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AKTUALNOÆ WARUNKÓW WOJNY SPRAWIEDLIWEJ
NA TLE OSTATNICH KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
Niniejszy artyku³ dzieli siê na nastêpuj¹ce czêci: Pierwsza przedstawia warunki wojny sprawiedliwej. Druga stawia pytanie: jakie s¹ warunki dopuszczaj¹ce interwencjê humanitarn¹? Jest to stosunkowo nowe zagadnienie, które w katolickiej nauce spo³ecznej expresis verbis pojawi³o siê w dziewiêædziesi¹tych latach XX wieku i dotyczy warunków, jakie winy byæ wype³nione, aby mo¿na by³o
ingerowaæ w interesy suwerennego pañstwa. Trzecia czêæ bada adekwatnoæ
warunków wojny sprawiedliwej w odniesieniu do wspó³czesnej postaci terroru.
W czwartej czêci artyku³u zostanie podjêta próba oceny wojny prewencyjnej w wietle tradycyjnych warunków, jakie musi spe³niaæ wojna sprawiedliwa.
Zagadnienie to, bêd¹ce pok³osiem wojny Stanów Zjednoczonych z Irakiem, spowodowa³o rozwój moralnej doktryny wojennej, ukaza³o tak¿e niejednomylnoæ
w ramach samej katolickiej myli etycznej. Ostatnia czêæ bêdzie poszukiwaniem
odpowiedzi na pytanie: czy pacyfizm jest moralny? Obecnie istnieje doæ znaczna grupa moralistów katolickich, która opowiada siê za tzw. za³o¿eniem przeciw
wojnie. Owocem takiego nastawienia s¹ chocia¿by dokumenty: Challenge of Peace
(1983) Episkopatu Amerykañskiego i wczeniejszy dokument Papieskiej Komisji
Iustitia et Pax (1976).
1. JAKIE S¥ WARUNKI WOJNY SPRAWIEDLIWEJ?
Korzenie pojêcia wojny sprawiedliwa tkwi³y ju¿ w myli i praktyce politycznej zarówno staro¿ytnego Izraela, jak i klasycznej Grecji i Rzymu1, pocz¹tki
za specyficznie chrzecijañskie zawdziêczamy w. Augustynowi2. Systematyczne
1

Por. Platon, Pañstwo, 547 E; Arystoteles, Polityka, 1333a; Cyceron, De Republica III.
w. Augustyn, De Civitate Dei, t³um. W. Kubicki, Kêty 2002, Ks. IV, rozdz. 15, s. 160161.
Przed w. Augustynem, przeciw wojnie w sposób bardzo zdecydowany wypowiadali siê Orygenes,
Laktancjusz.
2
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rozwijanie teorii wojny sprawiedliwej rozpoczêto jednak dopiero w po³owie
XII wieku, wraz ze stworzeniem przez Gracjana Corpus iuris canonici. Teoria ta
dojrzewa³a w pracach dwóch nastêpuj¹cych po sobie generacji: dekretystów i dekretalistów, aby przybraæ formu³ê teologiczn¹ w dziele w. Tomasza. W okresie pónego redniowiecza, w szczególnoci w czasie wojny stuletniej, ta kanoniczna i teologiczna koncepcja wojny sprawiedliwej zosta³a rozwiniêta przez cztery czynniki:
 w³¹czenie w ni¹ idei, zwyczajów i praktyk kodeksu rycerskiego;
 dowiadczenie wojny;
 ponowne zwrócenie uwagi na prawo rzymskie, szczególnie za ius gentium;
 rozwijaj¹ce siê dowiadczenie zarz¹dzania pañstwem3.
Aby wojna mog³a zostaæ uznana za sprawiedliw¹ musi spe³niaæ nastêpuj¹ce
warunki:
a. musi byæ prowadzona przez prawowitego w³adcê;
b. musi byæ sprawiedliwa przyczyna (causa iusta)4
c. oraz s³uszna intencja.
Wedle Augustyna, celem wojny jest ukaranie z³a i przywrócenie pokoju.
Augustyn uzna³, ¿e w imiê pokoju mo¿na prowadziæ wojny, a nawet torturowaæ
przeciwników i zabijaæ niewinnych. w. Tomasz rozwin¹³ myl Augustyna, a szczególn¹ uwagê zwróci³ na trzeci z wy¿ej wymienionych warunków, tj. s³uszn¹ intencjê (intentio recta)5. Na poparcie swej tezy o decyduj¹cym znaczeniu intencji
przy ocenie s³usznoci wojny w. Tomasz przywo³uje s³owa Augustyna z Contra
Faustum: ¯¹dza szkodzenia, okrucieñstwo w zemcie, twarde i nieub³agane usposobienie, dzikoæ w walce, ¿¹dza w³adzy i tym podobne, oto, co s³usznie czyni
wojnê grzeszn¹6.
