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Agata Maksymowicz *

KONTROWERSJE WOKÓ  KARY MIERCI

Recenzja ksi ki: Beata Hernik-Pikulska, Kara mierci. Studium socjologiczne,
Zak ad Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006.

Wydawa oby si , e kara mierci nie powinna wzbudza  w Polsce wi kszych emocji, 
poniewa  nie stosuje si  jej od dawna (ostatni wyrok wykonano w 1988 roku) i nie ma 
jej ju  w naszym prawodawstwie. Ca a Europa uwolni a si  ju  od tego ,,barbarzy skie-
go” (jak chc  abolicjoni ci) aktu. Wiadomo te , e bycie zwolennikiem stosowania kary 
g ównej nie nale y do kanonu zachowa  poprawnych politycznie, jest natomiast raczej 
niew a ciwe, nieeuropejskie i nienowoczesne. A jednak publiczny dyskurs o karze mierci
w Polsce, w którym objawiaj  si  zarówno jej zwolennicy, jak i przeciwnicy, trwa. Jest 
obecny w mediach, wyst puje te  w badaniach opinii spo ecznej. Wypowiadaj  si  na ten 
temat politycy, w ród których znale  mo na zwolenników i przeciwników tej kary. Warto 
te  wspomnie  o naukowej debacie na temat kary mierci, której interesuj c  egzemplifi -
kacj  stanowi artyku  zwolennika stosowania kary g ównej Bogus awa Wolniewicza: Fi-
lozofi czne aspekty kary g ównej opublikowany w ,,Edukacji Filozofi cznej” i ca y nast pny
numer tego czasopisma zawieraj cy seri  artyku ów polemicznych z retencjonistycznymi 
pogl dami wspomnianego autora (Wolniewicz 1995: 11–20; ,,Edukacja Filozofi czna”, 
21/1995). W tematyk  kary mierci wpisuje si  równie  ksi ka socjologa Beaty Hernik-
-Pikulskiej Kara mierci.

Zanim jednak zostanie ona przedstawiona, przyjrzyjmy si  kontekstowi spo eczne-
mu owej problematyki. Badania opinii publicznej jednoznacznie wskazuj , e w Polsce 
przewa aj  retencjoni ci, czyli zwolennicy stosowania kary mierci, nazywani równie
rygorystami, chocia  ostatnio, to znaczy w 2007 roku odnotowano w ród nich kilkunasto-
procentowy spadek, przy jednoczesnym wzro cie odsetka abolicjonistów i zmniejszeniu 
si  liczby osób niezdecydowanych w tej kwestii. Dane na ten temat prezentuje tabela 1. 
Mamy zatem do czynienia z do  g boko ugruntowanym przekonaniem spo ecznym o za-
sadno ci stosowania tego najwy szego wymiaru kary, wyst puj cym cz ciej u m czyzn,
mieszka ców mniejszych miejscowo ci, osób nieposiadaj cych wy szego wykszta cenia,
zamo nych, w rednim wieku, deklaruj cych niski poziom uczestnictwa w praktykach re-
ligijnych (Boguszewski 2007: 4).
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Tabela 1

Stosunek do kary mierci Polaków w latach 1987–2007 (w %)

lata zwolennicy przeciwnicy trudno powiedzie

1987 60 28 12

1989 52 27 21

1990 63 28  9

1991 62 29  9

1994 56 28 16

1995 66 26 8

1996 74 19  7

1997 74 20  6

1998 76 15  9

1999 77 18  5

2000 77 19  4

2001 72 23  5

2002 74 19  7

2004 77 19  4

2007 63 31  6

ród o: Boguszewski, Rafa . 2007. Opinie o karze mierci,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_051_07.PDF, s. 4.

