"Prawo Kaina, czy prawo Abla?·'
w. lysiak

JESTEM ZA·
Szef "Tysola",
Andrzej Gelberg,
wyzwal
mnie na pojedynek
publicystyczny. Mamy dac piórem glos
w tej samej sprawie, ino ze ja mam
dac glos "za", a redaktor Gelberg
"przeciwko". Z góry jestem "do
ty/u". Szanse nie sa równe, gdyz
temat pojedynku
kara smierci
- wyklucza triumf czlowieka bedacego jej zwolennikiem.
Czyz bowiem zwolennik urzedowego odbierania zycia godzien moze byc jakiegoko!wieK moralnego
lub racjonal-

nego triumfu? Po stuleciach walki
na rzecz humanitaryzmu,
laki czlovliek winien sie spalic ze wstydu lo
dubellown;
raz, ze nie umie okielznac \'/Jasnego krwiopijstwa,
a dwa,
ze publicznie g!osi pochwale K<'Iini.
Istna Dracula!

i

Choc juz na progu wyzuty ze zwyciestwa
jako wstecznik-inkwizytor,
biore udzial w tej
retorycznej szermietce,
która mi sie kojarzy
mówie to prawem zartu z esbecka
tradycja teatralnych
przesluchan
typu "zly
esbek'· kontra "dobry esbek" (bede tu robil
za "zlego esbeka", owego zadnego krwi,
a red. Gelberg
za aniola pokoju).
Biore
udzial, bo wierze, iz mam slusznosc. Biore
równiez dlatego, ze sprawa ma wymiar publiczny, tyczy publicznego
bezpieczenstwa.
W praktyce termin "publiczne bezpieczeristwo" sprowadza sie do bezpieczenstwa
ludzi, którzy nie czuja sie bezpiecznie,
ludzi
bezbronnych,
ludzi slabych.
Twardzieli,
których bronic nie trzeba, bo sami sie obronia, jest niewielu.
Slabych (dzieci, kobiet,
starców,
kalek, tchórzów,
cherlaków
itd.)
dookola mnóstwo. Herold kary smierci pelni
funkcje adwokata tych uposledzonych
(uposledzonych wobec zwyrodnialców),
funkcje
obroncy par excellence.
Wspomnialem
zartem SB, czyli instytucje
malo zartobliwa
i malo do zartów skora.
A propos tego chce przypomniec
fragment
mojej powiesci sprzed szesciu lat. Nosi ona
tytul "Dobry"
("Dobry" to ksywka szefa
MSW), a jej glówna bohaterka instytucjonalna jest wlasnie czerwona Bezpieka. W pewnym momencie
akcji glówny bohater personalny (Stefan Karsnicki vel "Ksiaze') hezlitosnie rozbija bande sadystów gwalcacych
okaleczajacych
kobiety. Jego przyjaciólka,
lekarka, typowa "europejka poprawna politycznie", widzac co J)Ksiaze" zrobil ze zwyrodnialcami,
doznaje szoku. Rozpoczyna sie
gwaltowny dialog. Trzeci uczestnik dialogu,
"PetroMieczyslaw
Heldbaum
(pseudo
niusz'), robi lekarce v;yklad, który móglby
mi sluzyc dla polemiki z red. Gelbergiem bez
dodatkowej argumentacji,
gdyz jest tam prawie wszystko, co niezbedne. Cytuje ten fragment ksiazki:
JJ~
Jakie masz prawo zadar.vac smierc?!

