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KANT I KARA ŚMIERCI 

The article presents the principal elements of Kant’s argument in favor of capital punish-
ment, together with the arguments of the opposing side. The issues considered are deter-
rence, arbitrariness, the sanctity of life, and utilitarianism vs. Kantianism. Regarding deter-
rence, the abolitionist claims that there are no deterred criminals, and that a criminal who 
appeared in a world without capital punishment would also become one in a world with it; 
the rigorist holds that it is our duty to risk the ineffective application of capital punishment, 
as a result of which we will perhaps save some victims and some criminals will perhaps be 
deterred. Regarding arbitrariness, the abolitionist claims that this penalty functions selec-
tively and is therefore unjust, since due to error or ignorance on the part of the court persons 
less deserving of being penalized might be put to death; the rigorist holds that selective jus-
tice is still justice. Regarding the sanctity of life, contrary to the claim that the death penalty 
undermines the sanctity of life, it can be shown that in offering the criminal in exchange for 
a premeditated murder, we honor him by acknowledging him as a free and rational being, 
assuming that a life marked by shame is worse than nonexistence. Regarding the dispute be-
tween utilitarianism and Kantianism, a utilitarian would say that the criminal is punished to 
serve as an example to others and deter them from crimes. The Kantian would answer that 
he has no right to treat the criminal as a means to the realization of his social project. He 
should be punished not because of the damage produced by him or for the sake of social 
benefits, but in accordance with his own deed, in which he esteemed the life of another per-
son as inferior to the ends he set himself. He can therefore no longer remain under the care 
of the law which he himself overthrew. In the above context the following problems are also 
considered: freedom, the discontinuity of the criminal, revenge, and the social contract. 

Chciałbym w niniejszym eseju przedstawić, przynajmniej w szczątkowej po-
staci, główne ogniwa Kantowskiej argumentacji na rzecz kary śmierci, w opozy-
cji do argumentów strony przeciwnej. Oto zasadnicze linie polemiczne. 

ODSTRASZANIE 

Zdaniem abolicjonistów, ewentualny społeczny pożytek, jaki mógłby wynikać 
z kary śmierci, jest niweczony przez jej bezprzykładne barbarzyństwo. Ponie-
waż nie wywołuje ona efektu odstraszającego, jest, jak powiadali utylitaryści 
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dawni (Beccaria, Bentham), bezsensowna i nieoszczędna. Wprawdzie ekono-
miczna teoria zachowań ludzkich głosi, że przestępcy to „ludzie ekonomiczni” 
i działają – jak wszyscy przedsiębiorcy – z wkalkulowanym ryzykiem. Uważa 
się tutaj, że wszelkie przestępstwa, nawet te popełniane z zawiści, miłości, 
nienawiści, są zawsze uwarunkowane wizją przyszłych zysków i strat związa-
nych z ich popełnieniem. Przestępcy są racjonalni, a przynajmniej zachowują 
się, jakby takimi byli. Podejmują tym częściej akcję, im łagodniejsze są kary. 
Zawsze odpowiadają na sygnały z zewnątrz i niezależnie od stanów emocjo-
nalnych obliczają ewentualne koszty i zyski, i dokonują wyborów na wolnym 
rynku przestępstw oraz kar pomiędzy konkurencyjnymi pod względem opła-
calności działaniami. W zależności od ryzyka, jakie niosą ze sobą, po pierw-
sze, rzeczywistość naturalna (obrona konieczna), po wtóre, system sprawie-
dliwości kryminalnej, na który składa się obowiązująca „tu i teraz” wysokość 
kary oraz prawdopodobieństwo wykrycia, podejmują akcję bądź z niej rezy-
gnują. Zadaniem ustawodawcy jest podwyższanie ryzyka śmierci mordercy za 
pomocą kary głównej, tak aby przewyższało ono ryzyko wszelkich innych 
ludzkich działań.  

Jednak nie ma dowodu potwierdzającego powyższy postulat. Nie można 
dowieść, czy któryś z ewentualnych przestępców poniechałby działania od-
straszony wizją kary śmierci, ani wykluczyć, że ktoś, kto stał się przestępcą 
w świecie bez kary śmierci, nie stałby się nim również w świecie, w którym 
kara śmierci obowiązuje. Stoimy zatem za zasłoną niewiedzy empirycznej. 
Badania statystyczne niewiele dają, ponieważ rzeczywistość, by tak rzec, jest 
nieposłuszna wobec ekonometrii. Aby dowieść, że kara główna ma skutek 
odstraszający, należałoby badać nieskończoną liczbę danych: wzrost lub obni-
żenie się ideałów religijnych lub hedonicznych, bogactwo i nędzę narodu, 
migracje ludnościowe, narkomanię, alkoholizm i prohibicję, konflikty etnicz-
ne, procesy demograficzne, ustrój polityczny, stopień wolności, z jakiego 
obywatele danego kraju potrafią korzystać, klimat, zagęszczenie ludności itd. 
Każdego dnia należałoby ponawiać z mozołem te badania, potem wyselekcjo-
nować jeden czynnik – tu: prawnokarny i zbadać jego wpływ na przestępców. 
To zaś jest niemożliwe. 