Wydaje siê, ¿e wy¿ej przedstawione trzy warunki istnienia sprawiedliwej wojny nie s¹ wystarczaj¹ce dla jej definicji we wspó³czesnej sytuacji. W okresie pónej scholastyki hiszpañskiej (F. de Vitoria, F. Suarez) nast¹pi³a reinterpretacja wojny
sprawiedliwej. Jak pisze J. Kondziela, wobec istnienia wielu pañstw narodowych,
a tak¿e nowej konstelacji etycznej zwi¹zanej z podzia³ami religijnymi, pojawi³a
siê mo¿liwoæ prowadzenia subiektywnie sprawiedliwej wojny przez obie walcz¹ce
strony. St¹d te¿, w teorii sprawiedliwej wojny przesuniêto akcent ze sprawie3

Wiêcej o historii koncepcji wojny sprawiedliwej por.: J. Turner Johnson, Wojna sprawiedliwa  jaka by³a i jaka jest, First Things 1(2005), s. 1424, przedrukowany w Ethos 18(2005)34,
s. 106128; T. lipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 20044, s. 237242; ten¿e, 9 Dylematów etycznych, Kraków 2010, s. 106119.
4 Chodzi tu o zwrot tego, co zosta³o nies³usznie zabrane, i ukaranie z³a czy te¿ pomszczenie
krzywd.
5 Otó¿ mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nawet, je¿eli wojna zosta³a podjêta przez uprawnion¹ do tego
w³adzê i ze sprawiedliwego powodu, bêdzie to jednak wojna niegodziwa, a to ze wzglêdu na przewrotn¹ intencjê. Sth, 22 q. 40 a.1.
6 Cyt. za: J. Turner Johnson, Wojna sprawiedliwa , art. cyt., s. 114.
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dliwego powodu wojny (ius ad bellum) na sposób prowadzenia wojny i rodki
do niej u¿yte (ius in bello)7. W tym drugim przypadku zostaje przedstawiony
sposób, w jaki powinna byæ prowadzona wojna, aby mo¿na j¹ uznaæ za sprawiedliw¹. Przede wszystkim powinno siê u¿ywaæ jak najmniejszej si³y, nie mo¿e ona
wykraczaæ poza rodki konieczne, powinna byæ u¿yta tylko wobec tych, którzy
stanowi¹ cel ataku. Niedopuszczalny jest terror i okrucieñstwo wobec ¿o³nierzy.
W skrócie, warunki wojny sprawiedliwej przedstawiaj¹ siê w nastêpuj¹cy sposób:
Dla ius ad bellum:
 musi byæ s³uszny powód (causa iusta);
 wojna musi byæ wypowiedziana przez odpowiednie i legalne w³adze (auctoritas principis);
 nale¿y porównaæ racje wysuwane przez obie strony;
 musi istnieæ sprawiedliwa intencja toczenia wojny (intentio recta)8;
 musz¹ zostaæ wyczerpane wszystkie inne mo¿liwoci rozwi¹zania konfliktu;
 musi istnieæ rozs¹dne prawdopodobieñstwo zwyciêstwa;
 musi istnieæ rozs¹dna proporcja miêdzy doznan¹ niesprawiedliwoci¹
a cierpieniami i niesprawiedliwoci¹, jakie niesie ze sob¹ wojna.
Ius in bello:
 wojna musi byæ prowadzona przy u¿yciu proporcjonalnych rodków9;
 wojna musi mieæ charakter ograniczony10.
Nie sposób w artykule przedstawiæ ca³ego rozwoju doktryny wojny sprawiedliwej, wydaje siê jednak, ¿e wa¿nym punktem w historii tej koncepcji jest
przejcie do koncepcji defensio legitima. Dokona³ tego papie¿ Pius XII, który
swoj¹ naukê o pokoju i wojnie zawar³ g³ównie w orêdziach bo¿onarodzeniowych
w latach 1944, 1948, 1956, 1957. Wprowadzi³ on pewne ograniczenia teorii wojny sprawiedliwej, uzna³ mianowicie, ¿e obrona jest dopuszczalna w przypadku
dóbr, których Bo¿y porz¹dek nakazuje chroniæ (a rozumie przez nie podstawowe
wartoci ludzkie), gdy równoczenie istnieje uzasadnione prawdopodobieñstwo
7

Por. J. Kondziela, Pokój w nauce Kocio³a. Pius XII  Jan Pawe³ II, Lublin 1992, s. 72.

8 Termin dobra intencja  jak pisze lipko  zak³ada przede wszystkim uznanie wojny za z³o

konieczne, po które w³adza pañstwowa siêga po wyczerpaniu usi³owañ poprzestania na pokojowych
rodkach rozwi¹zania zaistnia³ego konfliktu. Por. T. lipko, 9 Dylematów etycznych, dz. cyt., s. 116.
9 Na proporcjonalnoæ u¿ytych rodków zwróci³ uwagê tak¿e Sobór Watykañski II. W Gaudium et spes czytamy: Wszelkie dzia³ania militarne, które zmierzaj¹, czy to do zniszczenia ca³ych
miast, czy te¿ rozleg³ych obszarów wraz z ich mieszkañcami, s¹ przestêpstwem przeciwko Bogu
i samemu cz³owiekowi, które nale¿y stanowczo i bez zw³oki potêpiæ (KDK 80).