Ksi ka Beaty Hernik-Pikulskiej jest jedn  z nielicznych publikacji socjologicznych zaj-
muj cych si  problematyk  kary mierci. W Polsce czytelnik zainteresowany tym tematem 
znajdzie obfi te materia y o karze g ównej w aspekcie fi lozofi cznym, prawnym, teologicz-
nym (np. Bartula 1998, Grze kowiak 1982, lipko 2000). Perspektywa socjologiczna tej 
problematyki opiera si  g ównie na badaniach opinii publicznej (ze wszystkimi znanymi 
ograniczeniami i uproszczeniami takich bada ). Autorka przywo uje trzy publikacje socjolo-
giczne dotycz ce kary mierci, lecz maj ce charakter przyczynkowy (Podgórecki 1962, 1966, 
Machel 1998). Autorka tej recenzji tak e prowadzi a badania na temat kary mierci w ród 
m odzie y akademickiej (Maksymowicz 2002). W zwi zku z ubóstwem badawczym istnie-
j cym w omawianej kwestii Kara mierci jest pozycj  na polskim rynku znacz c  i wart
lektury. Zacznijmy od jej dobrych stron, do których nale y, moim zdaniem, zaliczy  struktur
tej ksi ki, interesuj ce, obszerne badania empiryczne i niezwykle bogat  bibliografi .
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We wst pie autorka stawia tez , e zagadnienie kary mierci obros o w liczne mity 
i stereotypy, jak chocia by przekonanie o jej „zbawiennym” wp ywie na zapobieganie 
przest pczo ci i e jest panaceum na wszelkie patologie. Stanowi te  cz sto narz dzie
politycznej manipulacji. Celem ksi ki jest próba ustalenia struktury postaw zwolenników 
i przeciwników wykonywania tej kary. Beata Hernik-Pikulska przyjmuje za o enie o domi-
nacji komponentu emocjonalnego postaw wobec kary mierci nad pozosta ymi komponen-
tami, czyli poznawczym i behawioralnym, co przek ada si  na niespójno  postaw w tym 
zakresie. Przedstawia te  w asn  problematyk  badawcz , przedmiot bada , hipotezy i za-
o enia badawcze. Mówi c o celu bada , podkre la, i  w mniejszym stopniu interesuje 

j  uzyskanie opinii na temat kary mierci, a w wi kszym ich weryfi kacja dokonana na 
podstawie analizy struktury postaw. 

Rozdzia  pierwszy, teoretyczny, przedstawia wybrane doktryny fi lozofi czne (Platon, 
Kant, Beccaria, Bentham, Becker, Rousseau, Camus) oraz stanowisko Ko cio a katolickie-
go w sprawie kary mierci w perspektywie historycznej (mi dzy innymi: ród a biblijne, 
doktryna w. Augustyna czy w. Tomasza z Akwinu) oraz w wietle aktualnych dokumen-
tów Ko cio a. Tu szczególnie interesuj ce wydaje si  omówienie dwóch istotnych kwestii, 
mianowicie interpretacji przykazania Dekalogu ,,nie zabijaj” i tre ci paragrafów Kate-
chizmu Ko cio a Katolickiego odnosz cych si  do kwestii dopuszczalno ci kary mierci.
Autorka przywo uje powszechne zw aszcza w ród retencjonistów przekonanie o tym, e
przykazanie ,,nie zabijaj” ma znaczenie ,,nie morduj”, czyli nie zabijaj z premedytacj  nie-
winnego cz owieka. Odnosz c si  do Katechizmu, konkretnie do paragrafu 2266, otrzymu-
jemy informacj , e Ko ció  katolicki nie odcina si  od swej tradycji i dopuszcza w ci le
okre lonych okoliczno ciach stosowanie tego najwy szego wymiaru sprawiedliwo ci. Ta 
ostatnia informacja ma du e znaczenie w kontek cie przeprowadzonych bada , poniewa
okazuje si , e wi kszo  respondentów uwa a, e Ko ció  nie zgadza si  na stosowanie 
kary mierci (ponad 70% zwolenników i przeciwników kary g ównej – s. 137). Rozdzia
teoretyczny ko czy bardzo interesuj cy rys historyczny dotycz cy obecno ci kary mierci
w polskim prawodawstwie.

Kolejne cztery obszerne rozdzia y przedstawiaj  wyniki bada  przeprowadzonych 
przez autork : Globalny stosunek studentów i wi niów do kary mierci, wiadomo
prawna zwolenników i przeciwników kary mierci, Przest pca i jego resocjalizacja w oce-
nie zwolenników i przeciwników kary mierci, Postawy wobec kary mierci a opinie na 
temat przest pczo ci. Ten ostatni rozdzia  zawiera, obok analizy wiedzy badanych na temat 
struktury i rozmiarów przest pczo ci i ich poczucia zagro enia, tak e oceny respondentów 
odnosz ce si  do skuteczno ci funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo ci: policji, s dów
i wi ziennictwa.