i

- spytala go pani doktor. - Nawet paristwo,
kiedy zabija, sankcjonujac taki odwet paragrafami, nie jest w porzadku, bo zabijanie to
barbarzynstwo, i nazywanie tego sprawied-
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Waldemar Lysiak
liwoscia to tez barbarzyrisnvo! W cywilizowanych krajach zniesiono kare smierci, brzydzac sie nia, i slusznie! Czy mozna nie
brzydzic sie czyms, co obraza czlowieczeristwoJ haribi czlowiekaJ jest ahumanitarncJ
bydlece ...
- Powiem pani cos, jesli zechce mnie pani
wysluchac - przerwal jej (,Petroniusz)).
- W wielu krajach zachodnich, w których
kare smierci zniesiono, morduje sie bez skrupulów i bez strachu, bo...
...,.-Kim pan jest? ...,.-zapiszczala.
- Heldbawn, wspólpracownik pana Karsnickiego, do uslug.
- Nie potrzebuje pariskich uslug, panie
Heldbaum!
- Z pewnoscia, ale potrzebuje pani kompasu do poruszania sie przez kraine wspólczuc, zeby mogla pani trafic do wspólczuc
wlasciwych, to jest takich, na które zasluguja
nie ci, których pani teraz obdarza litoscia·
W tych krajach, o których wspomnialem,
bardzo czesto morduje sie lub okalecza dzieci. Przyczyn jest bez liku, od seksualnych,
poprzez kidnapingowe i sadystyczne, az do
zemst na rodzicach. Lecz glówna z przyczyn
jest brak strachu przed okrutna kara! Porywacz nerwowo nie «ytrzymuje, lub okup sie
spóznia, wiec ciach, dziecko w leb! Albo je
dusi. Albo je topi. Mafia sycylijska dopiero
co zastrzelila dwóch siedmioletnich chlopców i ich matke, bo talUs cos przewinil
panom mafiosom. W zeszlym tygodniu
IV Mediolanie banda porywaczy wdarla sie do
domu przemyslowc8J zeby mu porwac córeczke, matka ja zaslonila i nie chciala oddac,
wiec kropneli i matke i dziecko, iposzli sobie.
Pif-pafl, tak po prostu, prosze pani, czy
to trudno nacisnac cyngiel? Albo podlozyc
bombe w domu towarowym? Latwiusicnko.
Takie rzeczy dzieja sie w tych krajach przez
trzysta szescdziesiat piec dni w roku. A przecid ja mówie tylko o dzieciach, doroslych
zabija sie d/1ZOczesciej, dla morderców zycie
czlowieka jest tyle warte, co zycie kurczaka.
Wie pani dzieki komu? Dzieki pani. I dzieki
takim jak pani.
- Pan zwariowal, to brednie, nie bede tego
sluchac! - szepnela.
- A czy ja zmuszam pania? Prosze odwrócic sie i odejsc. Uciekac przed prawdami,
obrazac sie na prawde, tak zwanego Greka
udawac, jest latwiusieriko, niemal tak latwo,
jak uciacpalec lub ucho porwanemu dziecku,
zeby rodzice zmiekli. Umówmy sie, ze ja
bede mówil dalej, a pani pokaze mi plecy
kiedy pani zechce i juz nic bedzie pani
musiala znosic moich slów. Bede mówil
wciaz o dzieciach, bo to lepiej trafia do
wyobrazni. Nawet do wyobrazni kobiet ...
Wic pani, co jest teraz plaga krajó", w których panuje cywilizacja? Tak zwane kampanie promocyjne mafii narkotycznych.
Przed kazda ze s7.kólgrupa bandziorów rozdaje dzieciom cukierki z kokaina lub heroina.
Po kilku takich cukierkach dzieciak jest uzaleznionym dozywotnio narkomanem. Albo
sliczne nalepki do zeszytów. Dzieci przylepiaja je lizac klej - klej nasycon y kokaina.
Kilka nalepek i ma sie klienta na cale jego
zmarnowane zycie. Dzialalnosc pranI-je bezkarna, bo nawet jak ktos wpadnie, to grozi
mu tylka cela z telewizorem, z której i tak
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kumple lub adwokaci predzej czy pózniej
u,wolnia··..
Nie mogla odejsc, jakby ja zaczarowal. Ale
wprawialo ja to w gniew:
- Co pan chce przez to udowodnic?! Ze
zabójstwo w odwecie to sluszny czyn?! A moze to cnota?
- Chce tylko uzasadnic to, co juz pani
wytknalem. Bo pani sie myli. To ludzie pani
pokroju, którzy zadaja zniesienia kary smierci lub gdzie indziej obstaja przy utrzymaniu
tego zniesienia, poslugujac sie haselkami typu: hwnanitaryzm, barbarzyristwo, okrucieristwo, sadyzm, deptanie ludzkiej godnosci i temu podobne, to oni depcza godnosc
czlowieka! Depcza godnosc czlowieka krzywdzonego, bezkarnie mordowanego, i pozbawiaja go pra«, angazujac sie w obrone
zabójcóHl! Prawo do zycia Dla miec ten) kto

I
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JESTEM PRZECIW • Andrzej
- Na co chcesz, abym przysiag!?
zapyta
z ozywieniem
uwolniony
z wiezów.
Chocby na wlasne zycie odpowiedzial
prokurator.
Najwyzszy
czas, abys na nie przysiagl,
bo wiedz
o tym, ze wisi ono na wlosku.
- Czy sadzisz, hegemonie, ze to tys je
zawiesil na wlosku? - zapyta wiezien.
- Jesli sadzisz tak, bardzo sie mylisz
Pilat drgnal i odparl przez zeby
- Moge przeciac ten wiosek.
- Co do tego tez sie myiisz - powiedzial z powatpiewaniem
aresztowany,
usmiechajac sie dobrodusznie
i zaslaniajac dlania przed sloncem
- Przyznasz, ze przeciac ten wiosek moze
chyba tylko ten, kto zawiesil na nim moje
zycie.