10 Wspó³czenie armia dysponuje tzw. pociskami inteligentnymi, co pozwala na celowe niszczenie przeciwnika i ogranicza liczbê ofiar. Warunek ten sprzeciwia siê zatem wszelkim nalotom
dywanowym, stosowaniu bomb nuklearnych, stosowaniu zasady odpowiedzialnoci zbiorowej (cywilów i wojskowych).
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skutecznoci takiej obrony. Ca³¹ teoriê sprawiedliwej wojny wspomniany papie¿
podporz¹dkowa³ oddaleniu wojny jako legalnego rodka rozstrzygania sporów11.
Od momentu wyprodukowania nowych rodzajów broni masowego ra¿enia,
a sta³o siê to w³anie w okresie pontyfikatu Piusa XII, papie¿ wielokrotnie podejmowa³ temat wojny nuklearnej, biologicznej i chemicznej (wojny ABC). Papie¿
mówi³ wprost, ¿e je¿eli szkody wynikaj¹ce z prowadzenia wojny s¹ bez porównania wiêksze ni¿ doznawana niesprawiedliwoæ, mo¿na zostaæ zobowi¹zanym do
przyjêcia na siebie niesprawiedliwoci. W ten sposób dochodzi do eliminacji jednego z bardziej istotnych warunków wojny sprawiedliwej: causa iusta. Przywo³uj¹c argumentacjê w. Augustyna dotycz¹c¹ tego warunku, przyczyn¹ prowadzenia wojny winno byæ zabezpieczenie pokoju, tymczasem we wspó³czesnej
wojnie mo¿na siê raczej spodziewaæ eskalacji konfliktu, reakcji ³añcuchowej
i mierci osób postronnych.
Nowym zjawiskiem we wspó³czesnej wojnie jest technizacja armii, co prowadzi do dehumanizacji wojny i wojny totalnej, której krytykê podj¹³ ju¿ Sobór
Watykañski II w Gaudium et spes nr 8012. Wojna jest prowadzona przed ekranami
monitorów, skutków bezporednich nie widaæ. Jest to tzw. wojna w bia³ych ko³nierzykach. Wbrew pozorom, ma to istotne znaczenie dla oceny moralnej wojny
zarówno ofensywnej, jak te¿ defensywnej13. Przede wszystkim, bardzo trudno
jest ustaliæ, kto jest agresorem. Ka¿de z pañstw posiadaj¹cych broñ nuklearn¹
stanowi potencjalne zagro¿enie. W porównaniu do wczeniej prowadzonych wojen, nie ma istniej¹cego wówczas d³ugiego okresu przygotowawczego. Agresorem jest ten, kto pierwszy nacinie guzik. Ta nowa sytuacja wymaga jeszcze wiêkszej odpowiedzialnoci za ewentualne skutki uruchomienia reakcji ³añcuchowej14.
11 Por. Pius XII, WeinachtsRundfunkbotschaft über Demokratie und Weltfrieden am 24. Dezember 1944, (Orêdzie bo¿onarodzeniowe 1944), w: Texte zur Soziallehre, KettelerVerlag 19928, s. 146.
12 Tak¿e Katechizm Kocio³a Katolickiego [dalej: KKK] wzywa do uwzglêdnienia potêgi wspó³czesnych rodków ra¿enia (nr 2309). J. Salij, w celu ukazania barbarzyñstwa wspó³czesnej wojny,
cytuje prof. B. Malinowskiego, który jednemu Triobrandczykowi próbowa³ wyjaniæ rozmiar bitwy
pod Verdun i ¿e tak wiele tysiêcy ludzi zginê³o. Temu barbarzyñcy wydawa³o siê to takie bezsensowne: Przecie¿ nikt nie zje takiej góry miêsa. Wówczas pomyla³em sobie smêtnie  zanotowa³
Malinowski  kto tu jest wiêkszym barbarzyñc¹: czy ci poczciwi ludo¿ercy, czy my, Europejczycy,
którzy jednak naprawdê potrafimy urz¹dzaæ takie masowe rzezie, jak pod Verdun. Cyt. za J. Salij,
Wojna o pokój? O wojnie i pokoju widzianych oczami chrzecijanina, Kraków 2003, s. 25.
13 Nale¿y mo¿e przypomnieæ, ¿e etyka chrzecijañska uznaje wojnê ofensywn¹ za moraln¹
pod pewnymi warunkami: Wojna militarna ofensywna przy u¿yciu broni konwencjonalnej jest
moralnie dopuszczalna dla obrony przed bezporednim i moralnie pewnym niebezpieczeñstwem
agresji, jak równie¿ dla restytucji naruszonego prawa. W warunkach wojny atomowej staje siê niedopuszczaln¹ w absolutnym tego s³owa znaczeniu. T. lipko, Zarys etyki szczegó³owej, t. 2: Etyka
spo³eczna, Kraków 20052, s. 338.