W tej sytuacji abolicjonista powie: wszelkie wątpliwości co do odstraszają-
cych walorów kary śmierci są argumentem za jej uchyleniem. Lecz rygorysta – 
wywodzący się z kantyzmu – powie że, ponieważ jesteśmy skazani w tej spra-
wie na niepewność poznawczą, musimy rozumować za pomocą imperatywu 
hipotetycznego, czyli w tym konkretnym przypadku za pomocą kwot ryzyka. 
Pytamy: czy ryzykować wykonywanie nieskutecznej (o ile kara śmierci nie 
odstrasza) egzekucji, czyli niepotrzebną śmierć mordercy, czy ryzykować nie-
wykonywanie, być może skutecznej (o ile kara śmierci odstrasza) egzekucji, 
czyli niepotrzebną śmierć kilku ofiar i deprawację kilku morderców, którzy nie 
zostali odstraszeni. Zarówno imperatyw kategoryczny, jak i zwykły rachunek 
ekonomiczny nakazują przyjęcie pierwszego wariantu rozumowania i ryzyko-
wanie możliwej nieskutecznej egzekucji, na czym być może skorzystają sami 
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potencjalni przestępcy, ponieważ zostaną moralnie uratowani przez odstrasze-
nie, jeśli jednak kara śmierci odstrasza1. 

ARBITRALNOŚĆ I OMYŁKA 

Nieuchronna arbitralność rzeczywiście tkwi w karze śmierci, ponieważ nie 
można podać z góry wszystkich warunków jej stosowania. Dlatego figuruje ona 
w cywilizowanych kodeksach karnych jako kara uznaniowa (discretional), a nie 
obowiązkowa (mandatory). Wiąże się to z podniesieniem rangi i poziomu od-
powiedzialności władzy sądowniczej. Ale to właśnie daje abolicjonistom powód 
do krytycznej reakcji. Składy orzekające, powiedzą, to konkretni ludzie – raz 
abolicjoniści, innym razem rygoryści, byłoby tedy nadmiernym ryzykiem pozo-
stawienie sprawy w decyzji tych omylnych i subiektywnych istot. W tym mo-
mencie jednak rygorysta musi postawić pytanie: czy abolicjoniści uznaliby karę 
śmierci, jeżeliby była zawsze trafnie orzekana przez transcendentalny prawo-
dawczy rozum? I dalej: czy w rzeczywistości nie istnieją przestępstwa doskona-
le wykryte, np. kiedy jest to terrorysta ukazujący światu swą twarz, powołujący 
się na ideały, ważniejsze według niego niż życie nieznanych mu cywili. Albo 
kiedy jest to kidnaper przyłapany w trakcie zabijania ofiary, która służyła do 
nieskutecznego szantażu. Odpowiedź przecząca w tych przypadkach oznacza, że 
dogmat abolicji stawia się wyżej niż rzeczywistość. 

Ponadto argument, powołujący się na omyłkę, działa też w drugą stronę. Wie-
lokrotnie uniewinniano omyłkowo groźnych przestępców i nikt z tego powodu nie 
domagał się likwidacji prawa karnego w imię jurydycznej utopii. Krótko mówiąc, 
omyłka jest trwale wbudowana w świat ludzkich decyzji i nie ma na to rady. 
Zgodnie z ideą kantowskiej „umowy społecznej”, w zamian za powiększenie 
szans własnego przeżycia musimy przyjąć na siebie ryzyko bycia omyłkowo uka-
ranymi. Kontrahenci bowiem to ludzie racjonalni, którzy wkalkulowali w swój 
wybór ryzyko inwestycji uważanej przez nich za słuszną i korzystną. Jeżeli po-
dejmowali ryzyko bycia omyłkowo ukaranymi, to jest pewne, że nadzieja korzyści 
przewyższała obawę przed ryzykiem. Bezpieczeństwo publiczne tyle właśnie 
musi kosztować. Chyba że wolimy żyć w ciągłym strachu w świecie bez niedo-
skonałego (z konieczności) prawa, w stanie natury, w którym człowiek jest ni-
czym więcej jak tylko ściganym z miejsca na miejsce wilkiem. 

W każdym procesie – dopowie abolicjonista – wzmaga się stopień arbitralno-
ści z uwagi na lepszą lub gorszą pracę policji zabezpieczającej dowody, przeocze-
nia lub ich brak w procedurach wstępnych, stawienie się (lub nie) świadków, naci-
ski polityczne i społeczne na skład orzekający, poglądy sędziów. Czynniki te 
wpływają na decyzję prawną i powstaje nierówność przestępców wobec prawa. 
                                                        

1 Zob. E. van den Haag, Deterrence and Uncertainty [w:] Social Ethics. Morality and Social 
Policy. An Anthology, New York 1987, oraz B. Wolniewicz, Filozoficzne aspekty kary głównej, 
„Edukacja Filozoficzna”, 1995, t. 20. 
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Giną niekiedy ludzie niegodni ukarania, a ci zasługujący na najwyższą karę 
unikają jej, bo są lepiej „kryci”, bogatsi, bronieni przez lepszych adwokatów. 
Zatem kara ta, działając wybiórczo i selektywnie, jest niesprawiedliwa.  