Autorka prowadzi a badania ankietowe i wywiady w dwóch populacjach: studentów 
Wy szej Szko y Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (305 ankiet, respon-
denci to g ównie kobiety) i wi niów skazanych za ci kie przest pstwa przebywaj cych
w kilku zak adach karnych (204 wywiady, przewaga m czyzn). Dobór próby jest intere-
suj cy: m odzie  – zwiastun przysz o ci i niejako bezpo rednio zainteresowani t  proble-
matyk  wi niowie. Bior c pod uwag  pytanie ogólne (stopie  poparcia abstrakcyjnego 
wg autorki): ,,czy popiera Pan/i kar mierci?”, otrzymane wyniki przedstawiaj  si  nast -
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puj co: zwolennicy kary g ównej – 58% studentów i 39,7% wi niów; jej przeciwnicy to – 
29,8% studentów i 52,8% wi niów, a niezdecydowani stanowili 12,2% badanej m odzie y
akademickiej i 7,5% osadzonych. Mamy zatem do czynienia z niewielk  przewag  reten-
cjonistów w ród studentów i sytuacj  odwrotn  u skazanych. Argumentacja uzasadniaj ca
stanowisko zwolenników to przede wszystkim prewencyjne oddzia ywanie egzekucji: kara 
mierci ma odstrasza , eliminowa , izolowa  od spo ecze stwa. Zwolennicy wskazuj , e

podstawowe determinanty przest pczo ci to: bieda, bezrobocie, nieprawid owa resocjaliza-
cja, ywi  te  ugruntowane przekonanie o istniej cym w Polsce wzro cie przest pczo ci.
Przeciwnicy kary mierci podnosz  natomiast prawo do ycia ka dego cz owieka, którego 
nikt (oprócz Boga) nie ma prawa odbiera . Kwestionuj  prewencyjne oddzia ywanie kary 
mierci (zasadniczym celem kary ma by  resocjalizacja przest pcy) i nie dostrzegaj  zna-

cz cego wzrostu przest pczo ci. Kolejnym czynnikiem wp ywaj cym na pogl dy dotycz -
ce kary mierci jest religijno ; podobnie jak w badaniach opinii spo ecznej, im wi ksza
religijno , tym mniejsza akceptacja kary g ównej.

Autorka nie poprzestaje jednak na tym jednym pytaniu, zadaje kolejne bardziej uszcze-
gó owione, skierowane tym razem tylko do zwolenników kary mierci:

–  czy jest Pan/i za, czy te  przeciw wykonywaniu kary mierci?
–  czy popar by/aby Pan/i kar mierci, gdyby udowodniono, e kara wi zienia w takim 

samym stopniu odstrasza i zapobiega przest pczo ci, co kara mierci?
–  czy popar by/aby Pan/i  kar mierci, gdyby polskie prawo karne przewidywa o kar

do ywotniego pozbawienia wolno ci bez mo liwo ci ubiegania si  o warunkowe 
przedterminowe zwolnienie?

–  czy popar by/aby Pan/i kar mierci, gdyby udowodniono, e kara mierci jest cz ciej
wykonywana wobec przest pców pochodz cych ze rodowisk przest pczych, a rza-
dziej wobec osób pochodz cych z tak zwanych dobrych rodzin?

O ile w przypadku pierwszego, najbardziej ogólnego pytania mieli my do czynienia ze 
100% odpowiedzi pozytywnych w ród zadeklarowanych retencjonistów, to w przypadku 
kolejnych odnotowany zosta  znacz cy ich spadek, odpowiednio: 98%, 64%, 60%, 39% 
(s. 144). Przytoczone zosta y równie  badania ameryka skie, które wykazuj  podobne 
tendencje. Wed ug autorki stanowi to dowód niespójno ci i niekonsekwencji w pogl dach
zwolenników kary mierci, pozwalaj cy nawet postawi  nast puj c  tez , popart  dodat-
kowymi wynikami obszernych bada : „Uzyskane dane empiryczne pozwalaj  na zakwe-
stionowanie powszechnego przekonania, e retencjoni ci dominuj  nad abolicjonistami”
(s. 376). 

I w tym miejscu nale y chyba przej  od tego krótkiego i niepe nego omówienia oraz 
pochwa  do wskazania dyskusyjnych i s abych stron omawianej ksi ki. Zacznijmy od 
poszukania argumentacji, która sk oni a autork  do postawienia wy ej zacytowanej, mocno 
ryzykownej tezy. Przypomnijmy wcze niej, e sporo ponad 70% badanych przez CBOS 
w tym czasie okre la o si  jako zwolennicy kary mierci.

