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Niew¹tpliwie ogieñ ma ambiwalentne znaczenie symboliczne. Postrzegany
jest jednoczenie jako ¿ywio³ dobroczynny i grony, zarówno ogrzewaj¹cy
i daj¹cy wiat³o, jak i przynosz¹cy mieræ i cierpienie. W Biblii ogieñ jest
elementem sk³adowym teofanii Boga Stwórcy, o czym mówi fragment Ksiêgi
Wyjcia: Wtedy ukaza³ mu siê Anio³ Pañski w p³omieniu ognia, ze rodka
krzewu. (Moj¿esz) widzia³ jak krzew p³on¹³ ogniem, a nie sp³on¹³ od niego.
(Wj 3,2)1. Ogieñ symbolizuje tak¿e piek³o i karê, zniszczenie przez po¿ar, czêsto
wywo³ywany uderzeniem pioruna. W dziejach ludzkoci udomowienie ognia
wyznaczy³o powstanie cywilizacji. Co wiêcej, sporód wszystkich stworzeñ
tylko cz³owiek potrafi³ sam wznieciæ ogieñ, co nadaje mu znamiê podobieñstwa
do bogów, w wielu bowiem mitach (greckich, polinezyjskich, gruziñskich) ogieñ
by³ w³asnoci¹ bogów i zosta³ wykradziony w³anie przez ludzi. Wiara w boskie
pochodzenie ognia sprawi³a, ¿e przypisywano mu w³aciwoci oczyszczaj¹ce
i niszcz¹ce z³o2.
Adres/Adresse/Anschrift: prof. dr hab. Bogus³aw Sygit, Katedra Postêpowania Karnego i Kryminalistyki,
Zak³ad Kryminalistyki, Uniwersytet £ódzki, ul. Kopciñskiego 8/12, 90-232 £ód, bsygit@op.pl; dr Damian W¹sik, Zak³ad Podstaw Prawa Medycznego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Jagielloñska 13-15, 85-067 Bydgoszcz, damian.wasik@cm.umk.pl.
1 Cyt. za: Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu w przyk³adzie z jêzyków oryginalnych,
PoznañWarszawa 1989.
2 H. Biedermann, Leksykon symboli, Warszawa 2003, s. 243. Co ciekawe, teksty asyryjskich zaklêæ
sk³adaj¹ siê w wiêkszoci z inwokacji do ognia maj¹cych pokonaæ szkodliwe czary, a sam ogieñ traktowany
jest jako istota nadprzyrodzona. W staro¿ytnych Grecji i Rzymie ogieñ mia³ charakter oczyszczaj¹cy,
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Jak zauwa¿a J.A. Arlow, ogieñ w tradycji judaistycznej symbolizuje Boga
i wszystkie stworzenia opiekuj¹ce siê ludmi na Jego polecenie, np. anio³y3.
Ogieñ jest potê¿n¹ si³¹, która wywo³uje u ludzi strach, ale jednoczenie budzi
g³êboki szacunek, fascynuj¹c swoj¹ nietykalnoci¹. Boski, wiêty ogieñ, jest
czym nadzwyczajnym, absolutnie doskona³ym, czystym i niezg³êbionym, a przy
tym wszechmocnym. Si³a ognia, zw³aszcza wywo³anego w sposób przypadkowy, niekontrolowany, oznacza niebezpieczne zagro¿enie, st¹d te¿ powszechny
szacunek wzglêdem tego ¿ywio³u4.
Zdaniem Rabbiego M. Bechera, Talmud naucza, ¿e cz³owiek otrzyma³
zdolnoæ wzniecania ognia zaraz po szabacie. Czas ten nie by³ przypadkowy.
Ogieñ jest instrumentem koniecznym do uzyskania umiejêtnoci tworzenia niemal¿e wszystkiego na ziemi, a przez to postrzegany jest jako symbol potêgi
cz³owieka  jedynego stworzenia zdolnego do wiadomego wzniecenia i pos³ugiwania siê ogniem. Szabat tymczasem jest okresem refleksji, m.in. nad kondycj¹ cz³owieka, który nie jest w³adc¹ absolutnym wiata, lecz jest dzie³em Bo¿ym.
wiadczy to nie tylko o potêdze Boga, ale i olbrzymiej odpowiedzialnoci za
losy wiata spoczywaj¹ce na barkach ludzi. Z tej przyczyny ludzie mieli otrzymaæ ogieñ dopiero po lekcji odpowiedzialnoci, przeprowadzonej w dniu szabatu. ¯ydzi w okresie szabatu zobowi¹zani s¹ powstrzymaæ siê od u¿ywania
zdobyczy cywilizacji, w tym wiat³a, st¹d te¿ b³ogos³awi¹ nowo rozpalone p³omienie podczas rytua³u hawdali na zakoñczenie szabatu. Ogieñ jest symbolem
rozró¿nienia szabatu i dni powszednich5.
