie, i kary śmierci i ka-
torgi”. (Dodajmy, że tak¹ sam¹ „pod-
wójn¹ karę” stosowano wielokrotnie 
później – rozstrzeliwali „na niby” więź-
niów funkcjonariusze powojennej bez-
pieki w Polsce; czytam w³aśnie, że 
w podobny sposób dręczyli jeńców 
amerykańscy żo³nierze w Afganista-
nie). Owszem, każdy cz³owiek ma 
świadomość skończoności swego ży-
cia, wie, że toczy się ono jak gdyby 
w „celi śmierci” (gdy przyniesiono 
Sokratesowi wiadomość o tym, że sę-
dziowie ateńscy skazali go na śmierć, 

  Jednym z argumentów zwolenników
zabijania, w tym także skazywawania
na śmierć i wykonywania wyroku, jest 
argument, że ten kto zabi³ także musi 
zostać zabity. Twierdz¹ oni, że osoba 
musi ponieść najgorsz¹ karę – któr¹
wed³ug nich jest w³aśnie kara śmierci. 
Jednak wed³ug mnie oni sami nie ma-
j¹ prawa podejmować tak poważnych 
decyzji i uważam, że w obliczu takiej
decyzji, któr¹ sami musieli by podj¹ć 
– wyboru czy skazać kogoś na śmierć 
– nie potrafiliby ostatecznie zadecydo-
wać – w g³ębi czuliby, że sami stali by 
się mordercami i wierzę, że mieliby
w¹tpliwości. Ludzie, którzy zabijają,
kradn¹ i pope³niaj¹ inne czyny, które 
zgodnie z ich religi¹ uznane s¹ za prze-
stępstwa, nie powinni zostać odrzuce-
ni w taki sposób przez spo³eczeństwo.
Wed³ug mnie spo³eczeństwo powin-
no im pomóc, a nie pozbywać się, co
oczywiście wed³ug wielu jest rozwi¹-
zaniem ³atwiejszym od pomocy. Lu-
dzie powinni ufać spo³eczeństwu i 
czuć się bezpieczni.
  Wed³ug mnie kara śmierci to nie 
problem, którym powinniśmy się za-

jmować. Definicji tego czynu nie po-
winno być w s³ownikach, nie powin-
no się używać tego określenia. Dla 
mnie moje życie jest najważniejsze, 
ważniejsze niż pieni¹dze czy kariera. 
Nie chcia³abym go za nic stracić i tak 
samo nie chcia³abym, by ktoś inny
zosta³ go pozbawiony – szczególnie 
w taki sposób. Nie mog³abym pora-
dzić sobie z wyrzutami sumienia, że 
zgin¹³ ktoś, komu tak naprawdę po-
winnam by³a pomóc. Dlatego też dzi-
wi mnie g³os ludzi, którzy chc¹ przy-
wrócić karę śmierci, nie wnikam w to 
czy to ludzie wykszta³ceni czy prości.
Jednak z doświadczenia wiem, że lu-
dzie, którzy nie potrafi¹ znaleźć od-
powiednich argumentów, wystarcza-
jąco popieraj¹cych ich pogl¹dy, tym 
mocniej ich się trzymaj¹ i nie pozwa-
laj¹ na zmianę zdania, odrzucaj¹c po-
gl¹dy każdego, kto wyznaje inne idee 
– po prostu nie lubimy sprzeciwu i te-
go, że możemy nie mieć racji.
  Myślę, że zwolennicy kary śmierci 

tak naprawdę sami nie wierz¹ w swo-
je pogl¹dy; myślę, że ich twarde idee 
wprowadzenia takiej ostrej metody ka-
rania, to tak naprawdę chęć odstrasze-
nia innych od pope³niania przestępstw. 
Ciekawe jednak czy byliby nadal po
tej stronie, po której s¹ teraz, jeżeli to 
ktoś z ich rodziny zosta³by skazany 
na śmierć. Rozumiem, że wielu ludzi, 
którzy utracili swoich bliskich czy też 
zostali skrzywdzeni w drodze prze-
stępstwa mog¹ popierać dopuszczenie 
kary śmierci. Jednak to w³aśnie oni 
znaj¹ najbardziej ból po utracie, i chcę 
wierzyć, że nie pozwoliliby by ktoś 
inny także odczuwa³ ten ból. Jest wie-
le metod by karać – samo doświadcze-
nie więzienia bardzo często zmienia 
życie ludzi zagubionych, przestępców, 
na lepsze. Dla niektórych sam proces 
oczekiwania na wyrok to tak duży stres 
i tak duża kara.  
 Oczywiście to moje zdanie, nie zmu-
szam nikogo do jego poparcia czy na-
wet wys³uchania, bowiem każdy ma
prawo do swojego w³asnego, a także
jego wyrażania. Jednak dopóki uznaję 
siebie samą za cz³onkinię wspólnoty,