Odpowiedź kantysty brzmi: nierówna i selektywna sprawiedliwość pozo-
staje sprawiedliwością. Jeżeli kara śmierci byłaby stosowana przez ponadludzką 
doskonałą instancję („czysty prawodawczy rozum”) wobec wszystkich winnych, 
lecz byłaby niesłuszna moralnie, byłaby niesprawiedliwa w każdym przypadku 
jej stosowania. Ale jeżeli jest moralnie słuszna (a jest), chociaż orzeka się ją 
selektywnie, to pozostaje sprawiedliwa w każdym przypadku jej stosowania. 

BEZUŻYTECZNE OKRUCIEŃSTWO 

Tezę o bezużytecznym okrucieństwie kary śmierci przedstawił w czasach nowo-
żytnych Cesare Beccaria (1764), apostoł nowoczesnego abolicjonizmu. Również 
i dzisiaj abolicjoniści w USA forsują pogląd, iż jest to kara wymyślna i okrutna, 
a zatem niekonstytucyjna, ponieważ niezgodna z ósmą poprawką do Konstytucji 
amerykańskiej, stanowiącej, że „nie wolno stosować kar okrutnych albo wy-
myślnych”.  

W opinii kantysty błąd tkwi w określeniu „bezużyteczne okrucieństwo”. Kara 
śmierci nie jest wszak karą w znaczeniu większego lub mniejszego cierpienia 
doznawanego przez przestępcę, jak ma to miejsce w wypadku tortury dozgonnego 
więzienia. Śmierć nie może być w ogóle umieszczana na skali „mniej lub więcej 
udręki”, ponieważ tkwi poza wszelkim ludzkim doświadczeniem – umrzeć to tyle, 
co nigdy się nie narodzić. Wzniosła i antyempiryczna etyka Kanta unieważnia 
również tezę, iż kara śmierci zawiera w sobie, w postaci egzekucji, równoważnik 
okrutnego morderstwa, co przekształca, zdaniem abolicjonistów, werdykt w za-
bójstwo sądowe. Mamy tu jednak do czynienia z aksjologiczną nierównowagą 
dwóch czynów. Czyn morderczy powstał z winy umyślnej, kara jest skutkiem 
winy. Podobieństwo wizualne egzekucji i morderstwa jest złudne, tak jak złudne 
jest podobieństwo przebywania w celi więziennej i w celi zakonnej, morderstwa 
umyślnego i zabicia w obronie koniecznej, chodzenia z portfelem własnym i cu-
dzym. 

UMOWA SPOŁECZNA. BECCARIA A KANT 

Niezależnie od sympatii światopoglądowych, trzeba podkreślić zasługę główne-
go adwersarza Kanta – Beccarii (i jego współczesnych dziedziców), który sfor-
mułował fundamentalne dla naszych demokratycznych czasów pytanie, miano-
wicie: „czy można pogodzić karę śmierci z indywidualistycznie pojętą umową 
społeczną?” 
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Beccaria przyjmuje założenie powszechnie w jego epoce przyjmowane, 
a i w naszych czasach podzielane przez intelektualistów, iż społeczeństwo 
polityczne opiera się na umowie społecznej, w której ludzie powołują suwere-
na w celu zapewnienia sobie wolności i bezpieczeństwa. Suweren jednakże 
może mieć tyle tylko władzy, ile mu jej udzieliły jednostki. A nikt przecież nie 
spieszyłby podpisywać umowy, w której miałby wyrazić zgodę na własną 
śmierć. Ponadto nikt nie może przenosić prawa do własnego życia na suwere-
na, ponieważ prawo to nie jest jego własnym prawem. 

„Ustawy bowiem to nic innego jak suma najmniejszych cząstek wolności każdego: 
reprezentują one wolę powszechną, która stanowi połączenie woli osób poszczególnych. 
A któż zechciałby kiedykolwiek dać innym moc pozbawienia go życia według ich swo-
bodnego uznania? Czyż jest możliwe, żeby ludzie, składający w ofierze najmniejszą 
cząstkę swej wolności, poświęcali tym samym również największe spośród wszystkich 
dóbr – życie? Ale gdyby tak było, to jak wówczas pogodzić taką zasadę z inną, tą miano-
wicie, że człowiek nie jest panem swojego życia? A przecież musiałby mieć takie prawo, 
skoro byłby w możności przekazać je innej osobie lub całej społeczności”2.  