14 Wojna jest zawsze z³em. Rozmowa z ks. prof. Dr hab. Andrzejem Zwoliñskim, w: Por.
H. Bejda i in., Koció³ & Wojna & Irak, Kraków 2003, s. 78.
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Z racji, ¿e warunki sprawiedliwej wojny s¹ trudne do wype³nienia, niektórzy autorzy postuluj¹ powrót do czasów przedaugustyñskich. Obecnie zauwa¿a siê pewien dystans Stolicy Apostolskiej do usprawiedliwiania wojny i  jak to ju¿ wczeniej zosta³o ukazane w nauce Piusa XII  je¿eli ju¿ trzeba uznaæ koniecznoæ
wojny czy odpowiedzi zbrojnej, to dopuszcza siê j¹ tylko w postaci obrony koniecznej (defensio legitima).
Dokument Komisji Papieskiej Iustitia et Pax z 1976 roku stwierdza: Lepiej
jest znosiæ niesprawiedliwoæ ni¿ broniæ siê, gdy brak jest wspó³miernoci pomiêdzy krzywd¹ wyrz¹dzon¹ a wartociami, które chce siê uratowaæ. A co najmniej nie broniæ siê przy u¿yciu tych w³anie rodków, bowiem prawo i obowi¹zek wymagaj¹ w imiê praw cz³owieka i jego godnoci aktywnego oporu bez u¿ycia przemocy wobec nies³usznej agresji.
Stolica Apostolska wzywa do zastosowania w czasach kryzysów wszystkich
innych rodków wywierania presji na pañstwo, które nie stosuje siê do rezolucji
(konwencji) ONZ. Zaliczaj¹ siê do nich: mediacje, dyplomatyczny bojkot, embarga, prowadzenie kampanii informuj¹cej, naciski, wspieranie grup oporu15.
Ze wzglêdu na si³ê ra¿enia i destrukcyjny charakter, ocenê wojny nale¿y zaczynaæ w czasach dzisiejszych od za³o¿enia przeciwko wojnie. Za³o¿enie to spotykamy w licie biskupów amerykañskich z 1983: Challenge of Peace (Wyzwanie
pokoju). James Turner Johnson zwraca uwagê, ¿e wojny, które mia³y miejsce po
II wojnie wiatowej, mia³y najczêciej charakter lokalny, spowodowane by³y przez
lokalnych tyranów (wata¿ków), i dlatego argument sprzeciwu wobec wojny nie powinien byæ nadu¿ywany. Autor ten nie akceptuje tendencji do nazywania wspó³czesnej wojny czynem wewnêtrznie z³ym (intrinsece malum), a do tego  wydaje
siê  d¹¿¹ niektórzy pacyfistycznie zorientowani teologowie moralici16.
2. WARUNKI DOPUSZCZAJ¥CE INTERWENCJÊ HUMANITARN¥
Od wczesnych lat 90. poprzedniego wieku w oficjalnym nauczaniu moralnym
Kocio³a pojawi³o siê nowe wyra¿enie: interwencja humanitarna, która jest tak¿e
jakim sposobem przeciwdzia³ania wojnie, jej przyczynom, tak¿e tyranom, czyli
w³adcom nadu¿ywaj¹cym swojej w³adzy, uciskaj¹cym swój lud17. Naukê o moral15

rodki te wylicza Jan Pawe³ II w swoim przemówieniu do dyplomatów: Prawo miêdzynarodowe, uczciwy dialog, solidarnoæ miêdzy pañstwami, szlachetna sztuka dyplomacji  oto rodki
rozwi¹zywania sporów odpowiadaj¹ce godnoci cz³owieka i narodów. Jan Pawe³ II, Nie mierci, egoizmowi i wojnie! Tak ¿yciu i pokojowi!, OsRomPol (2003)3, s. 2124.