J.D. Rayner s³usznie wskazuje, ¿e w Biblii zwi¹zek pomiêdzy ogniem
i boskoci¹ jest stale powracaj¹cym motywem. Moj¿esz spotyka Boga w krzaku
gorej¹cym, w podró¿y Hebrajczyków przez pustyniê towarzyszy im, jako syma wokó³ chorych umys³owo lub pokutuj¹cych za zbrodnie kr¹¿ono z pochodniami. Ogieñ pe³ni wa¿n¹
rolê w chrzecijañstwie, zw³aszcza w katolickiej koncepcji czyæca i w liturgii podczas mszy, chrztu
i komunii jako symbol wiat³a duchowego. W staro¿ytnych Indiach bóg ognia  Agni  by³ przedmiotem
szczególnej czci religijnej. W zaratusztrianizmie ogieñ wiêty p³on¹cy w wi¹tyni (atar) by³ g³ównym
obiektem praktyk obrzêdowych oraz symbolem Ahura-Mazdy i czystoci sakralnej. O g³êbokim zakorzenieniu w wiadomoci ludzkiej przekonania o wyj¹tkowej roli ognia wiadcz¹ pogl¹dy Heraklita, który
widzia³ w nim zasadê (arche) istnienia wiata. W symbolice marzeñ sennych  sen o ogniu jest snem
szczêliwym, gdy¿ oznacza zdrowie i wielkie szczêcie, korzystne znajomoci i szczerych przyjació³.
niæ, ¿e siê jest poparzonym oznacza klêskê i niedolê, dotykanie we nie ognia uto¿samia siê z gniewem
i niebezpieczeñstwem, a jego gaszenie  z ubóstwem. Zob. H. Biedermann, Leksykon symboli, s. 243245;
Z. Poniatowski (red.), Ma³y s³ownik religioznawczy, Warszawa 1969, s. 309; Wielki sennik babiloñski,
Warszawa 1992, s. 205.
3 J.A. Arlow, The Consecration of the Prophet, w: M. Ostow (red.), Judaism and Psychoanalysis,
New York 1982, s. 65.
4 H.K. Harrington, Holiness. Rabinic Judaism and the Graeco-Roman world, LondonNew York
2002, s. 1314.
5 Rabbi Mordechai Becher, Gateway to Judaism: The What, How and Why of Jewish Life, New York
2005, s. 9899.
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bol protekcji Bo¿ej, s³up ob³oku, który w nocy staje siê s³upem ognia
(Wj 13,21), a w najwa¿niejszym momencie Objawienia, Góra Synaj jest spowita
dymem, a Bóg zstêpuje na ni¹ w ogniu (Wj 19,18). W wizji proroka Izajasza
tron Boga jest otoczony przez serafinów  ognistych anio³ów, z których jeden
zdejmuje p³on¹cy kawa³ek wêgla z o³tarza. Wizje proroka Ezechiela chwa³y
Bo¿ej s¹ pe³ne symboliki p³on¹cych wêgli i pochodni (Ez 10,6). Daniel, w jednej
ze swoich wizji, widzi rzekê ognia, bêd¹c¹ dowodem obecnoci Boga. Ponadto
ogieñ traktowany jest przez ¯ydów jako jeden z najistotniejszych symboli cywilizacji. Wszak babiloñskie miasto, z którego pochodzi³ Abraham, uznawane przez
wielu ¯ydów za kolebkê cywilizacji, zwano Ur, co oznacza ogieñ (wiat³o)6.
Zwa¿ywszy na symboliczny wymiar ognia nie mo¿e dziwiæ fakt, ¿e ¿ywio³
ten wykorzystywano do przyk³adnego karania szczególnie gronych przestêpców.
Wed³ug interpretacji apotropaicznej kary mierci przez spalenie, w wyniku zetkniêcia z ogniem zbrodniarz ulega³ destrukcji nie tylko fizycznej, ale i metafizycznej7.