Beccaria przyjmuje tedy tezę następującą: suweren nie może być absolutnym 
panem życia i śmierci obywateli, ponieważ jednostka nigdy tego uprawnienia 
nie mogłaby mu przekazać. Narzuca się spostrzeżenie, iż mamy do czynienia 
z błędem w rozumowaniu. Kontrahent, przystępując do umowy społecznej, 
w której wyraża zgodę na istnienie kary śmierci, nie godzi się bynajmniej na to, 
ażeby stać się mordercą i podlegać karze śmierci. Umowa, w której kontrahenci 
godzą się być mordercami i – w konsekwencji – ukarani śmiercią, nie mogłaby 
dojść do skutku. Obywatele pozostawaliby bowiem w identycznej sytuacji jak 
przed zawiązaniem umowy. Ten właśnie argument rozwija Kant, a logika jego 
argumentacji jest nieodparta. Stanowisko Beccarii, ujawniające rzekomą sprze-
czność pomiędzy umową społeczną i karą śmierci, nazywa czułostkowym i so-
fistycznym. Beccaria, twierdząc, iż nikt z przystępujących do umowy społecznej 
nie mógłby się zgodzić na własną śmierć, nawet gdyby dokonał mordu, myli 
„chęć bycia ukaranym” z „chęcią dokonania karalnego czynu”. A właśnie to 
drugie daje jako skutek karę śmierci, przez nikogo niechcianą. Beccaria miesza 
przeto porządek empiryczny i normatywny; nie rozumie różnicy pomiędzy wolą 
prawną i moralną – a wolą empiryczną (psychologiczną), normatywem – 
a chęcią, pragnieniem, skłonnością czy instynktem. Oto charakterystyczna wy-
powiedź Kanta: 

„Powiedzieć, że chcę być ukarany, jeżeli kogoś zamorduję, oznacza ni mniej ni więcej 
niż to, że wraz z wszystkimi innymi poddaję się prawom, które w sposób naturalny są 
prawami karnymi, jeżeli w społeczeństwie pojawi się przestępca. Ja jako współprawo-
dawca ustalający prawo karne nie mogę być tą samą osobą, która jako poddany karana 
jest zgodnie z prawem. Albowiem jako taki, czyli jako przestępca, nie mogę mieć udziału 
w ustawodawstwie (ponieważ ustawodawca jest nieposzlakowany). Jeżeli więc ustana-
wiam prawo karne przeciwko sobie jako przestępcy, wówczas jest we mnie czysty pra-

                                                        
2 C. Beccaria, O przestępstwach i karach, Warszawa 1959, s. 143. 
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wodawczy rozum (homo noumenon), który wraz z ze wszystkimi pozostałymi osobami 
w związku obywatelskim poddaje mnie prawu karnemu jako osobę zdolną do popełnienia 
przestępstwa, a zatem jako inną osobę (homo phenomenon)”3.  

Widzimy tutaj fundamentalne Kantowskie rozróżnienie na człowieka abs-
trakcyjnego i konkretnego; widzimy rozdzielenie woli ustawodawczej w czło-
wieku i jego woli działania; widzimy rozdzielenie zasad antroponomicznych 
i zachowań ludzkich4. Takie postawienie sprawy opiera się na założeniu, iż nikt 
nie może być sędzią we własnej sprawie. Jeżeli bowiem morderca miałby być 
traktowany jako podmiot stanowiący prawo do karania śmiercią lub zlikwido-
wania tej kary, doszlibyśmy do absurdu. W opinii Kanta rozumowanie Beccarii 
okazuje się regresem ad infinitum. Ponieważ nikt nie chce być ukarany nie tylko 
śmiercią, ale i karą dozgonnego więzienia, nikt też nie przystąpi do umowy 
społecznej, w której zobowiązywałby się do spędzenia życia w dozgonnej nie-
woli lub do poniesienia jakiejkolwiek kary. Ujęcie Beccarii utożsamia prawo-
dawcę i przestępcę, co prowadzi do błędnego pojmowania umowy społecznej. 
W gruncie rzeczy umowa taka byłaby czczą fikcją; nie mogłaby nigdy stworzyć 
prawa karnego, ponieważ nie wyzwalałaby ludzi ze stanu natury. Beccaria do-
chodzi do wniosku, iż wywodzenie kary śmierci z idei umowy społecznej zrów-
nuje karę śmierci z aktem samobójczym. A przecież akt zawarcia przez jednost-
kę umowy społecznej zakładającej karę śmierci nie jest sprzeczny z życiem 
zgodnym z prawem i moralnością. 

