
„Utylitaryzm to cywilizacja skutku,

użycia – cywilizacja «rzeczy»,

a nie «osób», cywilizacja, w której osoby

stają się przedmiotem użycia,

podobnie jak używa się rzeczy”.

Jan Paweł II
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Od autoraOd autoraImpulsem do rozpoczęcia pracy nad problematyką sprawiedliwości kara-
nia w społeczeństwach liberalnych stały się wątpliwości odnoszące się do jej
roli i miejsca w kształtującej się rzeczywistości demokratycznej w Polsce.
Można by je ująć w dwie grupy pytań. Po pierwsze, czy należy zdobyć się na
większy wysiłek w tworzenie systemu karnego, który w przypadku podob-
nych czynów sięga po podobną reakcję ujemną, czy też takiego, który szuka
równowagi między konkretnie opisanym przypadkiem danego sprawcy, jego
sytuacją i osobowością a karą? Który z nich jest bardziej sprawiedliwy? Po
drugie, czy nie jest tak, że sposób karania wyraża określone przekonania
o podmiotowości obywateli, jak też założone relacje między nimi a rządzący-
mi? Jak więc wpływać na sposób reakcji karnej – instytucje i praktykę – by
wyrażał on przekonania dotyczące podmiotowości obywateli stosowne do
kontekstu demokratycznego?

Podjąłem się próby odpowiedzi na przytoczone pytania, sięgając do do-
robku teorii sprawiedliwości retrybutywnej, a więc tej, która dopatruje się
etycznej treści w relacji między przestępstwem a reakcją ujemną. Mówiąc
o podstawach i zasadach sprawiedliwości retrybutywnej, mam na myśli
twierdzenie, że istnieje słuszna potrzeba wyrównania, w której kara jest
właściwą reakcją na wyrządzoną szkodę. A zatem, związek między czynem
a reakcją ujemną postrzegam jako wewnętrzny wobec tych dwóch wyda-
rzeń, wiążący je w sposób naturalny i konieczny. Przyjąłem, że zasada propor-
cjonalności, kierująca złożonym procesem karania, najpełniej wyraża tę
treść. Prawidłowy kształt tej relacji może być również wspierany przez od-
wołanie się do zewnętrznych względem tego związku kryteriów sprawiedli-
wości, takich jak idea równości między ludźmi. W pracy należało zweryfiko-
wać trafność tego założenia, uporządkować na płaszczyźnie filozofii i teorii
sprawiedliwości, kryminalizacji i kary ustalenia dotyczące podstawowych
wartości istotnych z punktu uzasadnienia kary kryminalnej, określić spójne
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z nimi relacje między rządzącymi a obywatelami w polityce karnej, oraz oce-
nić możliwość praktycznego wyrażenia treści zawartej w zasadzie propor-
cjonalności.

Uczyniłem to, sięgając m.in. do argumentów właściwych dla tradycji per-
sonalistycznej i sprawiedliwościowej, wierząc, że pozwolą one na obronę za-
sady proporcjonalności zarówno w liberalnym, jak również bardziej wspól-
notowym podejściu do rzeczywistości społecznej i roli prawa karnego.

Rozpoczęcie i prowadzenie badań nad zagadnieniami proporcjonalności
kary kryminalnej, jej roli i uzasadnienia w społeczeństwach liberalnych,
uwieńczone napisaniem tej książki, było możliwe dzięki zaangażowaniu wie-
lu osób i instytucji.

Miałem możność korzystać z szansy pobytu na stypendium w Centrum
Kryminologii Uniwersytetu w Sheffield, stworzonej przez Polskiego Konsula
Honorowego dra Grahama White’a oraz dra Janusza Kochanowskiego,
wspartej finansowo przez Uniwersytet w Sheffield i Wydział Prawa i Admini-
stracji UW, oraz pobytu dydaktyczno-naukowego w Cardiff Law School w Wa-
lii, sfinansowanego ze środków programu Sokrates/Erasmus, Wydziału Pra-
wa i Administracji UW i Cardiff Law School.

Dokładne poznanie stanowisk prezentowanych w światowej literaturze
filozofii prawa karnego nastąpiło dzięki ożywionej i osobistej pomocy profe-
sorów Antoniego Duffa ze szkockiego Uniwersytetu w Stirling oraz Celii

Wells z Cardiff Law School. W kraju miałem możliwość korzystania z pomocy
pani prof. Genowefy Rejman, recenzentów mojej pracy doktorskiej – pani
prof. Eleonory Zielińskiej i pana prof. Lecha Morawskiego, oraz nieustanne-
go wsparcia intelektualnego i osobistego pana dra Janusza Kochanowskie-

go, którego wpływ zadecydował o mojej drodze naukowej i formacji intelek-
tualnej.

Wszystkim tym osobom i instytucjom jestem winny wyrazy serdecznego
podziękowania i wdzięcznej pamięci.
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