Kilku s³ów wprowadzenia wymaga kwestia obecnoci kary mierci w kulturze prawnej judaizmu. Tora doæ szeroko traktuje o karze mierci, niemniej
jednak unormowania te s¹ ³agodzone na gruncie Talmudu. Pozwala to postawiæ
tezê o raczej umiarkowanym stosunku prawa karnego judaizmu do tej formy
karania sprawców przestêpstw. Jak zauwa¿a S. Ladier, kara mierci istnieje
w³aciwie w Talmudzie tylko teoretycznie, a sprawiaj¹ to przepisy prawa talmudycznego, normuj¹ce postêpowanie w sprawach kar¹ t¹ zagro¿onych, które
praktycznie jej stosowanie wprost uniemo¿liwiaj¹. £agodz¹c prawo karne zapisane w Torze, mêdrcy ¿ydowscy, formalnie nie znosz¹c kary mierci, obwarowali jej stosowanie szeregiem warunków i znacznie ograniczyli mo¿liwoæ jej
orzekania przez s¹dy. Dowodem tego jest okrelenie przez Misznê mianem
niszcz¹cego Sanhedrynu, który wydawa³ wyrok skazuj¹cy zbrodniarza na
mierci raz na 7 lat (a zdaniem rabi Eleazara ben Azarji raz na 70 lat)8.
Kar¹ mierci w judaistycznym prawie karnym zagro¿one s¹ przede wszystkim szeroko rozumiane przestêpstwa antyreligijne, przeciwko moralnoci, przeciwko rodzicom, a tak¿e zbrodnia morderstwa. Idea oszczêdzenia skazanemu
cierpienia na gruncie judaistycznego prawa karnego odzwierciedlona jest w dopuszczalnych rodzajach kary mierci. Prawu ¿ydowskiemu obce by³y bowiem
metody umiercania skazanych znane i praktykowane w innych pañstwach staro¿ytnych, takie jak zakopywanie skazanego ¿ywcem w ziemi, gotowanie ¿ywcem w oleju czy te¿ æwiartowanie, uwa¿ane w kulturze ¿ydowskiej za bezczeszczenie cia³a ludzkiego.
6
7
8

J.D. Rayner, An Understanding of Judaism, New York 1997, s. 4849.
G.R. Newman, The Punishment Response, New Jersey 1978, s. 44.
S. Ladier, Przestêpstwo, wina i kara w prawie talmudycznym, Lwów 1935, s. 51.

132

Bogusław Sygit, Damian Wąsik
Teologia

Wed³ug tradycji judaistycznej istnia³y cztery metody wykonania kary mierci, które mogli stosowaæ Hebrajczycy: ukamienowanie, spalenie, mieræ od miecza, a tak¿e uduszenie. S³usznie zauwa¿a siê, ¿e kary te stanowi¹ tzw. arba
mithoth beth-din  cztery dopuszczalne przez Prawo metody egzekucji skazanego9.
Bior¹c pod uwagê Piêcioksi¹g Moj¿eszowy, kara mierci przez spalenie
(hebr. serefa) bezwzglêdnie przewidziana by³a dla córek kap³anów skazanych za
cudzo³óstwo, o czym mówi fragment Ksiêgi Kap³añskiej: Je¿eli córka kap³ana
bezczeci siebie nierz¹dem, bezczeci przez to swojego ojca. Bêdzie spalona
w ogniu. (Kp³ 21,9)10. Karê mierci przez spalenie stosowano ponadto np.
w sprawach o bigamiê, a konkretnie jednoczesnego polubienia kobiety i jej
matki. Straceni byli w tej sytuacji oboje ma³¿onkowie: Je¿eli kto bierze za ¿onê
kobietê i jej matkê, dopuszcza siê rozpusty: on i ona bêd¹ spaleni w ogniu,
aby nie by³o rozpusty wród was. (Kp³ 20,14)11.
Judaistycznej kary mierci przez spalenie nie nale¿y uto¿samiaæ ze spaleniem zbrodniarza na stosie, które by³o czêst¹ form¹ karania przestêpców np.
w redniowiecznej Europie. Przed³u¿aj¹ca siê agonia skazanego trawionego
przez ¿ywy ogieñ k³óci³oby siê z ¿ydowskim nakazem zachowania g³êbokiego
szacunku dla cia³a ludzkiego, a tak¿e ide¹ zaoszczêdzenia skazanemu na karê
mierci dodatkowych, zbêdnych cierpieñ fizycznych12. Ponadto spalenie zw³ok
uniemo¿liwia³oby póniejszy pochówek skazanego13. Warto zauwa¿yæ, ¿e
z tych wzglêdów w literaturze niekiedy poddaje siê w w¹tpliwoæ, czy kara
mierci przez spalenie w ogóle mog³a byæ praktykowana przez ¯ydów. Zdaje siê
jednak, ¿e prawo talmudyczne, w nieco odmiennej formie, ale akceptuje ten
rodzaj kary mierci.