I

I

Michal Bulhakow, Mistrz;

Ma/gorzata

Chcemy zabijac. Zawsze chcielismy.
Jest to czesc naszej natury, byc
moze za sprawa "morderczego"
genu, o którego istnienie od lat spieraja
sie naukowcy. Czy posiada go leszek P., wielokrotny,
bestialski morderca, sadzony teraz w Slupsku?
Psychiatrzy
badajacy
aresztowanego
stwierdzili,
ze gdyby kiedykolwiek
wyszedt z wiezienia - bedzie mordowac.
U wiekszosci ludzi ów hipotetyczny
gen znajduje sie w stanie uspienia,
hibernacji. W sprzyjajacych
warunkach budzi sie jednak, by zebrac swoje
krwawe zniwo.
Historia pobytu czlowieka na Ziemi pelna jesl zabijania; z pierwszym
mo •.d&rstwcrn - Kaina na Ablu - mamy juz do czynienia
w drugim
ilidzld{lI pokoleniu. Polem nabralismy rozpedu.
ChG""i1}i 2dbija,:. Hówniez gdy sami lego nie robimy. Wiecej - nawet
kkJ; j""ldmy najglabiej przei;onani, Ze nie byliby:imy du 1<::90dul ••i.
tJ85Lf: .jom"ganie sie ka •.y smierci -- jak wiadomo, w wiekszosci krajów,
\'i I,ii" yc;, Z,d0310HO
lub zawi.::szono ta kare, ponad polowa spoleczenSIVJd

l:"dd

j"j

f""yw,ó.:;"nia

Ze O'., lien i"lniE,ja
Oko za oko, zycie za zycie

T

a
prosta zasada
wymierzania
dliwosci,
do której
w jakims sprawiesensie
- czasami nieswiadomie - odwoluja sie
wspólczesni zwolennicy kary smierci, nawet w czasach Hammurabiego
nie byla
traktowana doslownie. W praktyce stosowano daleko idace zniuansowanie,
glównie spoleczne;
np. zabicie
niewolnika
przez wlasciciela
w ogóle nie bylo traktowane jako przestepstwo.
Od tego czasu nastepowala daleko idaca
ewolucja pogladów, dotyczaca wymierzania sprawiedliwosci.
Kamieniem milowym
na tej drodze bylo formalne zrównanie ludzi
wobec prawa. Równiez znaczacej zmianie
ulegal sposób wymierzania sprawiedliwosci. Powoli rezygnowano z barbarzynskich,
wedlug dzisiejszych pojec, metod wymierzania kary - oslepiania, wyrywania jezyka, ucinania rak. Sposób wykonywania kary
smierci równiez sie zmienil. W miejsce
cwiartowania,
palenia na stosie, lamania
kolem, wbijania na pal, krzyzowania, które
laczyly sie ze szczególnym
udreczeniem
skazanego, wprowadzono metody bardziej
"humanitarne"
- gilotyne, topór, szubienice, komore gazowa, krzeslo elektryczne
czy, ostatnio, bezbolesny zastrzyk smierci.
Konieczny odnotowania jest równiez fakt
wprowadzenia
zakazu stosowania
tortur
wobec oskarzonych.
Ten proces liberalizacji
i humanizacji
wymierzania sprawiedliwosci
nie nastepowal szybko, trwal przez stulecia, równiez
jego zasieg nie byl powszechny.
Obejmowal glównie panstwa Europy, a takze
obu Ameryk (z malymi wyjatkami). Ostatnim krokiem na tej drodze bylo zniesienie
w kilkudziesieciu
krajach kary smierci,
wzglednie - jak od 51at w Polsce - zawieszenie jej wykonywania.
Czy to jest sprawiedliwe?
- pytaja zwolennicy tej kary. Czy w drastyczny sposób
nie zostaly zachwiane proporcje pomiedzy
zbrodnia a kara? Czy wieloletnie
wiezienie, chOCby dozywotnie, jest wystarczajaca
odplata dla zwyrodnialego
nieresocjalizowalnego mordercy?

Gelberg

-- swiaJc<:y, Vii moim glebokim przeKonaniu,
l nie do kaika jest "uspiony".

naprawda.

Na te pytania nie ma latwych odpowiedzi.
Poniewaz w przypadku zbrodni morderstwa
nie ma mozliwosci zadoscuczynienia
ofierze - pozostaje problem kary. Podkreslam:
sprawiedliwej
kary, a nie zemsty.
Przed kilkunastu laty w gronie przyjaciÓl
toczylismy ostry spór na temat kary smierci. Zwolennicy
postanowili zazartego jej
przeciwnika
przygwozdzic
przykladem
drastycznym: - Co bys zrobil, gdyby jakis
zboczeniec zgwalcil i zamordowal
twoja
5-letnia córke?
Zapadla cisza. Ale po chwili padla odpowiedz:
- Jakbym go dostal, poderznalbym
mu
gardloi
- Jak to, ty? Przeciwnik kary smierci?
Móglbym nie zapanowac nad swoimi
emocjami, móglbym pragnac zemsty, jestem tylko czlowiekiem. Ale nie oznacza to,
ze zmienilbym swoje poglady. Gdyby tego
bandyte aresztowano
i sadzono - dalej
pozostalbym
abolicjonista.
W imie prawa
zabijac nie wolno. Po prostu - nie wolno.