16 Por. J. Turner Johnson, Wojna sprawiedliwa , art. cyt., s. 117118.
17 Do zastosowania takiej interwencji wzywa³a Stolica Apostolska ju¿ wczeniej, w obliczu
konfliktu w Boni, na pocz¹tku lat 90. poprzedniego wieku. Bezczynnoæ w tym przypadku stanowi³aby powa¿ny grzech zaniedbania: Sumienie ludzkoci ( ) domaga siê ustanowienia obowi¹zku interwencji humanitarnej w sytuacjach, które powa¿nie zagra¿aj¹ ¿yciu ca³ych ludów i grup
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nej odpowiedzialnoci za to, co siê dzieje w innych suwerennych pañstwach, spotykamy ju¿ wczeniej. £¹czy siê ona z doktryn¹ o niepos³uszeñstwie obywatelskim,
która usprawiedliwia wyst¹pienie przeciw w³adzy, która poprzez wystêpki traci
swoj¹ legalnoæ. Na tej podstawie wywodzi siê tak¿e mo¿liwoæ odniesienia siê do
instytucji miêdzynarodowych, które winny braæ w obronê jednostki przeladowane w pañstwach, w których ³amane s¹ podstawowe prawa cz³owieka18. Ta wiadomoæ praw jednostki i jej prymatu wobec suwerennoci pañstw sta³a siê podstaw¹
orzeczenia Stolicy Apostolskiej, która zaakceptowa³a interwencje humanitarne
w przypadku ³amania i nieliczenia siê z podstawowymi prawami cz³owieka. W swoim przemówieniu do korpusu dyplomatycznego w 1993 roku Jan Pawe³ II podkreli³: Najistotniejszym elementem ¿ycia miêdzynarodowego nie s¹ pañstwa,
ale cz³owiek. Wzrost znaczenia jednostki le¿y u podstaw tzw. «prawa humanitarnego». Istniej¹ interesy, które przekraczaj¹ granice pañstw: s¹ to interesy osoby,
jej prawa. ( ) Zasady suwerennoci pañstw i nieingerencji w ich sprawy wewnêtrzne zachowuj¹ ca³¹ swoj¹ wartoæ, nie mog¹ byæ jednak parawanem, który
pozwala bezkarnie torturowaæ i zabijaæ ( ) Rzecz jasna, prawnicy bêd¹ jeszcze
musieli zbadaæ tê now¹ rzeczywistoæ, aby dok³adnie okreliæ jej zarysy19.
Zaistnienie tzw. stanu wy¿szej koniecznoci humanitarnej mia³oby przy tym
byæ wartoci¹ nadrzêdn¹ w stosunku do zasady suwerennoci pañstwa i stanowiæ
kolejny  obok dwóch innych wyliczonych przypadków przewidzianych w Karcie Narodów Zjednoczonych20. Zatem, interwencja humanitarna zatem to: Zbrojna
interwencja podejmowana przez pañstwo lub grupê pañstw (ewentualnie przez
etnicznych: o tym obowi¹zku narodów i spo³ecznoci miêdzynarodowej przypominaj¹ wytyczne
przed³o¿one waszej konferencji. Jan Pawe³ II w Przemówieniu do uczestników obrad Miêdzynarodowej Konferencji ONZ ds. Wy¿ywienia i Rolnictwa 5.XII.1992, OsRomPol (1993)3, s. 3840.
18 Ks. Piotr Mazurkiewicz przybli¿a dokumenty i dzie³a, w których mowa jest o mo¿liwoci
oporu i interwencji wzglêdem tyranizuj¹cej w³adzy. S¹ to: Vindicae Contra Tyrannos (manifest
hugenotów 1579), De iure belli ac pacis H. Grotiusa, Alexis Tocqueville w O demokracji w Ameryce. Ten ostatni uznaje tak¹ mo¿liwoæ w sytuacji zagro¿enia przekszta³cenia siê demokracji w tyraniê wiêkszoci.. Zdaniem Tocquevillea  pisze Mazurkiewicz  istnieje jakie powszechne prawo,
do którego spo³eczeñstwo jako suweren mo¿e siê odwo³aæ. Przywo³anie tego uniwersalnego prawa
jest zarazem odwo³aniem siê do spo³ecznoci ogólnoludzkiej, która jest suwerenem w sensie bardziej podstawowym ni¿ którykolwiek z narodów wziêty osobno. P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, Wroc³aw 2006, s. 143. Tym ponadpañstwowym prawem jest sprawiedliwoæ, która winna staæ
siê punktem odniesienia przy ocenie dzia³añ suwerennych pañstw Wydaje siê, ¿e taka wiadomoæ
prawa uniwersalnego przyda³aby siê dzisiaj w obliczu tylu nadu¿yæ w dziedzinie biomedycyny.
19 Jan Pawe³ II, Przem. do korpusu dyplomatycznego, dn. 16.01.1993, OsRomPol (1993)3,
s. 4044. W orêdziu na wiatowy Dzieñ Pokoju [dalej: DP] w roku 2000 papie¿ przypomina:
Zbrodni przeciwko ludzkoci nie mo¿na uwa¿aæ za wewnêtrzne sprawy danego kraju. Ten¿e,
Orêdzie na DP 2000 Na ziemi pokój ludziom, których Bóg mi³uje, w: Jan Pawe³ II, Orêdzia,
przes³ania, przemówienia okolicznociowe, Dzie³a zebrane, t. IV, Kraków 2007, nr 7.
20 Por. D. Rudkowski, Interwencja humanitarna w prawie miêdzynarodowym, Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2006, s. 5.
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organizacjê miêdzynarodow¹) w innym pañstwie, bez zezwolenia tego pañstwa,
w celu zapobie¿enia katastrofie humanitarnej lub grobie katastrofy humanitarnej, spowodowanej w szczególnoci powa¿nymi i wystêpuj¹cymi na szerok¹ skalê naruszeniami podstawowych praw cz³owieka21.