Miszna wskazuje zasadniczo ró¿ni¹c¹ siê od tradycyjnie pojmowanego
spalenia w ogniu metodê umiercenia skazanego. Wedle przekazu talmudycznego egzekucja polegaæ mia³a na wykopaniu do³u, zalaniu go nieczystociami
i zmuszeniu skazanego do staniêcia w nich po kolana  celem by³o pohañbienie
i unieruchomienie koñczyn. Potem skazany by³ obalany na ziemiê, a jego szyjê
owijano chust¹, przytrzymywan¹ przez egzekutorów z obu stron, unieruchamia9 P.B. Benny, The criminal code of the Jews: according to the Talmud, Massecheth Synhedrin,
London 1886, s. 86, 94; D. Steinmetz, Punishment and Freedom: The Rabbinic Construction of Criminal
Law, University of Pennsylvania Press 2008, s. 1.
10 Cyt. za: Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu w przyk³adzie z jêzyków oryginalnych.
11 Ibidem.
12 M. Duschak, Das mosaisch-talmudische strafrecht. Ein Beitrag zur Historischen Rechtswissenenschaft, Wien 1869, s. 10.
13 R.J. Simon, D.A. Blaskovich, A Comparative Analysis of Capital Punishment. Statutes, policies, frequencies, and public attitudes the world over, Plymouth 2007, s. 3.
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j¹c tym samym jego g³owê. Po czym do ust wlewano skazanemu roztopiony
o³ów, który trawi³ jego wnêtrznoci14 albo wrzucano mu do ust podpalony
knot15.
Przypuszcza siê, ¿e kara mierci przez spalenie zosta³a zabroniona spo³ecznoci ¿ydowskiej w czasach okupacji perskiej. Persowie uwa¿ali bowiem, ¿e
czyn ten zanieczyszcza ogieñ16.
Ogieñ móg³ byæ wykorzystany nie tylko do wymierzania zbrodniarzom
sprawiedliwoci. Mog³o siê bowiem zdarzyæ, ¿e ogieñ w okrelonych okolicznociach stawa³ siê niszczycielskim narzêdziem zbrodni. Konieczne jest tym
samym omówienie zagadnienia odpowiedzialnoci karnej za szkody spowodowane podpaleniem z perspektywy za³o¿eñ judaistycznego prawa karnego.
Na wstêpie zasygnalizowaæ nale¿y, ¿e potrzeba prawnokarnej ochrony
dóbr materialnych i ¿ycia ludzkiego przed po¿arami wywo³ywanymi celowo
przez cz³owieka oraz uznawanie takich zachowañ za przestêpne znajdowa³a odzwierciedlenie ju¿ w najdawniejszych ustawodawstwach karnych. Brakuje jednoznacznych dowodów na uznawanie za przestêpstwa zachowañ sprowadzaj¹cych
po¿ar w staro¿ytnym prawie sumeryjskie (np. kodyfikacji Urukaginy z III tysi¹clecia p.n.e., kodeksie Ur Nammu lub w kodeksie Lipit Isztara) albo dawnym
prawie chiñskim (np. w Zbiorze Piêciu Kar czy kodeksach Hia, Changa i Chon),
nie oznacza to jednak, ¿e czyny takie pozostawa³y bezkarne. Jako przyk³ady
kryminalizacji tych¿e zachowañ w ustawodawstwie staro¿ytnym wskazaæ mo¿na
§ 98 i § 99 prawa hetyckiego z koñca XV i XIV w. przed Chr., traktuj¹ce jako
przestêpstwa wiadome podpalanie domów i w nastêpstwie tego niszczenie
znajduj¹cego siê w nich dobytku (owce, byd³o) lub spowodowanie mierci
cz³owieka. Je¿eli ogieñ pod³o¿y³ cz³owiek wolny, mia³ daæ odszkodowanie,
gdy za sprawc¹ by³ niewolnik  obcinano nos i uszy. Prawo hetyckie kryminalizowa³o jedynie czyny wywo³uj¹ce skutek materialny. Pl¹drowanie i kradzie¿
dokonywan¹ podczas po¿aru, zagro¿one kar¹ wrzucenia do p³on¹cego domu,
przewidywa³ § 25 Kodeksu Hammurabiego. Czynów tego typu zabrania³o pod
grob¹ kary mierci m.in. prawo Drakona z 624 r. przed Chr. oraz prawo XII
tablic w tablicy oznaczonej numerem 8. Przedmiot wykonawczy poza domem
i dobytkiem obejmowa³ tam te¿ stertê s³omy po³o¿on¹ obok domu. Prawo to
zna³o ju¿ pod³o¿enie ognia ze wiadomoci¹ lub rozeznaniem (zagro¿one kar¹
wrzucenia do ognia po uprzednim zwi¹zaniu i och³ostaniu) oraz z przypadku
czy niedbalstwa, kiedy to sprawca zobowi¹zany by³ naprawiæ powsta³¹ szkodê.
W pocz¹tkach ustawodawstwa karnego zakres kryminalizacji zachowañ sprowa14
15
16

M. Duschak, Das mosaisch-talmudische strafrecht, s. 9.
P.B. Benny, The criminal code of the Jews, s. 90.