Prewencja, czyli strach przed katem

W

spóiczesnipoprzednikami,
abolicjonisci którzy
maja kilkanad
swoimi
dziesiat
lat temu wywalczyli
zniesienie
kary smierci w kilku krajach, istotna przewage: oprócz argumentów
natury moralnej, wytaczaja równiez argument praktyczny. OtóZ w krajach, w których zniesiono
kare smierci, n i e s t w e r d z o n o wzrostu przestepczosci w dziedzinach wczesniej
ta kara zagrozonych.
Rzecz niebywala - morderca nie boi sie
kata! A jednak nie ma w tym nic niezwyklego. W sredniowieczu zdarzalo sie, ze za
kradziez karano smiercia. Publiczne egzekucje, wykonywane
wedle wspomnianych wczesniej metod, gromadzily z reguly
liczna widownie
(znowu ten geni), podniecona, podekscytowana do ostatecznych
granic - korzystali z tego zwykle zlodzieje
kieszonkowi.

i

Przestepca, równiez morderca, wierzy,
ze uniknie kary, ze jemu sie uda. Inni trafili
w rece kata, ale jego nie zlapia. Zburzyc
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ten optymizm, a tym samym uczynic prewencje skuteczna, moze tylko jedno: nieuchronnosc kary, Tylko wtedy, gdy potencjalny zbrodniarz
bedzie wiedzial,
ze,
z prawdopodobienstwem
bliskim pewnosci, przyjdzie mu zaplacic za swój czyn,
tylko wtedy istnieje szansa - bo przeciez
nie gwarancja - ze powstrzyma sie przed
morderstwem.
Oznacza to, ze najskuteczniejszym
sposobem
prewencyjnym
jest
wysoka wykrywalnosc
zbrodni, co z kolei
wymaga przeznaczenia odpowiednich srodków na aparat policyjny,
prokuratorski
i sadowniczy.
Pomysly z zaostrzeniem
kar, w Polsce
i tak niezwykle surowych, prowadza natomiast donikad. Byc moze tylko do ... sukcesu wyborczego
tych polityków,
którzy
dzisiaj domagaja sie powrotu szubienicy.
Politycy ci, przekonujacy
potencjalny
elektorat o prewencyjnej tunkcji kary smierci, sa niekonsekwentni.
Skoro powiedziala sie "a", czemu nie powiedziec
"b"?
Dlaczego egzekucji nie pokazac publicznie; zobacza ja równiez niedoszli zbrodniarze? Najlepiej w telewizji, z detalami!
Drobne
wzmianki
drukowane
petitem
w czasach PRL, konczace sie rutynowa
formulka: Rada Panstwa nie skorzystala
z prawa laski. Wyrok zastal wykonany
- toz to partactwo, a nie prewencja ..

Obrona konieczna

Zwolennicy
koniecznosc szubienicy,
stosowania argumentujac
kary smierci,
powotuja sie czesto na obrone konieczna.
Jest to naduzycie. Nikt przy zdrowych zmyslach nie bedzie kwestionowal, ze w obronie zycia - wlasnego, innej osoby, calego
narodu - mozna pozbawic zycia agresora. W czasie okupacji sady Panstwa Podziemnego wydawaly, wykonywane
potem
na kolaborantach i zdrajcach, wyroki smierci - to byla obrona konieczna. Ci ludzie
stanowili wówczas smiertelne zagrozenie,
a osadzanie ich w wiezieniach bylo niemozliwe.
DOKONCZENIE NA STR. 15
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bez skrupulów zabiera zycie innym! Humanitaryzm dla morderców, a co dla ofiar?
Prawo do nekrologu, tak? Uwazam, ze to
wlasnie jest obrazaniem

czlowieczenstwa)

bo

to jest negowanie praw do dysponowania
wlasnym zyciem, to jest deptanie ludzi pogrzebanych, którzy nie zasluzyli na smierc
okrutna, nieoczekiwana i niezawiniona. To
ten wasz selektywny humanitaryzm, przeznaczony tylko dla zbirów, podczas gdy kupa
ofiar to kupa zeschlych lisci, szkoda sobie
glowe zawracac, to on jest barbarzynstwem,
bo tworzy cywilizacje_ taniego zycia, które
mozna odebrac jak przedmiot! Podpisujac sie
na swoich apelach i petycjach, podpisujecie
zgody in blanco dla morderców na bezkarne
mordowanie!
- To obrzydliwa demagogia, jak pan
moze tak mówic! Pan sam nie wierzy w tOJ co
pan mówi! Czy pan nie wie...
- Wiem, wiem! Wiem, co pisza, znam
tych medlków z pani albumu dobrych serc!
Kara