Koronnym, potwierdzaj cym t  tez  dowodem wynikaj cym z bada  wydaje si  wspo-
mniana ju  wcze niej niekonsekwencja i niespójno  postaw zwolenników ujawniaj ca si
mi dzy innymi we wspomnianym przed chwil  spadku pozytywnych odpowiedzi reten-
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cjonistów wykazanym przy okazji uszczegó owiania pytania o stosunek do kary mierci.
W tym momencie nale a oby si  zastanowi , czemu s u y za o enie pewnych abstrak-
cyjnych, hipotetycznych uwarunkowa  (wprowadzenie do prawodawstwa bezwzgl dnego
do ywocia, wykazanie, e kara wi zienia w jednakowym stopniu co kara mierci odstrasza 
przest pców, etc.). Czy pozwala badaczowi na co  wi cej ni  rozwa anie ,,co by by o,
gdyby...”? W podobny sposób mo na stopniowa  pytania w drug  stron , np. ,,Jakiej kary 
za da by  dla mordercy twojego dziecka?” Oczywi cie zdaj  sobie spraw  z w czenia
w tym momencie emocji respondenta, ale przecie  i nimi w yciu si  kierujemy, bez wzgl -
du na to, czy tego chcemy, czy te  nie.

Inn  niekonsekwencj  postaw retencjonistów stwierdzon  w toku bada  jest brak 
przekonania o prawdopodobie stwie przywrócenia w Polsce najwy szego wymiaru kary, 
podczas gdy autorka za o y a, e zwolennicy kary mierci powinni by  przekonani o takiej 
mo liwo ci. Moim zdaniem takie w a nie przekonanie badanych ugruntowa y przekazy 
medialne, informuj ce jednoznacznie o dostosowaniu naszego kraju do wymogów unijnych 
w tym zakresie, i nie ma tu niespójno ci w postawach badanych osób; autorka natomiast 
informuje czytelników, e z prawnego punktu widzenia powrót kary mierci jest mo liwy
(s. 197 i n.).

Ponadto autorka udowadnia, e w dyskursie publicznym funkcjonuj  ró ne mity (np. mit 
o odstraszaj cej funkcji kary mierci, o czym za chwil ) i stereotypy, a opinia spo eczna
jest manipulowana. Oczywi cie to prawda, zmiana tre ci pytania, wypowiedzi polityków, 
nag o nienie szczególnie okrutnych zbrodni przez media i wiele innych czynników wp ywa
na postawy ludzkie w tym zakresie. Wskazuj  na to badania przeprowadzone na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie porównano pogl dy w kwestii kary mierci stu-
dentów, którzy przeczytali esej Alberta Camusa Rozwa ania o gilotynie i tych, którzy z t
lektur  si  nie zetkn li. Wyniki wyra nie wskazuj  na wzrost sprzeciwu wobec egzekucji 
po przeczytaniu tego poruszaj cego tekstu (Kogutowska i Maksymowicz 1998: 81–89).

Ostatecznym wnioskiem Beaty Hernik-Pikulskiej jest stwierdzenie, e jedynie cz  za-
deklarowanych retencjonistów tak naprawd  opowiada si  rzeczywi cie za jej stosowaniem. 
Oddajmy g os autorce, aby pokaza , e szacunki w tym zakresie s  dosy  niedok adne:

 „(...) w grupie retencjonistów tylko co pi ty deklarowa  pogl dy koresponduj ce
z przedmiotowym stanowiskiem (...)” (s. 378). 

„Rozk ady odpowiedzi zwolenników egzekucji sugeruj , e tylko oko o jedna trzecia 
z nich konsekwentnie zg asza a przekonania zgodne z ich przedmiotow  postaw ” (s. 372).

„Prawd  jest, e wi kszo  respondentów akceptuje kar mierci, ale deklaracjom 
o potrzebie jej utrzymania czy przywrócenia nie zawsze towarzyszy gotowo  stosowania 
jej w praktyce” (s. 157).

„Zaprezentowane wyniki uzasadniaj  zg oszenie w tpliwo ci, na ile deklaracje zwo-
lenników kary mierci mo na traktowa  w kategoriach rzeczywistego jej poparcia, a na ile 
nale y traktowa  je jako sprzeciw wobec braku w polskim prawie karnym instytucji kary 
bezwzgl dnego do ywocia” (s. 143). 