Nale¿y podkreliæ, ¿e interwencja humanitarna nie jest jeszcze instytucj¹ prawn¹ powszechnego prawa miêdzynarodowego, jest to wci¹¿ wyra¿enie o charakterze politycznym, oparte na realiach politycznych22. Problem polega na tym, ¿e
konkuruj¹ tu ze sob¹ cztery fundamentalne zasady prawa miêdzynarodowego,
mianowicie: zasada suwerennoci, zasada nieinterwencji, zasada ochrony fundamentalnych praw cz³owieka oraz zasada zakazu groby u¿ycia si³y w stosunkach
miêdzynarodowych23.
Wylicza siê nastêpuj¹ce przyczyny zastosowania interwencji humanitarnej:
a. ochrona prawa;
b. ochrona w³asnych obywateli zagro¿onych przez inne pañstwo (np. terrorystów, piratów);
c. ochrona maj¹tku pañstwa interweniuj¹cego, np. interwencja Belgii w Kongo (1960);
d. zabezpieczenie innych ¿ywotnych interesów danego pañstwa, najczêciej
interweniuj¹cego, np. interwencja USA na Grenadzie (1983 r.) i w Panamie (1989 r.).
Interwencje te winny byæ podejmowane w zgodzie z Rad¹ Bezpieczeñstwa
ONZ i postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych (rozdz. VII). Niestety,
maj¹ te¿ miejsce interwencje z domnieman¹ zgod¹ albo podjête w sprzecznoci
z Kart¹ Narodów Zjednoczonych (Grenada, Panama, Kosowo). Zdaniem D. Radowskiego pojêcie interwencji humanitarnej nale¿a³oby zawêziæ wy³¹cznie do
operacji zbrojnych autoryzowanych przez Radê Bezpieczeñstwa ONZ24.
Przyk³adem takiej interwencji by³o zaanga¿owanie siê USA i innych pañstw,
z mandatu ONZ, w wewnêtrzne sprawy legalnego pañstwa, na przyk³ad w Kosowie (1999) albo w Rep. rodkowoafrykañskiej (1979 r.). Interesuj¹ca i wiele
mówi¹ca jest puenta D. Rudkowskiego, w której zawarta jest krytyka pewnej samowoli niektórych pañstw: Tworzenie prawa drog¹ faktów dokonanych, przy
u¿yciu si³y zbrojnej, jest najgorszym z mo¿liwych wyjæ. Prawo ukszta³towane
w ten sposób bêdzie czêsto podawane w w¹tpliwoæ i d³ugo kontestowane. To za
21 Niniejsza definicja zosta³a przyjêta przez uczestników seminarium NATO obraduj¹cych na
ten temat w Scheveningen w listopadzie 1992 (CSS Strategic Briefing Papers, czerwiec 2000, t. 3,
czêæ 1). Cyt. za D. Rudkowski, Interwencja humanitarna, dz. cyt., s. 102.
22 Por. P. Wierzbicki, G. Welhengama, The Problem of Humanitarian Intervention: Development and Trends, The Liverpool Law Reviev 1994, vol. XVI, no 2, s. 151165.
23 Por. D. Rudkowski, Interwencja humanitarna, dz. cyt., s. 103.
24Por. tam¿e, s. 100.
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mo¿e kiedy okazaæ siê samodzieln¹ przyczyn¹ sporów miêdzynarodowych25.
Jeszcze jeden nowy problem, co robiæ, gdy chodzi o jawn¹ krzywd¹ ludzk¹ czy
zagro¿enie ¿ycia w³asnych obywateli, a prawo miêdzynarodowe i rozwój instytucji wykazuje ogromne luki?
O koniecznoci instytucji ponadnarodowej reguluj¹cej konflikty wewn¹trzi miêdzypañstwowe wspominali ju¿ ojcowie soborowi. W Gaudium et spes stwierdzaj¹: Wymaga to z pewnoci¹ ustanowienia jakiej uznanej przez wszystkich
powszechnej w³adzy publicznej, która by³aby obdarzona skuteczn¹ si³¹, aby wszystkim zapewniæ zarówno bezpieczeñstwo, jak i przestrzeganie sprawiedliwoci oraz
poszanowanie praw. Zanim mo¿na bêdzie ustanowiæ tê po¿¹dan¹ w³adzê, trzeba,
aby dzisiejsze najwy¿sze gremia miêdzynarodowe oddawa³y siê poszukiwaniom
rodków bardziej odpowiednich do stworzenia powszechnego bezpieczeñstwa26.