smierci

nie odstraszaj

tego d01f/odza

statystyki! Ktos slusznie powiedzial, ze istnieja trzy rodzaje klanlstw: klamsnva, cholerne klamstwa i statystyki. Za pomoca statystyki mozna nawet udowodnic, ze Ziemia jest
plaska - wiekszo;'c ludzi widzi ja plaska.
Albo ze slOlice wedruje wokól Ziemi - miliony to widza. Ale prawda to nie jest. Kara
odstraszaj a kara smierci odstrasza bardzo!
Nie odstraszy kogos, kto w afekcie zabija
gacha swej zony na goracym uczynku, lecz
odstraszy tych, co z zimna krwia popelniaja zbrodnie - porywaczy, bandytów, sadystów, trzy razy sie zastanowia, zbyt duze
ryzyko. W tej dzielnicy dlugo nie bedzie
gwalciciela, moge pani reczyc! ...
Alilczala, nie mogac lub nie potrafiac sie
odszczeknac, a on dal akord na final, na
nokaut, chcial ja wyliczyc:
- Czas przyjrzec sie wlasnemu sercu,
droga pani. Nigdy nie pojme dlaczego ludzie
o wielkich sercach, tacy jak pani, oredownicy
zniesienia kary najsurowszej, maja tak niewiele szacunku, tak niewiele serca, tak niewiele h u m a n i t a r y z m u dla czteroletniej
dziewczynki zgwalconej i uduszonej, lub dla
rodzin y straznika, którego zastrzelono, a tak
wi;le szlachetnych slów dla obrony lotra,
który z braku jakiejs dziwki pod reka skrzywdzil te dziewczynke lub osierocil inna, i dla
handlarza narkotyków, który unieszczesliwia
calegeneracje.' Tacy jak \V1' nie bronia prawa
do zycia, lecz swobody okradania z zycia,
podtrzymuja gmach strachu, a burza gmach
wolnosci, do której jednostka winna miec
prawo. Zycze pani wicIu milych lat bez
wieczornych nie zaplanowanych spotkan
z osobnikami, na których pani glosuje!".
Jak juz wzmiankowalem
- cytat ów móglby starczyc za cala polemike w kwestii urzedowego eksterminowania.
Lecz boje sie, ze
wówczas mój kontrpartner
bylby rozczarowany (takim literackim
wybiegiem),
gdyz
oczekuje szermierki bardziej serio, bardziej
naukowo. Tedy nizej rzuce jeszcze paredziesiat zdan) czesciowo
scientycznych.
Pierwszym krokiem bedzie magiczna sztuka, która Conan Doyle obdarzyl swego wirtuoza kry-
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minalistyki
dedukcja,
zwana
wczesniej przez Edgara Poe "anali-

tyczna

zdolnoscia

umyslowa ".

Umówilismy sie bowiem z red. Gelbergiem, ze piszemy swoje nie znajac tekstu polemisty, zatem chcac bronic kary
smierci musze wpierw zgadnac, jakie dziala
mój polemista wytoczy przeciwko niej. Gdy
zle zgadne, to leze, bede strzelal na wiwat
miast do celu (kolejny handicap
czyniacy
starcie pojedynkiem
szans nietównych).
Ale
slowo sie rzeklo, rekawica zostala podjeta.
Szczesciem w nieszczesciu baterie wrogów
kary smierci sa plus minus znane, wiec nawet
moje kurduplowate
"zdolnosci umyslowe
zwane analitycznymi" wystarczyly, aby pare
tych dzial zlokalizowac.
Domyslam
sie, ze
ted. Gelbetg wystrzeli cztery salwy pocisków. Moze kolejnosc bedzie inna, ale rakiety
beda chyba nastepujace:
1. Religijne czyli dekalogowe.
2. Etyczne czyli humanitarne.
3. Polityczne czyli totalitarne.
4. Statystyczne
czyli skutecznosciowe.
Wezmy sie za te argumenty
w porzadku,
który wyzej ustalilem:

1

~a~e
Mówi ~r~~~n~
tak wszakzemówi:
tylko"Nie'zabijaj!".
tlumaczone
piate przykazanie,
bo oryginal hebrajski mówi cos innego. Uzyte ram slowo JJrasah n
znaczy: mordowac,
wiec otyginalna
tresc
piatego przykazania to: "Nie morduj!" ("Nie
dopuszczaj sie mordu!"). Dla zabójstw wojennych, tudziez dla kary smierci, jezyk hebrajski ma czasowniki inne: dla pietwszych
JJharag", dla drugich »hemit". Przeci\vnicy
kary glównej wiedza o tym, lecz t\vierdza, ze
wyciaganie róznic jezykowych to kuglarstwo
semantyczne,
które nie zmienia calkowitego
zakazu. Religia nie zezwala na zadne zabójstwa, nie wolno odbierac zycia nikomu i pod
zadnym pozorem, tak uczy Dekalog! - mówia ci dobtzy ludzie, a ich slowa stanowia
klasyczne "reductio ad absurdum", czyli
bzdure kompletna. Gdybysmy bowiem mieli
wedle tej wykladni traktowac piate przykazanie, nie wolno by nam bylo bronic przed
agresja domu, rodziny,
ojczyzny,
samego
siebie, niczego, gdyz broniac sie moglibysmy
zadac smierc napastnikowi,
czyli popelnic
smiertelny - nomen omen - grzech.
Zas a propos urzedowej ~ary smierci wypowiedzial
sie niedawno
Franco
Cardini,
historyk religii, znawca chtzescijanstwa,
islamu oraz judaizmu (notabene katolik). Podczas miedzynarodowej
konferencji na temat
kary smierci (Tunis, pazdziernik
1995) Cardini stwierdzil, iz w swietych pismach zadnej
religii monoteistycznej
nie sposób znalezc
jakiegokolwiek
zakazu ferowania czy egzekwowania katy smierci.