„Analiza dost pnych danych pozwala na stwierdzenie, e zwolennicy kary mierci za-
wsze stanowili wi kszo . Nie znaczy to jednak, e ta wi kszo  musi mie  racj ” (s. 109).
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I jeszcze jedno stwierdzenie zaczerpni te z ksi ki, gdzie wskutek pomy ki autorki czy-
telnik musi samodzielnie rozstrzygn , które postawy przypisa  idealistom, a które realistom:

„Retencjonistów mo na ogólnie podzieli  na idealistów i realistów. Dla pierwszych 
akceptacja kary mierci ma silne zabarwienie emocjonalne, wi e si  przede wszystkim 
z wiar  w skuteczno  jej prewencyjnego oddzia ywania. Poszukuj  racjonalizacji swej 
postawy, czego dowodem jest konsekwentnie zg aszany rygoryzm pogl dów. Ideali ci za ,
udzielaj c poparcia karze mierci abstrahuj  od kwestii z ni  zwi zanych, deklaracje maj
tu czysto symboliczny charakter.(...) Postawa tych drugich wynika z pozornych oczywi-
sto ci, opartych na irracjonalizmach, które koresponduj  z niech ci  do intelektualnego 
wysi ku” (s. 339).

W tym miejscu warto wspomnie  o innych jeszcze drobnych pomy kach autorki doty-
cz cych numeracji tabel i wykresów (np. na s. 376 znajduje si  przypis do wykresu nr 11, 
którego nie ma; w rzeczywisto ci jest to przypis do wykresu nr 4). Pod niektórymi tabelami 
brakuje informacji o ród ach danych.

Wyniki bada  zagranicznych zosta y zinterpretowane tak, by pokaza , e kara mierci
nie ma du ego poparcia w USA i e nie wykazano jej prewencyjnego oddzia ywania. In-
formacja, e w badaniach Gallupa ponad 70% Amerykanów opowiada si  za kar mierci
pojawia si  dopiero na ko cu obszernego podrozdzia u Opinie na temat kary mierci. Co do 
odstraszaj cej funkcji kary mierci, to autorka przyznaje, e trudno jednoznacznie wyka-
za , czy jest ona faktyczna, czy nie, jednak wiar  w jej prewencyjne oddzia ywanie okre la
jako mit. Mo na jednak znale  powa ne i szeroko zakrojone badania prowadzone zarów-
no w stanach, gdzie obowi zuje kara g ówna, jak i w tych, gdzie jej si  nie stosuje, które 
wykazuj , e wykonywane egzekucje wp ywaj  na zmniejszenie przest pczo ci w danym 
stanie (m.in. Dezhbakhsh, Shepherd 2003). Jednak autorka poprzestaje na cytowaniu tych 
wyników, które takiej tezie zaprzeczaj . Wydaje si , e Beata Hernik-Pikulska chcia aby
troch  „zaczarowa ” rzeczywisto , chcia aby, eby rzadziej domagano si  niehumani-
tarnych egzekucji, bo jest wewn trznie przekonana, e one s  zb dne w prawodawstwie. 
Przepowiedzia a nawet spadek liczby retencjonistów w Polsce w 2007 roku, co rzeczywi -
cie nast pi o po napisaniu i wydaniu tej ksi ki.

Mam jeszcze jedn  uwag , tym razem odnosz c  si  do metodologii bada . Przeba-
dan  populacj  studentów stanowi  w zdecydowanej wi kszo ci kobiety, a te w znacznie 
ni szymi stopniu akceptuj  stosowanie kary mierci ni  m czy ni, co autorka oczywi-
cie potwierdza. Nie mamy jednak informacji, jakie kierunki studiów zosta y przebadane, 

a z moich bada  wynika, e to te  ma znaczenie dla pogl dów na temat kary g ównej – 
studenci technicznej Akademii Górniczo-Hutniczej znacznie cz ciej opowiadali si  za jej 
stosowaniem (60,6%) ni  m odzie  studiuj ca socjologi  na Uniwersytecie Jagiello skim
(34,6%) (Maksymowicz 2002: 67).

Nie sposób przedstawi  tu wszystkich wyników oraz interesuj cych wniosków i postu-
latów sformu owanych przez autork , na przyk ad stanu wiadomo ci prawnej badanych, 
czy przyczyn i uwarunkowa  ich postaw. Pozostaje jedynie zach ci  do lektury i w a-
snych przemy le  czytelników. My l , e to dobrze, i  ksi ka Kara mierci stawia wiele 
pyta  i wzbudza kontrowersje, bo to one s  nap dem naukowego dyskursu, dla którego 
nic nie powinno by  bezkrytyczne, oczywiste i jednoznaczne, zw aszcza w zakresie nauk 
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spo ecznych. Jest to równie  dowód du ego zainteresowania problematyk  kary mieci – 
jako zjawiska niejednoznacznego, w przypadku którego mieszaj  si  pogl dy naukowe 
z subiektywnymi przekonaniami.
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