M. Duschak, Das mosaisch-talmudische strafrecht, s. 9.
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dzaj¹cych po¿ar by³ jeszcze bardzo zawê¿ony, a prawo do karalnoci czynu
wymaga³o wyst¹pienia okrelonego skutku (spalony dom, dobytek, mieræ
cz³owieka, strata s³omy) oraz wiadomego zachowania17.
W literaturze podkrela siê, ¿e prawo karne judaizmu uchodzi za pierwszy
wielki system prawa religijnego nowej cywilizacji. Kultura prawna judaizmu nale¿¹ca do najstarszych, ¿ywotnych do dzisiaj kultur prawnych wiata, wywar³a
wp³yw na wszystkie kultury prawne, z którymi mia³a kontakty. Wp³ywy judaizmu na inne kultury prawne zaznaczy³y siê przede wszystkim poprzez jego
oddzia³ywanie na chrzecijañstwo i islam, a tych z kolei na wartoci uznawane
jako ogólnoludzkie18.
Sakralny charakter prawa judaistycznego zak³ada, ¿e jego twórc¹ jest Bóg
i od Niego pochodz¹ wszystkie przepisy normuj¹ce wzajemne stosunki miêdzy
ludmi. Konsekwencj¹ tego jest niezmiennoæ prawa, które wed³ug nauki ¿ydowskiej mo¿e byæ dostosowywane do potrzeb zmieniaj¹cych siê czasów tylko
metod¹ interpretacji uniwersalnej symboliki Tory i poszukiwanie w niej ukrytych
przes³añ.
Z uwagi na powy¿sze, i nie tylko, brakuje jednolitoci pogl¹dów w przedmiocie klasyfikacji przestêpstw w³aciwych prawu karnemu judaizmu. Zwi¹zane
jest to b¹d to z konstruowaniem katalogów przestêpstw wy³¹cznie w oparciu
o Torê, lub tylko na kanwie prawa talmudycznego. Niew¹tpliwym utrudnieniem
jest te¿ brak wystarczaj¹cej iloci róde³ historycznych, pozwalaj¹cych na odtworzenie regulacji prawnokarnych obowi¹zuj¹cych i stosowanych w praktyce
przez s¹dy ¿ydowskie na przestrzeni wieków.
W prawie karnym judaizmu spowodowanie szkody w wyniku podpalenia
rzadko kiedy wyszczególnia siê jako odrêbne przestêpstwo. Na ogó³ podpalenie
traktowane jest jako czynnoæ sprawcza przestêpstwa niszczenia mienia.
Podpalenie, jako szczególny typ przestêpstwa przeciwko mieniu, powoduj¹cego zniszczenie cudzej w³asnoci, wyodrêbnia M. Duschak. Zalicza on podpalenie do przestêpstw o charakterze prywatnym, podobnie jak kradzie¿, rozbój, uszkodzenie cia³a, zniewagê, uwiedzenie, zgwa³cenie, czyny nierz¹dne
17 B. Sygit, Po¿ary w aspekcie prawnokarnym i kryminologicznym, Warszawa 1981, s. 7 i nn.;
idem, Zbrodnia jako kategoria przestêpstwa, Toruñ 2005, s. 286 i nn.; idem, Historia prawa kryminalnego, Toruñ 2007, s. 69 i nn.; idem, Kryminalizacja zachowañ sprowadzaj¹cych po¿ar, w: S. Pikulski,
M. Romañczuk-Gr¹cka, Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013, s. 267268.
18 Zob. m.in. B. Sygit, Historia prawa kryminalnego, s. 87; R. Tokarczyk, Komparatystyka
prawnicza, Kraków 2005, s. 127; M. Szczaniecki, Powszechna historia pañstwa i prawa, Warszawa
1973, s. 37; J. Grajewski (red.), Prawo karne procesowe  czêæ ogólna, Warszawa 2007, s. 43;
D. W¹sik, Zeznania wiadków w judaistycznym procesie karnym, w: W. Cielak, S. Steinborn (red.),
Profesor Marian Cielak  osoba, dzie³o, kontynuacje, Warszawa 2013, s. 11771189; D. W¹sik,
Przestêpstwa seksualne w kulturze prawnej judaizmu a prawo karne wspó³czesnego Izraela, Studia Prawnoustrojowe 19 (2013), s. 8796.
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(sodomiê, stosunku homoseksualne, kazirodztwo, cudzo³óstwo), przestêpstwa
przeciwko rodzicom i w³adzom oraz sk³adanie fa³szywych zeznañ, obok kategorii
tzw. przestêpstw publicznych (morderstwo, zabójstwo, ba³wochwalstwo, sk³adanie ofiar z ludzi, fa³szywe proroctwo, wró¿biarstwo, czary i blunierstwo)19.