2

Tu zwolennikowi
kary glównej wali sie
ETYKA
na
leb Niagara kontrargumentów
(od
kindersztuby
humanistycznej,
przez cywilizacje, czyli kazda formacje antybarbarzynska, po przyzwoitosc
elementarna)
tudziez
cytatów
z pism ludzi dobrych-milosiernych-szlachetnych
(chocby zdanie Alberta
Camusa: J:,Kara slnicrci to zabójstwo) krÓrego premedytacja jest rekordowa 'j. Summa
summarum: kara smierci to czyn niemoralny
absolutnie
i tak rekordowo
haniebny,
ze
trzeba zrobic wszystko, by go wyeliminowac!
Calkowicie sie zgadzam, jestem zdania iden-
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tycznego. Cywilizacja smierci, która obecnici
panuje, i która polega na tym, ze zbrodniarn":
coraz bezkarniej dokonuja egzekucji, a ich'
ofiary maja tylko jedno ptawo (do pochówku)
- moze byc uzdrowiona wylacznie odbiera-]
niem zycia za odebranie
zycia, czyli kar\'
najsurowsza. Brak tej kary rÓwna sie haniebpatologi·
nemu, z gruntu nienl0ralncmu)
cznemu przyzwalaniu,
by cywilizacja smierci},
dalej zbierala swoje nikczemne zniwo. Kazdy'
system, w którym jedyna kate za mord stano-"
wi cela wiezienna, to system, w którym ofiafl
ma mniejsze prawo do zycia niz mordercy.
Z kazdego wiezienia wychodzi
sie (dzieki:
amnestiom,
grzecznym
sprawowaniom,
przekupstwu,
itd.) na wolnosc. Z grobu sil"
nie wychodzi. Taki system - probandycki,'
lekcewazacy
ofiary
mordu,
budzi moje
obrzydzenie,
gdyz jest to kliniczna nie·
s p r a w i e d l i w osc.

3

Moze pasc argument, ze legalizacja tuPOLITYKA
dziez
zwyczajowosc
(praktyka)
kary
smierci stanowia maszynerie jakby przygoto·
wana dla ewentualnych
zbrodniczych
faraonów - ulatwiaja ludobójcom
poktoju Hitlera i Stalina masowe mordowanie
przeci·
wników, czystki, dziesiatkowanie
ludnosci
itp. Argument
ten wszakze, gdyby padl,
bylby niepowazny, gdyz totalitaryzm dlatego
jest totalitaryzmem,
bo lekcewazy wszelkie
prawo, nawet prawa, które sam tworzy)
a tworzy kodeksy jakie chce i kiedy chce.
Przypomina
mi sie legalizm sadystycznego
cesarza w starozytnym
Rzymie: gdy pragnal
legalnie) zgodnie z prawem} zamordowac
wszystkich
czlonków
jakiejs
familii lub
spolecznosci,
a prawo bezwzglednie
wzbranialo skazywac na smierc dziewice, rozkazywal pretorianom,
by wczesniej gwalcili
wszystkie dziewice, co likwidowalo bariere
prawna·

4

Koronna

argumentacja

wrogów

kary
ze
wedlug badan i statystyk praktykowanie
kary
smierci ani troche nie zmniejsza
ciezkiej
przestepczosci,
w minimalnym
chocby pro·
cencie, nul! Otóz jest to kompletna bzdura.
Abstrahujac
nawet od faktu, ze "Sa trzy

STATYSTYKA
smierci.
Twierdza oni notorycznie,

rodzaje klamstw: klamstwa, cholerne klarostwa i statystyki" (nikt juz nie umie razsttzygnac kto byl autorem tego bon-motu,
Disraeli czy Twain) - tylko szulerska zonglerka danymi
statystycznymi,
uprawiana
dlugi czas przez lewaków spod hetbu "poli.
tical correctness ",oferowala
wyniki dobrze
sluzace zwolennikom
niernordowania mor·
derców. Realia byly zupelnie rózne, wiec gdy
w USA zaczeto realia ujawniac, jak lawina
ruszyl w kolejnych stanach proces przywracania kary smierci. Przywrócono
ja juz w 38
stanach, nawet tam, gdzie wczesniej funkcjonowalo rekordowe liczbowo lobby wrogów
kary smierci - w stanie Nowy Jork. Efekt?
Od chwili przywrócenia
kary smierci, a takze
zaostrzenia dzialan policji i zaostrzenia wyroków sadowych, jedno z najniebezpieczniejszych miast swiata, Nowy Jork, blyskawicznie stalo sie jednym z bezpieczniejszych
miast Stanów. Tylko w ubieglym( [995) roku
zanotowano tam najnizszy wskaznik prze·
stepczosci od dwudziestu trzech lat, a liczba
morderstw
spadla prawic o polow,! Mówia
o tym statystyki. Statystyki nie naciagane do
tezy, o czym kazdy nowojorczyk
moze sie

przekonac wieczorem, spacerujac chodnikami swego grodu. Uczciwe statystyki mówia
równiez, ze lagodzenie kar skutkuje wzrostem samosadów, bo gdy panstwo nie wypelnia jednego ze swych glównych obowiazków
wobec ludzi (zapewnienie bezpieczenstwa) to
ludzie musza bronic sie sami.
Wsród 184 panstw czlonkowskich ONZ
- w 96 kara smierci jest wykonywana.
Rozliczne stowarzyszenia j grupy (takie jak
Liga Obywateli
i Parlamentarzystów
na
rzecz Zniesienia Kary Smierci do roku 2000,
której haslo brzmi: "Nie zabijaj KaJl1a!')
- czynia wszyslko, by calkowicie wyrugowac kare glówna z praktyki homines sapiens.
Szulerskie statystyki sa dalej glówna bronia
owych ;,humanistów".