jak¹ jest Polska, będę sama wyraża³a 
g³ośno swoje zdanie przeciwko wszel-
kiemu rodzajowi kary śmierci i innych 
ustępstw od przykazania „nie zabijaj”,
które ludzie z biegiem czasu uznaj¹ za 
czynności wyt³umaczalne o charakte-
rze odstraszajacym, korekcyjnym
(w ujęciu psychologicznym), dopusz-
czalne, jak aborcja dla matki, która de-
cyduje się zabić nienarodzone dziecko, 
bo nie stać jej na jego wychowanie; 
czy rodziny, która godzi się na eutana-
zję na swoim krewnym, którym nie 
potrafi się zaopiekować. Uważam, że
nikt nie ma prawa decydować o życiu, 
jego przebiegu czy jego zakończeniu, 
jeżeli chodzi o życie innych ludzi. Nie 
obawiam się o to, czy z biegiem czasu
zwolenników kary śmierci przybędzie; 
szczerze wierzę, że to zasady moralne
i etyczne wygraj¹ z ideologiami i po-
gl¹dami, które wspieraj¹ karę śmierci. 
Staram się także nie os¹dzać, kto jest
dobry, a kto z³y. Ludzie popieraj¹cy 
wykonywanie kary śmierci nieko-

niecznie s¹ ludźmi z³ymi, pozbawio-
nymi skrupu³ów, bowiem kiedy mu-
sieliby rzeczywiście podj¹ć decyzję,
wycofaliby się.
  Ten szkic to sposób wyrażenia mo-
jego – studentki socjologii, m³odej 
dziewczyny – zdania na ten trudny 
temat. Wiem, że brzmi to po części 
naiwnie, jednak liczę na to, że odse-
tek ludzi opowiadających się za kar¹ 
śmierci będzie stopniowo spada³ i tak 
naprawdę ludzie pojm¹, że życie to 
najważniejsza wartość dla cz³owieka. 
Wierzę w dobr¹ naturę cz³owieka i 
w to, że mimo zwolenników tej okrut-
nej kary w spo³eczeństwie, nikt nie 
by³by w stanie dopuscić się takiego
radykalnego czynu. Jestem przekona-
na, że każdy z nas posiada w sobie
chęć życia, lecz także tyle pozytyw-
nych uczuć, które nie dopuszcz¹ do 
pozbawienia życia innych ludzi.

Życie to zbyt wielka rzecz, aby mogło 
się skończyć, zanim wydamy ostatnie 
tchnienie.

Erich Maria Remarque

odpowiedzia³, że Natura już dawno
wyda³a na nich taki sam wyrok). 
Świadomość ta jest jednak t³umiona 
przez niezwykle silny mechanizm 
obronny wszczepiony w psychikę: 
umrę, ale  t e r a z  żyję. Sformu³owa-
nie „kara śmierci”, do tego zmierzam, 
ma cechy oksymoroniczne – albo „ka-
ra”, albo „śmierci”. By³oby może lo-
giczniej mówić po prostu o skazywa-
niu na śmierć, nie na karę śmierci, 
to jednak ³¹czy³oby się z unieważnie-
niem niektórych argumentów zwolen-
ników tej sankcji.
     
   3. Zwolennicy ci – retrybutywiści, 
restrykcjoniści czy rygoryści – rzadko 
bodaj argumentuj¹ swoje stanowisko,
może dlatego, że zazwyczaj t³umnie 
domagaj¹ się powieszenia, ukrzyżo-
wania b¹dź zlinczowania. T³umem 
rz¹dz¹ emocje, nie rozum; cz³owiek 
potrafi wtedy robić rzeczy, których bę-
dzie się wstydzi³ w samotności. Nie-
wykluczone, że wśród tych emocji do-
minuje lęk, który chce się zakrzyczeć; 
jak zauważy³ Elias Canetti, ludzie zbie-
raj¹ się razem po to, żeby  g ³ o ś n i e j  
krzyczeć. Nie na co dzień w każdym 
razie można spotkać się z argumenta-
cj¹ retrybutywisty, w szczególności tak 
wysmakowan¹ filozoficznie, jak ma 
to miejsce w publikacjach Bogus³awa 
Wolniewicza. Argumenty za utrzyma-
niem kary g³ównej, z jakimi się spot-
ka³em, można sprowadzić do trzech 
podstawowych grup. Przedstawię je 
poniżej, przeciwstawiaj¹c im, na ile to 
możliwe, racje abolicjonistów.
(A) Argument moralny: kara śmier-
ci wyraża sprawiedliwość. Zbrodnia 
narusza równowagę między dobrem i 
z³em, śmierć zbrodniarza j¹ przywra-
ca. Bogus³aw Wolniewicz ujmuje to 
tak: „Przestępstwo jest naruszeniem 
moralnego ³adu świata. Jedynym do-
brem, jakie kara ma na widoku, jest 
przywrócenie tego ³adu – przez to 
w³aśnie, że jego naruszenie nie ujdzie 
p³azem”. Wartości¹ nadrzędn¹ i abso-
lutn¹ jest w tym – odwo³uj¹cym się do 
Immanuela Kanta – ujęciu nie cz³o-
wiek rozumiany jako kategoria biolo-
giczna, ale cz³owieczeństwo, katego-
ria aksjologiczna: zbrodniarz tę czło-
wiecz¹ cechę utraci³. Powyższe roz-
różnienie komentowa³ ironicznie Um-
berto Eco: „Zastanawia mnie fakt, że 
ci, którzy gotowi s¹ uznać go za cz³o-
wieka jedynie w pewnym stopniu, wal-
cz¹ z aborcj¹, twierdz¹c, że cz³owiek 
jest zawsze cz³owiekiem, także i wte-
dy, gdy jest zal¹żkiem p³odu”. Godzi
się nadmienić, że adresatk¹ powyż-
szej uwagi z pewności¹ nie mog³aby 
być Alicja Grześkowiak, autorka zna-
nej pracy poświęconej karze śmierci: 
odmawiaj¹c prawa do aborcji, konse-
kwentnie sprzeciwia się także karze 
g³ównej.
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