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  Czy istnieje „moralny ³ad świata”, 
o którym wspomina Bogus³aw Wol-
niewicz? Świat, zdaniem wielu, to led-
wie ruina samego siebie, to świat po
upadku; jego ³ad jest – jak Raj – sta-
nem bezpowrotnie utraconym, a pysz-
na chęć restytucji pierwotnej harmonii 
prowadzi każdorazowo do tragedii.
Nic pewniej nie czyni z ziemi piek³a, 
pisa³ Friedrich Holderlin, niż chęć, że-
by uczynić z niej niebo. Bardzo dobit-
nie brzmi¹ w tym kontekście s³owa 
Andrzeja Grzegorczyka: „Kiedy Kain 
zabi³ Abla, tacy jak ty myśleli, że wy-
starczy zabić Kaina i nadal będzie na 
świecie porz¹dek, będzie można spać
spokojnie i budować statki z papieru 
albo ze stali. O g³upi, zaślepieńcy, py-
sza³cy i nauczyciele g³upich! Krew 
Abla jest nie do zmycia. Wprowadzi-
liście instytucję kary za winy po to, 
żeby przywracać sobie spokój. ¯eby 
mieć poczucie, że rzeczywistość jest 
doskona³a. Tymczasem rzeczywisto-
ści nie można naprawić. Nikt tego nie 
może, ani ty, ani ja. Rzeczywistość już 
jest taka – nienaprawialna, niespe³nio-
na, niedorzeczna, niepe³na, cierpi¹ca”. 
Nie jest, mówi¹c inaczej, tak, że świat 
stanowi zrazu jakieś idealne zero (()); 
że zbrodnia jest odejściem od niego 
(-1); i że zabicie zbrodniarza spowo-
duje, że minusy znios¹ się wzajemnie, 
powróci pierwotne zero (0). Ani tego 
życia, ani – w ogóle – tamtego ³adu, 
n i c  nie przywróci: będzie już tylko 
gorzej (-2).
 Maria Ossowska zauważa w jakimś 
miejscu, że konsekwentne trzymanie 
się symetryczności (sprawiedliwości) 
odp³aty (suum cuique) niejednokrotnie 
prowadzi³oby do absurdu, trzeba by na 
przyk³ad karać podpalacza podpalaj¹c 
mu dom. Niepokoić może w zwi¹zku 
z tym myśl o karaniu gwa³ciciela.

(B) Argument ekonomiczno - este-
tyczny: kara śmierci skutecznie eli-
minuje niepoprawnych przestęp-
ców. Egzekucja jest czynności¹ tani¹ 
i radykalnie efektywn¹ (aspekt ekono-
miczny). Jest także aktem stosunko-
wo schludnym, uwalniaj¹cym od ko-
nieczności nurzania się w nieprostym i 
zapewne niepięknym życiu zbrodnia-
rza (aspekt estetyczny).
  Zbyt porażaj¹ca wydaje mi się ³at-
wość i prostota takiej argumentacji 
w odniesieniu do niszczenia życia, by 
warto by³o szerzej j¹ komentować. 
Można co najwyżej zwrócić uwagę 
na powracaj¹cy w niej motyw pychy: 
cz³owiek orzeka o niepoprawności 
drugiego cz³owieka, zatem o jego „na-
turalnym” skazaniu na bycie z³oczyń-
c¹. Takiemu orzecznictwu przecz¹ naj-
bardziej podstawowe wrażenia zwią-
zane z wykonywaniem egzekucji po 
kilkunastu, bywa że kilkudziesięciu 
latach od chwili pope³nienia zbrodni: 
zabija się zupe³nie 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-