Zasadniczo w przypadku zniszczenia cudzego mienia przez podpalenie,
np. gdy podczas wypalania pól kukurydzy ogieñ rozprzestrzeni³ siê na dobytek
innych osób, sprawca zobowi¹zany by³ wyp³aciæ pokrzywdzonym stosowne
odszkodowanie za ca³y zniszczony maj¹tek (Talmud Babiloñski, Traktat Baba
Kamma 61)20.
W przypadku zniszczenia cudzego mienia przez sprowadzenie nañ ognia,
na sprawcê  po udowodnieniu mu winy  nak³adano karê pieniê¿n¹, przyjmuj¹c¹ formê nawi¹zki (hebr. knas  kara), poniewa¿ p³aci³o siê j¹ do r¹k pokrzywdzonego, oraz odpowiedni¹ kwotê odszkodowania cywilnego odpowiadaj¹cej
wysokoci wyrz¹dzonej szkody (hebr. keren  kapita³; wzglêdnie hebr.-aram.
mamon  pieni¹dz)21.
Problemy z wymierzeniem kary sprawcy podpalenia pojawia³y siê jednak
w sytuacjach, w których po¿ar powodowa³ uszkodzenie cia³a cz³owieka lub jego
mieræ.
Zdaniem M. Duschaka poprawna interpretacja zdarzenia prowadzi do
wniosku, ¿e w pierwszym przypadku wobec uszkodzenia cia³a cz³owieka w³aciwe by³o stosowanie kary grzywny wed³ug zasad przewidzianych dla tej kategorii przestêpstw (odszkodowanie za cierpienie fizyczne, wyrównanie uszczerbku na zdrowiu, koszty leczenia, utracony zarobek i odszkodowanie za wstyd
i straty moralne). Natomiast w drugim przypadku sprawcy grozi³a kara mierci.
W ocenie M. Duschaka by³ to uzasadnione nawet wobec faktów, ¿e sprawca
podpalenia nie chcia³ spowodowaæ mierci cz³owieka i nie mia³ faktycznej kontroli nad ¿ywio³em. Zastosowanie znajdowa³a tu regu³a, w myl której za mieræ
cz³owieka nie mo¿na by³o p³aciæ pieniêdzmi22.
Pogl¹d M. Duschaka mo¿e budziæ pewne zastrze¿enia, gdy wzi¹æ pod
uwagê postulowan¹ w Talmudzie zasadê ponoszenia odpowiedzialnoci karnej
w granicach rzeczywistego zamiaru sprawcy. Powoduje to koniecznoæ zmierzenia siê z problemem, czy sprawca, który dokona³ podpalenia (np. w³asnego
pola) i doprowadzi³ do kalectwa lub mierci cz³owieka, wbrew swemu zamierzeniu i woli, móg³ ponosiæ odpowiedzialnoæ karn¹ za te czyny.
19
20
21

M. Duschak, Das mosaisch-talmudische strafrecht, s. 1943.
Ibidem, s. 33.
S. Ladier, Proces karny w Talmudzie. Z zagadnieñ stosunku prawa procesowego do prawa
karnego materjalnego w Talmudzie, Lwów 1933, s. 66.
22 M. Duschak, Das mosaisch-talmudische strafrecht, s. 33.
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Jak s³usznie zauwa¿a S. Ladier, jedn¹ z charakterystycznych cech judaistycznego prawa karnego jest to, ¿e sprawca odpowiada [...] za winê i w miarê
wielkoci winy, a nie w miarê wielkoci skutku. Talmud nie zna przedmiotowych
warunków wy¿szej karygodnoci, stanowi¹c, ¿e sprawca nie odpowiada za
skutki swego dzia³ania, je¿eli nie zamierza³ skutków tych wywo³aæ, a przedsiêbra³ dzia³anie dla pope³nienia mniejszego przestêpstwa23. Innymi s³owy, sprawca przestêpstwa  wed³ug za³o¿eñ judaistycznego prawa karnego  ponosi³
odpowiedzialnoæ karn¹ w granicach zamiaru przestêpnego.