Warto zatem zapytaæ, jakie s¹ warunki dopuszczenia interwencji humanitarnej? Otó¿, aby ocena interwencji humanitarnej by³a pozytywna, musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki: s³uszna przyczyna (iusta causa)27, cile okrelone
cele, musi byæ ograniczona w czasie, w pe³ni respektowaæ prawo miêdzynarodowe, podlegaæ nadzorowi uznanych organów o charakterze ponadnarodowym, nie
mo¿e byæ rozumiana wy³¹cznie w sensie militarnym, ale jako wszelkie dzia³anie
zmierzaj¹ce do rozbrojenia agresora28. Tymczasem, trzeba ze smutkiem stwierdziæ, ¿e ONZ nie dysponuje adekwatnym do jej zadañ autorytetem. W sposób a¿
nadto wyrany ukaza³a to samowolnoæ Amerykanów podczas interwencji zbrojnej (drugiej) w Iraku. Poza tym, nie jest to instytucja demokratyczna. Wiod¹c¹
rolê w niej pe³ni piêæ krajów, które broni¹ swoich interesów i wzajemnie siê neutralizuj¹. Wielokrotnie powinny byæ zatwierdzone i egzekwowane rezolucje przeciw Rosji za ³amanie praw cz³owieka w Czeczeni, a tego nie uczyniono.
Przyk³ad drugiej interwencji USA w Iraku mo¿e doprowadziæ do prób naladowania Amerykanów w ich bezpardonowym dochodzeniu w³asnych interesów:
je¿eli Stany mog³y, to dlaczego my nie mo¿emy? Precedens iracki podwa¿a stabilizuj¹c¹ funkcjê USA jako mocarstwa. Nale¿y siê obawiaæ, ¿e nieliczenie siê
z ONZ, pomimo jego s³aboci, przyczyni siê do jeszcze wiêkszego chaosu w wiecie i pog³êbi konflikty cywilizacyjne. Ju¿ teraz istniej¹ g³osy ze wiata nieza-

25

Tam¿e, s. 244.
KDK 82.
27 Opisuj¹c ten warunek, ks. P. Mazurkiewicz podkrela, ¿e s³uszn¹ przyczyn¹ nie jest pojedynczy przypadek, ale sama przyjêta przez rz¹dz¹cych polityka ³amania praw cz³owieka. Chodzi tu
zatem o masakry administracyjnie zarz¹dzane przez aparat pañstwowy. Ten¿e, Przemoc w polityce, dz. cyt., s. 147.
28 Zjednoczony Koció³ Prezbiteriañski w swojej definicji interwencji humanitarnej (1998 r.)
zwraca szczególn¹ uwagê na bezinteresownoæ. Interwencja taka nie mo¿e s³u¿yæ realizacji interesów narodowych pañstw j¹ podejmuj¹cych.
26
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chodniego, ¿e interwencja humanitarna, tak bardzo zalecana w niektórych skrajnych przypadkach, jest niczym innym jak przejawem neokolonializmu. Có¿ jednak za ró¿nica  zauwa¿a sarkastycznie C. Delsol  czy bomby spadaj¹ ludziom
na g³owê w imiê wy¿szoci jednej cywilizacji nad drug¹, czy te¿ w imiê demokracji i obrony praw cz³owieka?29.
Innym problemem, jaki daje siê ostatnio zaobserwowaæ na arenie miêdzynarodowej, jest stosowanie podwójnych standardów moralnych przez pañstwa zachodnie. Jaskrawym tego dowodem s¹ s³owa wypowiedziane przez R. Kagana:
Miêdzy nami przestrzegamy prawa, ale gdy poruszamy siê w d¿ungli, odwo³ujemy siê do prawa d¿ungli30.
Mo¿e w³anie tym nale¿y t³umaczyæ ³amanie przez Amerykanów konwencji
genewskich dotycz¹cych ofiar i jeñców wojennych. C. Delsol w tym kontekcie
pisze o fanatyzmie wiata zachodniego: Jednak fanatyzm kryje siê nie tyle w treci danego «dobra», ile w ba³wochwalczym do niej stosunku, w wierze w jej ziemsk¹ chwa³ê, w mo¿liwoæ jej urzeczywistnienia naszymi rêkoma31.
Ca³¹ strategiê USA mo¿na okreliæ jako próbê wprowadzenia ziemskiego
odkupienia. Czy naprawdê w historii nie by³o ju¿ takich, którzy próbowali tworzyæ utopijny raj na ziemi? S³usznie nale¿y stawiaæ pytanie: jaka jest ró¿nica pomiêdzy wiatem zachodnim a innym, jeli idzie o te tak istotne dla pokoju spo³ecznego sprawy, jak: szacunek dla innych, zdolnoæ dialogu, tolerancja. Niestety,
puenta jest druzgocz¹ca dla wiata zachodniego: niczym nie ró¿ni siê on od tak
zwanych cywilizacji niezachodnich. Tak¿e tu króluje fanatyzm wprowadzania i absolutyzowania w³asnego porz¹dku. Jest to nowa postaæ totalitaryzmu, która nie
przyczyni siê do nowego porz¹dku, ale raczej do nowych antagonizmów i podzia³ów. Dobro nigdy nie mo¿e byæ wprowadzane si³¹.
3. WARUNKI WOJNY SPRAWIEDLIWEJ A WSPÓ£CZESNY TERRORYZM
Terroryzm jest odmian¹ wojny wiatowej, wojny bez wyranie okrelonych
frontów, która jednak mo¿e wybuchn¹æ w ka¿dym miejscu i w której nie rozró¿nia siê miêdzy walcz¹cymi a ludnoci¹ cywiln¹, miêdzy winnymi i niewinnymi.