NADMIERNA SUROWOŚĆ KARY ŚMIERCI 

Przesłanki tego od lat powtarzanego przez abolicjonistów twierdzenia są nieja-
sne. Wszak sprawiedliwość polega na tym, że przestępca powinien odebrać karę 
proporcjonalną do rozmiaru zła, które wprowadził w świat. W przypadku mordu 
umyś lnego wkład zła jest nieskończony, krzywdy doznane – niewymierne, 
a zatem i kara powinna być nieskończona i niewymierna. Taką jest tylko śmierć, 
ponieważ odsyła w otchłań nieskończoności. Następuje odtworzenie reguł spra-
wiedliwości (a o to właśnie Kantowi chodzi) naruszonych przez przestępcę, 
ponieważ proporcja kary do winy odpowiada proporcji zbrodni do stopnia naru-
szenia moralnej i fizycznej suwerenności ofiary, której odebrano prawo do sa-
moposiadania – życia, wolności i obrony koniecznej. Zabójca szacował życie 
innego człowieka niżej od celów, które sobie w działaniu przestępczym posta-
wił. Musi go więc dopaść sprawiedliwość, rozumiana jako niezłomna i stała 
                                                        

3 I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, Frankfurt am Main 1968, s. 457. W ujęciu Kanta, nie py-
tamy o to, czy umowa jest faktem realnym, lecz o to, czy empiryczne stany społeczne mogą być 
pomyślane jako zgodne z umową społeczną, do której przystępowaliby ludzie jako istoty czysto 
racjonalne. 

4 Por. L. Kołakowski, Kant i zagrożenia cywilizacji [w:] idem, Czy diabeł może być zbawiony 
i 27 innych kazań, Aneks, Londyn 1982. 



KANT I KARA ŚMIERCI 

 

159 

wola oddawania każdemu tego, co mu się słusznie należy (iustitia est firma et 
perpetua voluntas suum cuique tibuendi). 

Takie sprawiedliwościowe, kantowskie ujęcie traktuje względy utylitarno- 
-prewencyjne i społeczne jako drugorzędne. Jedynym powodem stosowania 
kary śmierci jest to, że przestępca na nią zasłużył, że jest winny. Naruszając 
cudze prawo do życia, które było zarazem jego własnym prawem, naruszył pra-
wo do swojego życia – zabijając kogoś, zabił samego siebie, a uruchomiona 
procedura państwowa: ściganie, dociekanie procesowe i karanie to tylko formal-
ny skutek jego akcji. Karzemy złoczyńcę, ale nigdy w celu uzyskania korzyści 
społecznych, ponieważ oznaczałoby to traktowanie go w taki sam sposób, jak on 
potraktował swoją ofiarę, czyli jako środek do partykularnego celu. Jak pisał 
Kant:  

„Nawet gdyby społeczeństwo obywatelskie postanowiło się rozwiązać za zgodą jego 
członków (rozwiązać umowę społeczną) – np. lud zamieszkujący wyspę postanowił się 
rozejść i rozproszyć się po całym świecie, należałoby najpierw stracić ostatniego uwię-
zionego mordercę. Po co? Aby każdy doświadczył, co warte są jego czyny, a śmiertelna 
wina nie spadła na lud, który nie domagał się tej kary, albowiem można go wówczas 
uznać za współwinnego pogwałcenia sprawiedliwości”5.  

Jedynym tedy zadaniem wysłanników sprawiedliwości kryminalnej jest usta-
lenie stopnia winy, co powinno wyprzedzać wszelkie względy empiryczne: 
obronę konieczną społeczeństwa przed złoczyńcami, utrzymanie dobra wspól-
nego, dawanie przykładu innym przestępcom, dobro skazanego, który mógłby 
teoretycznie nawrócić się pod wpływem więziennej dozgonnej pokuty, zresocja-
lizować się, co kara śmierci oczywiście skutecznie uniemożliwia. Nawet gdyby 
kara śmierci nie służyła tym celom, należałoby ją wykonać. Wynika to 
z przeprowadzonej przez Kanta radykalnej krytyki utylitarystycznego pojęcia 
szczęśliwości jako podstawy moralności i prawa kary. Prawo karne nie może 
być mierzone inną miarą niż sama wina, użytecznością czy szczęśliwością po-
wszechną. 

ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA, GODNOŚĆ CZŁOWIEKA 

Kara śmierci narusza, powiadają abolicjoniści, świętość życia i godność czło-
wieka. Lecz co w tym wypadku oznacza słowo „świętość”, nie sposób dociec. 
Można dowodzić, jak to czynił Kant, że stosując karę śmierci, potwierdzamy 
godność człowieka i ważność jego czynów. Idea godności ludzkiej i wolności 
jest warunkiem karania. Godność tę zakłada się również u mordercy, który „po-
winien cenić własne życie niżej niżeli człowieczeństwo w sobie”. Kara śmierci 
tę godność potwierdza. Z jednej strony potępiamy i stygmatyzujemy moralnie 
osobę, która zerwała z nami umowę społeczną, ujawniła pogardę dla życia ludz-
                                                        

5 I. Kant, Die Methaphysik der Sitten, s. 455. 
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kiego. Z drugiej natomiast nie zabijamy jej, lecz karzemy, dostrzegając w niej 
istotę inteligibilną, zdolną do przyjęcia konsekwencji swojego swobodnego 
działania. Ofiarowując przestępcy w zamian za mord umyślny cywilizowany 
proces kontradyktoryjny, oddajemy mu cześć jako istocie godnej i wolnej, ro-
zumiejącej, że życie okryte hańbą zbrodni jest czymś gorszym od nieistnienia, 
że powinien cenić własne życie niżej od człowieczeństwa w sobie. Kantowska 
ideologia kary zakłada, że nie traktujemy złoczyńcy jako kogoś z gruntu obcego, 
kogo nie należy zabijać bez procesu, ale właśnie powinniśmy go karać, jako 
równego nam.  