W odró¿nieniu od ustawodawstw staro¿ytnych, judaistyczne prawo karne
uzale¿nia odpowiedzialnoæ karn¹ sprawcy od równoleg³ego wyst¹pienia skutku
przestêpnego i zamiaru bezporedniego pope³nienia przestêpstwa. Wyrazem tej
specyficznej konstrukcji prawnej jest np. brak karalnoci usi³owania w prawie
karnym judaizmu. Dalsz¹ konsekwencj¹ koniecznoci wyst¹pienia zamiaru bezporedniego jest bezkarnoæ sprawcy, który pope³nia przestêpstwo, pozostaj¹c
w b³êdzie co do jego znamion. Zamiar pope³nienia przestêpstwa, tudzie¿ wyrz¹dzenia szkody, jest ponadto okolicznoci¹ odró¿niaj¹c¹ odpowiedzialnoæ karn¹ od cywilnej. Na gruncie prawa cywilnego sprawca szkody powinien by³
wynagrodziæ j¹ poszkodowanemu, chocia¿by czynu dopuci³ siê niewiadomie.
Rozwa¿ania na temat koniecznoci przewidywania przez sprawcê nastêpstw jego zachowania odnaleæ mo¿na np. w Sifri, gdzie zak³ada siê, ¿e za
zabójstwo nale¿y skazaæ sprawcê tylko wówczas, gdy zosta³o ono pope³nione
narzêdziem, które by³o w stanie umierciæ cz³owieka, oraz gdy uderzono nim w
tak¹ czêæ cia³a, ¿e spowodowanie mierci by³o wysoce prawdopodobne. Podobnie te¿ sprawca uwa¿any by³ za niewinnego, gdy wrzuci³ cz³owieka do wody
lub ognia, ale w taki sposób, ¿e ten móg³ siê jeszcze uratowaæ24.
Nie ma najmniejszych w¹tpliwoci, ¿e sprawca podpalenia powinien ponosiæ odpowiedzialnoæ karn¹ za morderstwo w sytuacji, gdy bez zamiaru wyrz¹dzenia szkody innym spowodowa³ po¿ar (bez znaczenia czy celowo, czy te¿
w wyniku np. niedbalstwa lub lekkomylnoci), ogieñ rozprzestrzeni³ siê w sposób zagra¿aj¹cy ¿yciu innego cz³owieka, istnia³a mo¿liwoæ jego ratunku, jednak¿e sprawca podj¹³ dzia³ania niwecz¹ce szanse prze¿ycia pokrzywdzonego.
Okolicznoæ tê traktowaæ trzeba jako tzw. morderstwo zawinione i zestawiaæ na
równi z pomoc¹ w zabiciu ofiary (np. przyprowadzeniu pokrzywdzonego
w miejsce, gdzie nara¿ony jest na atak dzikich zwierz¹t itd.)25. Jak jednak trakto23
24
25

S. Ladier, Proces karny w Talmudzie, s. 31.
Ibidem, s. 25.
S. Mendelsohn, The Criminal Jurisprudence of the ancient Hebrews Compiled from the Talmud
and other Rabbinical Writings, and Compared with Roman and English Penal Jurisprudence, Baltimore
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waæ sytuacjê, gdy sprawca podpalenia dzia³a odwrotnie i np. podejmuje nieskuteczne próby ratowania pokrzywdzonego?
Jak zosta³o zauwa¿one, faktem jest obowi¹zywanie w prawie karnym judaizmu zasady odpowiedzialnoci w granicach zamiaru. Jednoczenie jednak prawo to rozró¿nia pewien specyficzny typ przestêpstwa, tj. zabójstwo, zwane te¿
niekiedy morderstwem wybaczalnym i wyszczególnianym obok morderstwa
zbrodniczego, morderstwa zawinionego i morderstwa usprawiedliwionego26.
Przyznaj¹c s³usznoæ stwierdzeniu M. Duschaka o odpowiedzialnoci karnej
podpalacza za mieræ cz³owieka w po¿arze bêd¹cym skutkiem owego umylnego podpalenia, uznaæ trzeba, ¿e czyn ten w wietle prawa karnego judaizmu
stanowi³oby przestêpstwo zabójstwa (morderstwa wybaczalnego). Czyn taki
 powoduj¹cy de facto mieræ cz³owieka  by³by przestêpstwem pope³nionym
w gruncie rzeczy przypadkowo, niemotywowanym nienawici¹ lub osobistym
uprzedzeniem oraz niewynik³ym z zemsty. W takiej sytuacji prawo wykonania
kary mierci przys³ugiwa³oby tzw. mcicielowi krwi (hebr. goel hadam).