***
Na koniec kilka uwag typu konkluzyjnego:
- Grozba otrzymania kary smierci nie
powstrzyma czlowieka, który morduje w tzw.
afekcie, wszakze cza8asmi (lub czesto) powstrzyma zbrodniarza, który mysli o efekcie,
czyli zimno kalkuluje co sie oplaca.
- Wymierzona mordercy smierc nie przywróci zycia ofierze mordu, aJeciezar dydaktycmy (perswazyjny) rozgloszonej egzekucji uratuje jakas liczbe potencjalnych ofiar, gdyz potencjalni mordercy przekalkuluja sobie ryzyko.
- Niewymierzanie kary smierci (jej prawna likwidacja lub moratorium na wykonywanie) osmiela zbrodniarzy, osmiesza system
bezpieczenstwa, osieroca dzieci, oS1;viadcza, ze
prawa zabijanych sa zadne w porównaniu
z praw31ni zabójców.
~ System, który zezwala rr13sowo mordowac bezbronne dzieci (aborcja) i nie zezwala eliminowac "killerów" - jest z gruntu
niemoralny, podly, wstremy.
- Jedyny racjonalny i etycznie sensowny
argument przeciwko wymierzaniu kary smierci to mozliwosc omylki sadowej, co sie w historii zdarzala nie raz. Zatem kara ta winna byc
ferowana tylko przy stuprocentowych dowodach (nigdy poszlakowo) i tylko wobec zbrodni bardzo ciezkich (szczególnie brutalnych,
sadystycznych, lub zbrodni, których ofiarami
sa dzieci) oraz wobec zabójców zdegenerowanych, nie wyrazajacych skruchy ni zalu.
- W Polsce od kilku lat wyroki smierci sa
egzekwowane
masowo - przez bandytów.
Bandytom w Polsce od kilku lat nie grozi kara
smierci. Bandyci w Polsce od kilku lat bezkarnie karza bezbronnych
ludzi za bezmyslnosc wladzy. Kólko sie zamyka, vulgo: zamkniety obieg cywilizacji sn1ierci terroryzuje
spolecznosc kraju, w którym ludzie sa stawiani przed trybunalem i skazywani dlatego, ze
osmielili sie czynnie bronic swego zycia lub
mienia podczas napadu bandytów rozzuchwalonych leseferyczna tolerancja zbrodni.
WALDEMAR

lYSIAK

PS. Powyzszy
tekst nie zostal splodzony
na fali
ogólnospolecznego
bumu przeciwko zniesieniu kary
smierci, który to bunt wywolalo wiosna pare spektakularnych
morderstw.
Identyczne
zdanie wzgledem

kary

smierci

i ogólnego

lagodzenia

kar ar-

tykulowalem publicznie (publicystycznie) od wielu
lat) wiele razy. Propozycje

niniejszego

publicysty-

cznegopojedynku ted. Gelberg rzucil w styczniu, ia
mój artykul splodzilem w poczatkachlutego, póz-

i

niej moglem
adwersarza.

juz tylko

cierpliwie

czekac

na tekst

w.l.
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Zupelnie inaczej sytuacja wyglada w warunkach normalnych, pokojowych: schwytany zbrodniarz jest calkowicie
na lasce
i nielasce aparatu sprawiedliwosci.
Jest
bezbrc)nny i nie slanowi zagrozenia.
Jak
to? -- oburza sie w tym miejscu zwolennicy
kary smierci, zwanej równiez bardziej elegancko eliminacyjna - przeciez sa amnestie. Wyjdzie taki po paru latach i znowu
zacznie mordowac. Albo w czasie odbywania kary pójdzie na przepustke i zrobi to
samo.
Sa to slabe argumenty, w dodatku kierowane pod zlym adresem. Spoleczenstwo
ma pelne prawo bronic sie przed zagrozeniami. Bandyci,
zwyrodniali
mordercy,
~boczency seksualni zabijajacy swoje ofiary sa smiertelnym
zagrozeniem
dla
spoleczenstwa.
Ale za murami wiezienia
joz takiego zagrozenia nie stanowia. Chodzi zatem o to, aby skazani na dozywocie
nigdy nie mogli opuscic celi. To, czy wyrok
dozywotniego wiezienia bedzie z cala surowoscia wykonany, zalezy przeciez od
nas, a nie od nich. Od prawa, które stanowimy, a przede wszystkim od konsekwentnego jego stosowania.
Zle doswiadczenia (nasze), brak konsekwencji
(naszej),
czasami
nonszalancja
w egzekwowaniu wyroków (nasza) nie moga byc a r g u m e n t e m za stosowaniem
kary eliminacyjnej

Wypadki nadzwyczajne
sadowe pomylki

i

wiezienie,
mozna ich wypuscic, zaplacic
odszkodowanie.
A co z zamordowanymi
w wyniku pomylki sadowej?