Za tym rozumowaniem kryje się, rzecz jasna, krytyka deterministycznej 
koncepcji przestępstwa posługującej się opisem sprawcy jako uwarunkowane-
go genetycznie bądź środowiskowo owada, którego właściwości możemy 
opisać w języku behawioralnej lub psychoanalitycznej psychologii, socjologii, 
genetyki, poddawanej następnie przymusowemu leczeniu lub cichemu elimi-
nowaniu, co jest większym afrontem dla ludzkiej godności i „świętości życia” 
niż ukaranie go. 

Jeszcze raz trzeba podkreślić, że rygorystyczna etyka Kanta była wymierzo-
na przeciwko doktrynie utylitarystycznej (w prawie karnym – doktrynie pre-
wencji). Można tę polemikę streścić następująco: Żądanie Kanta, aby osoby 
(także osoby skazane na śmierć) cieszyły się podstawowym respektem, oznacza, 
że nasze surowe ich traktowanie musi być usprawiedliwione tym, że jako istoty 
poczytalne mogą nasze działanie zrozumieć i zaakceptować. W tym punkcie 
teoria utylitarystów wydaje się popadać w kłopoty, ponieważ utylitarysta musi 
powiedzieć kryminaliście: „karzemy cię, abyś służył za przykład innym i przez 
to odstraszał od zbrodni”. Lecz kryminalista – jeżeli byłby kantystą – może 
odpowiedzieć: „co uprawnia cię do traktowania mnie w taki sposób. Czyż nie 
proponujesz, by użyto mnie jako środka, jako narzędzia osiągania społecznego 
dobra, instrument realizacji twego społecznego planu? I czy jako istota racjonal-
na zasługuję na to, aby być w taki sposób wykorzystywana? Domagam się kary, 
lecz nie ze względu na straty (już nie do odzyskania) lub niepewne zyski spo-
łeczne, ale na podstawie natury mojego przestępstwa. Chcę spłacić dług wobec 
ludzkości, ofiarowując jej ostatnie dobro, jakie mi pozostało – życie. Pojąłem, 
że kto chce popełnić przestępstwo, chce również zasłużyć na karę. Potwierdzam 
słuszność słów cesarzy zwracających się do przestępców: »sam poddałeś się tej 
karze«. Tych zaś, którzy powzięli zbrodniczy zamiar, słusznie uważa się już za 
ukaranych, to jest za takich, którzy z własnej woli zgodzili się na to, że zasługu-
ją na karę. Zabijając kogoś, zabiłem samego siebie”6. 

Podsumowując: absolutna świętość życia ludzkiego jest dla przeciwników 
kary śmierci raczej hasłem niż przemyślanym twierdzeniem. Hasło to odgrywa 
nb. często rolę argumentu przez zastraszenie, albowiem zgodnie z nim retencja-
lista staje się automatycznie profanem samego życia, złym człowiekiem. Do-
dajmy, że przy założeniu absolutnej świętości życia stawalibyśmy się anarchi-
                                                        

6 Jest to rozwinięcie wypowiedzi J.G. Marphy’ego zamieszczonej w książce J.M. Kelly’ego, 
A Short History of Western Legal Theory, Oxford 1994, s. 449. 
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stami dążącymi do likwidacji państwa z właściwymi mu uprawnieniami do pro-
wadzenia samoobrony tak na zewnątrz, jak i wewnątrz wspólnoty politycznej. 
Musielibyśmy zanegować prawo do samoobrony, będące źródłem prawa karne-
go, w tym prawa kary śmierci. Jest to stanowisko radykalnie obce filozofii poli-
tycznej Kanta, jak też każdej innej realistycznej, czyli zakładającej, iż państwo 
jest konieczne do zmuszania obywateli, by przestrzegali prawa własności 
i umów cywilnoprawnych. Aby państwo było czymś więcej niż tylko jednostką 
administracyjno-gospodarczą, musi posiadać prawa suwerennej władzy, które 
czynią, przynajmniej w oczach konserwatysty, państwo naprawdę państwem: 
prawo do prowadzenia wojny (ius belli), prawo wymierzania kary śmierci (ius 
vite et necie), prawo przysięgi (ius iurandi), prawo łaski (ius juris intermittendi).  