grażaj¹c nielicznym przerażaj¹ wielu 
(paucorum periculo et multorum me-
tu); tak w³aśnie winien postępować 
rozumny prawodawca. – Ten najczę-
ściej przywo³ywany argument docze-
kuje się największej też ilości zastrze-
żeń. Zwraca się najpierw uwagę na in-
strumentalne traktowanie skazanego, 
„aktora” w edukacyjnym teatrze: nie 
o niego tu chodzi, ale o „widzów”, na 
których ma wychowawczo wp³yn¹ć. 
„Jeśli zabijam Iksa – pisze Umberto 
Eco – aby przestrzec Igreka, to czyż 
nie pos³uguję się Iksem jako środ-
kiem, aby przestrzec Igreka i aby bro-
nić wszystkich innych obywateli przed 
jego ewentualnymi zbrodniami? A je-
żeli wolno mi pos³użyć się Iksem jako 
przestrog¹ dla Igreka, to czyż nie mogę 
w takim razie pos³użyć się Samuelem, 
aby wyprodukować myd³o dla Adol-
fa?”. Można w istocie wyobrazić so-
bie sytuację, w której umowność teat-
ralnych środków oznacza³aby pozór 
egzekucji i późniejsze uwolnienie prze-
stępcy – ważne, by widzowie uwierzy-
li w tę fikcję.
 Podważa się także podstawowe w tym 
argumencie uzasadnienie kary g³ów-
nej: że skutecznie odstrasza. Nie tylko 
nie odstrasza, ale – o czym za chwi-
lę – w szczególny sposób „sk³ania”. 
Wbrew z³udzeniom zwolenników 
prawnej omnipotencji, życia nie da się 
zadekretować przepisami i rygorami. 
Gdyby kara śmierci grozi³a za rzucanie 
niedopa³ków na ulicy, ludzie zapewne 
i tak by je rzucali i tylko samo życie 
straci³oby na wartości. Nie dlatego robi 
się coś, lub czegoś się nie robi, że jest 
to dozwolone b¹dź zakazane; decyzje 
tego rodzaju maj¹ o wiele bardziej 
z³ożone uzasadnienie, a bywa też, że 
w ogóle go nie maj¹. Kto podejmuje 
dzia³ania przestępcze, zauważa psy-

cholog i prawnik, Józef K. Gierowski, 
„nie zawsze przewiduje skutki swych 
dzia³ań. Nie zastanawia się, czy zosta-
nie ukarany, czy nie. (...) Na przyk³ad 
większość sprawców zabójstw znajdu-
je się w specyficznym stanie emocjo-
nalnym. To jakby rodzaj transu, gdzie 
nie ma miejsca na rozważania, jaka 
kara może ich spotkać za taki czyn”. 
Nie da się, zdaniem Mariana Filara, 
rozwi¹zać problemów tego świata za 
pomoc¹ pó³tora metra sznurka: „Wia-
domo natomiast, że niektóre osoby zro-
bi³y b³yskotliwe kariery, g³osz¹c has³a 
tego typu”. Jakie to osoby? Można po- 
wiedzieć, że jeśli do argumentu (A) 
odwo³uje się filozof, a do argumentu 
(B) prostak, to argumentem pragma-
tycznym (C) najchętniej pos³uguj¹ się 
politycy, mówi¹cy to, co chc¹ us³yszeć
pozbawieni poczucia bezpieczeństwa 
ludzie. Znawcy problemu nie maj¹ 
w¹tpliwości, że twierdzenie o prewen-
cyjnej skuteczności kary g³ównej nie 
ma żadnych podstaw: „jako czynnik 
odstraszaj¹cy okazuje się ona zupe³nie 
nieskuteczna” (Adam Strzembosz).
  Jest natomiast dość skuteczna jako 
czynnik „sk³aniaj¹cy” do występków 
najcięższych. Uderzaj¹ce dane przy-
tacza w tym względzie James Gilli-

gan: „Stany Zjednoczone s¹ jedynym 
krajem zachodniej demokracji, w któ-
rym wci¹ż dokonuje się egzekucji 
przestępców. Jeśli kara śmierci prze-
ciwdzia³a³aby bestialskim zbrodniom, 
to w porównaniu z innymi zachodnimi 
demokracjami Amerykanie powinni 
mieć najmniejszy odsetek morderstw, 
ale jest dok³adnie odwrotnie. Odsetek 
zabójstw jest u nas dziesięciokrotnie 
wyższy niż w krajach zachodniej Euro-
py i pięciokrotnie wyższy niż w Kana-
dzie, 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 dwukrotnie wyż-
szy, niż w pozosta³ych. (...) W latach 
70. nasz S¹d Najwyższy zawiesi³ cza-
sowo karę śmierci w ca³ym kraju, aż 
do czasu gdy wprowadzono nowe pra-
wo w roku 1977 i w niektórych sta-
nach j¹ przywrócono. Stany, które za-
czę³y wtedy na szerok¹ skalę stoso-
wać karę śmierci, odnotowa³y wielki
ki przyrost morderstw. Stany, które 
powstrzymywa³y się od wykonywa-
nia egzekucji, choć mia³y w swych 
systemach prawnych karę śmierci,
mia³y niewielki przyrost zabójstw. 
Stany, które wykreśli³y ze swego pra-
wodawstwa karę śmierci, odnotowały
zmniejszenie poziomu morderstw”. 
Dane te stan¹ się zrozumia³e dla ko-
goś, kto uświadomi sobie, że kara 
śmierci wzmaga okrucieństwo i deter-
minację przestępcy, który pope³niwszy 
czyn zwi¹zany z sankcj¹ najwyższ¹ 
nie ma już nic do stracenia i może 
zabijać w zasadzie bezkarnie. Janusz 
St. Pasierb zwraca³ uwagę, że nie po-
winno się doprowadzać nikogo, a 