Faktem jest rozró¿nianie w nauce prawa karnego tzw. zamiaru ewentualnego, w którym sprawca swoim zachowaniem (zaniechaniem) co prawda nie chce
pope³niæ przestêpstwa, jednak¿e przewiduje mo¿liwoæ jego pope³nienia i godzi
siê na to. Nie przes¹dzaj¹c o obowi¹zywaniu koncepcji zamiaru ewentualnego
w prawie karnym judaizmu, nale¿y wyraziæ pogl¹d, ¿e uwiarygodnia je okolicznoæ, i¿ przestêpstwo zabójstwa nie musia³o byæ pope³nione w zamiarze bezporednim. Odnosz¹ce te uwagi do podpalenia, podnieæ trzeba, ¿e sprawca
 maj¹cy wiadomoæ destrukcyjnego charakteru ¿ywio³u ognia  wzniecaj¹cy
po¿ar w bezporednim s¹siedztwie zabudowañ gospodarczych i mieszkalnych
lub w obecnoci innych ludzi, przewiduje mo¿liwoæ niekontrolowanego rozprzestrzenienia siê i spowodowania szkód. Samo podpalenie jest natomiast aktem wiadomym i zamierzonym. Konkluduj¹c, podpalenie w judaistycznym prawie karnym powinno byæ traktowane jako czynnoæ sprawcza przestêpstwa
zniszczenia mienia, uszkodzenia cia³a lub zabójstwa cz³owieka. Ze wzglêdu na
wielowymiarowoæ skutków podpalenia, maj¹c na uwadze za³o¿enia prawa karnego judaizmu, nie jest zasadne wyszczególnienie tego czynu jako odrêbnego
przestêpstwa.

26

Ibidem, s. 5877.
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SYMBOLIKA OGNIA W PRAWIE KARNYM JUDAIZMU
(STRESZCZENIE)

Od zarania dziejów ¿ywio³owi ognia nadawano charakter mistyczny. Ogieñ kojarzony by³ z si³¹,
potêg¹, tajemnic¹ i si³ami nadprzyrodzonymi. Judaizm i chrzecijañstwo, poród innych religii, s¹
przyk³adem takiego ujmowania tego zjawiska. Zasadniczym celem publikacji jest prezentacja symboliki ognia w judaistycznym prawie karnym rozumianym jako prawo wynikaj¹ce z Tory i Talmudu.
Autorzy poruszaj¹ tematykê w dwóch ujêciach  ognia jako narzêdzia kary oraz ognia jako narzêdzia
zbrodni. W pierwszym przypadku skupiono siê na dopuszczalnej w judaizmie formie wykonywania
kary mierci przez spalenie, w drugim natomiast poruszono zagadnienie dotycz¹ce zasad ponoszenia
odpowiedzialnoci karnej przez sprawców podpaleñ. Powo³uj¹c siê na zasady judaistycznego prawa
karnego autorzy dowodz¹ m.in., ¿e podpalenie, wbrew niektórym pogl¹dom prezentowanym w doktrynie, powinno byæ traktowane jako czynnoæ sprawcza niektórych zbrodni, nie za jako odrêbny typ
przestêpstwa.

THE SYMBOLISM OF FIRE IN THE CLASSIC JUDAIC CRIMINAL LAW
(SUMMARY)

Since the dawn of history, fire was given a mystical character. Fire was associated with
strength, power, mystery and the supernatural. Fire is of particular importance in the Jewish tradition
and culture. The main aim of the publication is to present the symbolism of fire in Judaic criminal law,
which is understood as a law arising from the Torah and the Talmud. Authors describe the subject of
the treatment of fire as a kind of punishment tool and as a murder weapon. In the first case, the
publication focuses on permissible in Judaism form of capital punishment by burning. In the second
case authors raise the question of the principles of criminal responsibility by the perpetrators of arson.
Recalling the principle of Judaic criminal law the authors argue that arson, contrary to some opinions
presented in literature, should be treated as a causative action of certain crimes, and not as a separate
offense.

DIE SYMBOLIK DES FEUERS IM KLASSISCHEN JÜDISCHEN
STRAFRECHT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Seit Anbeginn der Geschichte hat das Feuer einen mystischen Charakter. Das Feuer wurde mit
Stärke, Macht, Geheimnis und dem Übernatürlichem verbunden. Das Feuer ist von besonderer Bedeutung in der jüdischen Tradition und Kultur. Das wichtigste Ziel des Artikels ist die Symbolik des
Feuers im jüdischen Strafrecht, und diese, als Gesetz der Thora und des Talmuds verstanden, zu
präsentieren. Die Autoren beschreiben das Thema der Behandlung durch Feuer als eine Art Strafwerkzeug und als Mordwaffe. Im ersten Teil konzentriert sich die Veröffentlichung auf die im
Judentum zulässige Form der Todesstrafe durch Verbrennen. Im zweiten Teil werfen die Autoren die
Frage nach den Prinzipien der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Täter von Brandstiftung auf.
Die Autoren argumentieren mit dem Hinweis auf den Grundsatz des jüdischen Strafrechts, dass
Brandstiftung, im Gegensatz zu einigen vorgestellten Meinungen in der Literatur, als ursächliche
Wirkung von bestimmten Verbrechen und nicht als eigenständige Straftat behandelt werden sollte.