Z zimna krwia

Gdyne zazdrosny
zastanie
swoja nie
zoin f/agranti maz
i zabije
kochanka,
grozi mu kara smierci. Dzialal pod wplywem silnych emocji i przy pomocy dobrego
adwokata opedzi sie malym wyrokiem,
moze nawet w zawieszeniu. Inaczej ma sie
sprawa z bandyta, który planuje morderstwo rabunkowe. On dziala bez emocji, z najnizszych pobudek, w sposób wyrachowany, z zimna krwia - i dlatego zasluguje na
szafot. W przemówieniach
prokuratorów
zadajacych
kary smierci
argument,
ze
oskarzony zamordowal z zimna krwia, jest
szczególnie czesto podnoszony. Ma swiadczyc, ze morderca jest pozbawiony
jakichkolwiek
ludzkich uczuc. Zamordowal
z zimna krwia - jest potworem.
W tym miejscu ChcialOby sie zawolac: Hola,
panowie prokuratorzyl Z ta zimna krwia jako
dowodem zwyrodnienia trzeba ostrozniej. Bo
co powiemy o egzekucjach w majestacie
prawa? Czyz nie sa wykonywane z zimna
krwia? Czyz mozna w ogóle sobie wyobrazic
odebranie
zycia
drugiemu
czlowiekowi
w sposób bardziej planowy, z zimna krwia
wlasnie, niz wykonanie wyroku smierci? Obowiazuje przeciez regulamin, procedura opisana precyzyjnie w naj drobniejszych szczególach, bardzo dokladnie rozpisane role
uczestników egzekucji. I temu misterium
przyswieca jeden tylko cel - zabicl

Nie zabijaj!
Ustawodawcy,
w tym stuleciu kodeksy UChwalajacy
karne przewidujace
za
okreslone czyny kare smierci, z reguly
zastrzegali sie, ze powinna byc ona orzekana i wykonywana jedynie w przypadkach
nadzwyczajnych.
Tak sie jednak jakos
dzialo, ze ta waziutenka szparka pod wptywem politycznych
koniecznosci
ulegala
z czasem poszerzeniu, kodeksy karne ciut
nowelizowano
i na szafot szli juz nie tylko
notoryczni mordercy. Nie bede przywolywal tutaj pierwszej dekady PRL, tzw. okresu stalinowskiego
z jego sadowymi zbrodiami. ale czas pózniejszy - mala gomulkowska stabilizacje·
Otóz wtedy orzeczono
i wykonano (I)
dwa wyroki smierci w tzw. aferach: miesnej
i skórzanej. Dwóch ludzi zawislo na szubienicach za malwersacje finansowe, które - w porównaniu z dzisiejszymi - wydaja sie zwykla dziecinada. Równiez orzecznictwo sadowe stanu wojennego ma niezbyt chlubna karte: cztery wyroki smierci,
na szczescie nie wykonane; na Zdzislawie
Najderze, Ryszardzie Kuklinskim i dwóch
ambasadorach:
Spasowskim i Rurarzu.
Zwolennicy
kary smierci
nie powinni
o lych wypadkach zapominac. Przez mala
szczeline, pozostawiona w naszej swiadomosci, moga w sprzyjajacych
warunkach
- przecisnac sie potwory.
I juz tylko dla porzadku przypomne o pomylkach sadowych. Zdarzaja sie. Niestety.
Pól biedy, gdy dotycza ludzi skazanych na
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Wszystkie
przeciwko przedstawione
karze smierci saargumenty
w gruncie
rzeczy drugorzedne
wobec argumentu
podstawowego.
Czlowiek nie moze tworzyc systemu,
który dawalby mu prawo karania drugiego
czlowieka smiercia.
Tego mu robic nie wolno! Ani w imie tzw.
sprawiedliwosci,
ani pod przykrywka
jakiejkolwiek
ideologii. Zycie ludzkie musi
byc we wszystkich
kodyfikacjach,
kodeksach etycznych, ale równiez karnych traktowane jako tabu.
Nie ludzmy sie, ze przyjecie takiego
kodu aksjologicznego
zatrzyma zabijanie.
Pod wplywem róznych okolicznosci robilismy to wczesniej, bedziemy, niestety, zabijac nadalDlafego,
ze jestesmy niedoskonali lub, jak kto woli - grzeszni. A moze za
sprawa wspomnianego
genu.
Jednak nie po to przyjmujemy systemy
religijne czy swiatopogladowe,
zeby traklowac je jako przepis na pieczenie ciasta.
One musza porzadkowac cale nasze zycie
- spoleczne i jednostkowe. Wszystkie jego
przejawy i dziedziny. Bez wyjatku. Sfanowia
z definicji wyzwanie i zobowiazanie.
Praktycznym krokiem na tej drodze byloby wyeliminowanie
kary smierci jako jednoznacznie sprzecznej z Piatym Przykazaniem.
ANDRZEJ GELBERG
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