zw³aszcza przeciwnika, do sytuacji 
bez wyjścia, która może przerodzić się 
jedynie w agresję. Żeby przestępca
¯eby przestępca mia³ coś do stracenia, 
ironizuje Maria Ossowska, trzeba by
zróżnicować karę śmierci tak, by mia-
³a postać zwyczajn¹, kwalifikowaną,
po³¹czon¹ z torturami itd. Psycholo-
gowie spo³eczni zauważaj¹, że tam,
gdzie państwo zabija w imieniu swo-
ich obywateli, wzrasta okrucieństwo 
obyczajów i zanika tabu śmierci.

  4. Przeciw karze śmierci najdobitniej 
może przemawia jeden wzgl¹d: jej 
nieodwracalność przy jak najbardziej 
możliwym braku obiektywizmu i rze-
telności (uprzedzenia, omy³ka, prze-
kupstwo itp.) sędziów. Tylko nieomyl-
ny Bóg może stosować nieodwracal-
ne sankcje; gdyby się jednak omyli³ 
– i tak może je cofn¹ć. ¯adnego z tych 
dwóch warunków – nieomylności 
i zdolności do naprawy b³ędu – nie
spe³nia ludzki trybuna³, czego świa-
dectwa coraz częściej wychodz¹ na 
świat³o dzienne. Zdaje się, że w³aśnie 
z niedoskona³ości ludzkiej w³adzy są-
dzenia bierze się religijna, widoczna 
przede wszystkim w chrześcijaństwie, 
przestroga przed pokus¹ odwo³ywa-
nia się do niej. Przestroga ta, a w³aści-
wie zakaz, wi¹że się już z pierwsz¹ 
zbrodni¹: Kainowi wyrasta na czole 
znamię po to, by nikt nie waży³ się go 
zabić – mia³ sam nieść ciężar swej 
winy. Us³yszawszy, że wieczna bę-
dzie jego udręka, Kain rzek³ do Boga: 
„‘Zbyt wielka jest kara moja abym 
móg³ j¹ znieść. Skoro mnie teraz wy-
pędzasz z tej roli, i mam się ukrywać 
przed tob¹, i być tu³aczem i zbiegiem 
na ziemi, każdy, kto mnie spotka, bę-

dzie móg³ mnie zabić!’ Ale Pan mu 
powiedzia³: ‘O, nie! Ktokolwiek by 
zabi³ Kaina, siedmiokrotn¹ pomstę 
poniesie!’”. Do rezygnacji z odwetu 
(„oko za oko i z¹b za z¹b”), z rewan-
żowania się z³u i – w ogóle – wymie-
rzania s o b i e  sprawiedliwości nawo-
³ywa³ św. Pawe³.
 Andrzej Grzegorczyk ujmuje rzecz 
radykalnie, gdy t³umaczy, dlaczego 
uśmiercanie przestępcy powinno 
w chrześcijaninie budzić sprzeciw za-
sadniczy. „Zabijaj¹c przestępcę odbie-
ra mu się tym samym możliwość po-
prawienia się i duchowej odnowy. Je-
śli 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 żadne-
mu cz³owiekowi nie mamy prawa. 
(Z religijnego punktu widzenia bar-
dziej konsekwentne by³oby zabijanie 
ludzi dobrych, w chwili, gdy jest duże 
prawdopodobieństwo, że s¹ bez grze-
chu, a nie zabijanie z³ych, którzy po-
winni się zmienić, żeby uzyskać zba-
wienie)”.
   Nowy Katechizm Kościo³a katolic-
kiego dopuszcza³ karę śmierci tylko 
w wyj¹tkowych („ostatecznych”) sy-
tuacjach – odrzucaj¹c j¹ jednak jako  
z a s a d ę  sprawiedliwości. 22 stycz-
nia 1997 roku papież otrzyma³ list od 
siostry Helen Prejean, wskazuj¹cej, że 
każdy prokurator może uznać, iż ma
do czynienia z tak¹ w³aśnie „ostatecz-
n¹ sytuacj¹”. We wrześniu tego sa-
mego roku ukazuje się nowa wersja 
Katechizmu, w której nie ma już 
dopuszczenia powyższego wyjątku. 