ZEMSTA I IUS TALIONIS 

Notorycznie piętnuje się karę śmierci z powodu jej związków z kodeksem 
Hammurabiego. A przecież wyrażenie „oko za oko, ząb za ząb” ma charakter 
metaforyczny, jest to skrót myślowy. Śmierć mordercy nie przywraca życia, nie 
wyrównuje strat moralnych i ekonomicznych powstałych po stronie ofiary i jej 
rodziny. W tym znaczeniu doskonała retrybucja nie istnieje. Ofiara poniosła 
śmierć niewinnie, morderca na śmierć zasłużył. Śmierć niewinna nie jest nigdy 
równa śmierci z winy, tak jak zło popełnione (grzech) nie jest równe złu dozna-
wanemu (cierpienie). Różnica tych dwu śmierci jest nieskończona. Równość 
w słusznym i prawym odwecie (ius talionis) polega na równości aksjologicznej; 
przestępca, zabijając kogoś, nie może się domagać, ażeby naruszone przez niego 
dobra – życie i wolność – pozostawały w jego wypadku pod opieką prawa, które 
sam obalił. Domagałby się bowiem „prawa” wyjątku, które z natury rzeczy – 
wykazując sprzeczność z ideą powszechności prawa – prawem być nie może, 
podobnie zresztą jak krytykowane przez Kanta „prawo łaski”. Oto Kantowska 
idea sprawiedliwej retrybucji:  

„Nie zawinione zło jakie wyrządzasz innemu człowiekowi, wyrządzasz sam sobie. Je-
żeli go znieważasz – znieważasz sam siebie, jeżeli go okradasz – okradasz sam siebie, je-
żeli go bijesz – bijesz samego siebie, jeżeli go zabijasz – zabijasz samego siebie”7. 

Mord umyślny przeto jest nie tylko unicestwieniem konkretnej osoby, lecz 
stanowi wyzwanie rzucone przez złoczyńcę samej idei moralności, bez której 
nic w świecie międzyludzkim nie może istnieć. Morderstwa nie traktujemy jako 
zdarzenia indywidualnego, ani wyłącznie zakłócenia porządku publicznego, ale 
przede wszystkim jako obrazę etyczno-jurydycznych przepisów określających 
granicę wolnej woli ludzkiej. Kara jest nam potrzebna do naprawy religijno- 
-etycznego sklepienia, które podtrzymuje ludzką cywilizację, w którym zbrod-
niarz dokonał radykalnego wyłomu. Zaniedbanie tej naprawy prowadzić musi 
                                                        

7 I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, s. 454. 
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do zniszczenia wolności ludzi, ulokowanej w absolutnej wartości człowieczeń-
stwa i zepchnięcia ludzkości w zdeterminowany nagą siłą fizyczną stan natury, 
walki każdego z każdym. Kara ma sens wyłącznie z powodu absolutnej  war-
tości człowieczeństwa; poza osobowością konkretnej jednostki, jego indywidu-
alności stoi „coś” jedno i niepodzielne, o wartości niewymiernej; niemogący być 
żadnym „mniej lub więcej” na skali innych wartości „człowiek abstrakcyjny”.  

Przeciwko Kantowskiej teorii retrybucji uzasadniającej karę śmierci wysu-
wano wiele zarzutów. Hugo Adam Badeu twierdzi, iż niekiedy kara śmierci to 
za mała kara dla mordercy, a więc kara „nierówna”. I to nie tylko w znaczeniu 
powyżej wyłożonym, że śmierć winnego oddana za śmierć niewinnego jest nie-
skończenie różna aksjologicznie, czyli nigdy sprawiedliwej odpłaty być nie 
może. Chodzi tu wyłącznie o empiryczny akt wykonywania egzekucji. Jak po-
wiada, ażeby zasada prawa odwetu została zrealizowana, brutalności czynu 
przestępcy musiałaby odpowiadać brutalność odpłaty: 

„Tam gdzie kryminaliści określają granice metod karania, jak czyniliby w przypadku 
gdybyśmy usiłowali w sposób dosłowny zastosować lex talionis, społeczeństwo uciekało-
by się do tych samych okrucieństw i dzikości, jakie są udziałem kryminalistów. (…) 
Krótko mówiąc, moralne ograniczenia zakazują nam dokonywania egzekucji, które były-
by doskonale retrybutywne. Skoro tylko uznamy rolę tych ograniczeń, sama zasada »ży-
cie za życie« nie wystarczy już, aby usprawiedliwić egzekucję morderców”8. 

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż autor tej krytyki pomija sam problem ka-
ry w odniesieniu do winy, sprowadzając zasadę lex talionis do momentu realne-
go odwetu, następującego podczas egzekucji. Jak słusznie sugeruje, mordercy 
różnią się od siebie kwalifikacjami moralnymi, sposobami zabijania, motywami, 
podstępnością działania. W związku z tym autorowi temu wydaje się, że niektó-
rzy mordercy nie powinni być w ogóle karani śmiercią, w przypadku innych 
należałoby zastosować egzekucję zbyt straszliwą, a w jeszcze innych przypad-
kach każda możliwa egzekucja jest zbyt wymyślna z uwagi na naturę motywacji 
przestępcy. 

Rzecz jasna, autor dotyka tutaj problemu, przed którym stoją składy orzeka-
jące, odróżnienia przestępstwa wykalkulowanego od mordu w afekcie. Wiele 
problemów nastręczają też tzw. zabójstwa domowe. Chociaż są one kwalifiko-
wane jako przestępstwa z premedytacją, istnieje różnica pomiędzy takimi 
zbrodniami i tymi, które popełnia się z żądzy osobistego zysku lub motywów 
politycznych. Ludzie ci zabijają z pasji i mają mniejszą szansę, ażeby odstrasza-
ła ich świadomość skutków własnego czynu, niż ma to miejsce w przypadku 
tych drugich. Ogólnie rzecz biorąc, zwolennik kary śmierci czy sędzia ją orzeka-
jący stoją zawsze przed dylematem, czy rzeczywiście mają do czynienia 
z przypadkiem skrajnie zbrodniczym, uzasadniającym maksymalną karę. Jest to 
jednak praktyczny problem orzecznictwa, a nie uzasadnienia kary śmierci. Tak 
czy inaczej autor przytoczonych wypowiedzi zmierza do tego, iż zasada ius 

                                                        
8 H.A. Badeu, Capital Punishment and Retributive Justice [w:] Social Ethics, New York 1987, 
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talionis stosowana bez uwzględnienia konkretnego przestępcy byłaby niespra-
wiedliwym odwetem, ponieważ identycznie karałaby różnych morderców, tym 
samym unieważniając zasadę równości prawnej. A z kolei zasada różnego trak-
towania różnych morderców, mająca na celu zachowanie zasad sprawiedliwego 
odwetu w odniesieniu do każdego konkretnego przypadku, musiałaby uwzględ-
niać jakieś dodatkowe kryterium różnicowania morderców i kar wobec nich 
stosowanych, które to kryteria nie mogą być wywiedzione z idei sprawiedliwego 
odwetu. W ten sposób staje się ona ideą niepraktyczną. 

Być może jest jakiś sens w takim empirycznym, literalnym rozumieniu 
sprawiedliwego odwetu i w jego krytyce. Jednakże nie można oprzeć się wraże-
niu, że Kantowi chodziło o coś innego. Przyjmuje on bowiem, że przestępstwo 
jako wola, sama w sobie będąca nicością, zawiera swe własne unicestwienie, 
które przejawia się jako kara. Reguła sprawiedliwego odwetu nie polega na 
równości materialnej, lecz na wewnętrznej równości – odjęciu komuś życia 
i unicestwieniu tym samym człowieczeństwa w sobie. Można by powiedzieć, iż 
ofiara zachowuje niejako uprawnienia do osądzenia swojego oprawcy w taki 
sam sposób, jak on sam musiałby siebie osądzić, gdyby stał w miejscu ofiary, 
która odeszła z tego świata.  

Można się ponownie pokusić o eksperyment myślowy i zapytać, jak sprawa 
przedstawiałaby się w umyśle mordercy, gdyby był kantystą. Jak musiałby osą-
dzić własny czyn, gdyby rozumował logicznie i konsekwentnie. Wszak badamy 
poczytalność podsądnych po to, aby móc oczekiwać od nich racjonalnego sa-
moosądu. Musiałby on rozumować tak: „odbierając drugiej istocie życie, pragnę 
jednak zachować życie własne, a więc uznaję fakt prawny, iż życie ludzkie po-
winno być prawnie chronione. Muszę zatem uznać zasadność kary, spadającej 
na czyn naruszający to prawo, czyn, który akurat ja – konkretny człowiek – 
popełniłem, zasługując tym samym na karę. Ale jaki powinien być jej wymiar? 
– pytam dalej samego siebie. Rzecz jasna, chcę teraz tej kary uniknąć, ponieważ 
kieruje mną nieodparte pragnienie życia. Ale widzę też wyraźnie, że analogiczne 
pragnienie powodowało moją ofiarą, kiedy broniła się koniecznie. Uśmiercając 
drugiego człowieka, odebrałem sobie prawo do obrony koniecznej oraz przerwa-
łem irracjonalny strumień życia, w który sam jestem zanurzony. Tym samym 
oderwałem się od źródeł życia. Muszę więc umrzeć”. Oczywiście, nikt nie może 
odmówić przestępcy prawa do ucieczki. Byłoby to naruszenie naturalnego 
uprawnienia człowieka do instynktownej walki o własne przetrwanie niezależnie 
od rozumowych i normatywnych względów domagających się czynić odwrot-
nie; akceptując w umowie karę śmierci, „nie godzę się na własną śmierć”. 

Prawo odwetu bywa też często postrzegane jako gloryfikacja prymitywnego 
instynktu zemsty. Prawdą jest, że instynkt ten tkwi głęboko w naturze ludzkiej 
i nie sposób go wykorzenić. Tyle tylko, że realizuje się on zarówno w świecie 
z karą śmierci, jak i w świecie bez kary śmierci, tu: w formie samozwańczej 
odpłaty. I chyba lepiej dla wszystkich istot rozumnych, ażeby instynkt ten został 
ujęty w karby sprawiedliwości kryminalnej – w sądowy odwet. Zgodnie z zasa-
dą retrybucji przestępca musi i powinien odebrać karę proporcjonalną do wiel-