Terroryzm, najczêciej, ma charakter niepañstwowy. Szczególnym niebezpieczeñstwem jest fakt, ¿e w rêce terrorystów mo¿e wpaæ broñ j¹drowa o niespotykanej
sile ra¿enia. Dlatego te¿ Stany Zjednoczone do osi z³a zaliczy³y pañstwa, które
29

P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, dz. cyt., s. 155.
R. Kagan, LAmerique doitmener la politique des forts. Letretien de Dominique Simonnet,
LExpress International, nr 2696, 612 mars 2003, s. 57. Cyt. za P. Mazurkiewiczem, Przemoc
w polityce, dz. cyt., s. 157.
31 C. Delsol, Esej o cz³owieku pónej nowoczesnoci, t³um. M. Kowalska, Kraków 2003, s. 175.
Cyt. za P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, dz. cyt., s. 158.
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pracuj¹ nad wzbogaceniem uranu w celu wyprodukowania broni nuklearnej (Irak,
Iran, Korea P³n.) i które podatne s¹ na ideologie (np. fundamentalizm islamski,
komunizm).
Nale¿y odpowiedzieæ teraz na pytanie: czy mo¿na za wojnê sprawiedliw¹
uwa¿aæ tak¹, która jest skierowana przeciwko pañstwu potajemnie popieraj¹cemu terroryzm, czy jest to dostateczna przyczyna, ¿eby legitymizowaæ interwencjê
zbrojn¹ wobec takiego pañstwa? Dyskusja ta o¿ywi³a siê bezporednio po atakach na siedzibê WTO w Nowym Yorku w 2001. Administracja G. Busha, pomimo  jak siê póniej okaza³o  niedostatecznych racji, nie zawaha³a siê u¿yæ si³y
wobec pañstwa irackiego. Zdania wród etyków katolickich s¹ podzielone. Michael Novak uzna³ wojnê przeciwko Irakowi za usprawiedliwion¹, i rozumia³ j¹
jako przed³u¿enie wojny rozpoczêtej w 1991, gdzie rzeczywicie by³y racje j¹
usprawiedliwiaj¹ce, a która niestety skoñczy³a siê niepe³nym sukcesem, tzn. Saddam Husain utrzyma³ siê przy w³adzy. Na³o¿ono wtedy na rz¹d Husaina pewne
zobowi¹zania, których on nie wype³ni³32. Upada jednak argument wspierania przez
Husaina grup terrorystycznych i dlatego, zdaniem T. lipki, wojna przeciwko Irakowi jest niemoralna. Zdaniem tego autora, do walki z terroryzmem, nawet miêdzynarodowym, wystarcz¹ metody policyjne. W ostatnich latach policja rozwinê³a i udoskonali³a wspó³pracê miêdzynarodow¹, przep³yw informacji, dlatego te¿,
nieuzasadnione jest  zdaniem polskiego etyka  wci¹ganie ca³ego pañstwa w taki konflikt33.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e sam terroryzm jest przejawem cywilizacji mierci
i uw³acza godnoci cz³owieka. Wielkim przeciwnikiem terroryzmu by³ oczywicie Jan Pawe³ II. Wielokrotnie, po ró¿nych zamachach, czy to w Irlandii, Hiszpanii, Izraelu, czy USA, wzywa³ do opamiêtania: Niech pos³uchaj¹ mego g³osu ci,
którzy weszli na nieludzk¹ drogê terroryzmu: lepe uderzenia, zabijanie niewinnych czy stosowanie krwawego odwetu nie sprzyjaj¹ sprawiedliwej ocenie rewindykacji zg³aszanych przez grupy mniejszociowe, na rzecz których oni rzekomo dzia³aj¹34.
Zdecydowany sprzeciw wobec takich form dochodzenia swoich praw wyrazi³ Jan Pawe³ II tak¿e w homilii w Irlandii, w Drogheda (dn. 29.09.1979): Nie
mo¿na nie dostrzegaæ bolesnej plagi dzisiejszego wiata: zjawiska terroryzmu,
nastawionego na zabijanie i niszczenie bez ró¿nicy ludzi i dóbr, na tworzenie
klimatu strachu i niepewnoci, czêsto równie¿ poprzez wiêzienie zak³adników.
32

Por. M. Novak, Wojna asymetryczna i wojna sprawiedliwa. Koniecznoæ moralna, w: Koció³ & Wojna & Irak, dz. cyt., s. 107.
33 Por. T. lipko, Wojna, moralnoæ i zdrowy rozs¹dek, w: Koció³ & Wojna & Irak, dz. cyt.,
s. 60.
34 Jan Pawe³ II, Orêdzie na DP 1989 Poszanowanie mniejszoci warunkiem pokoju, w: ten¿e,
Orêdzia , dz. cyt., nr 10.
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Nawet, gdy jako motywacjê tej nieludzkiej praktyki podaje siê jak¹ ideologiê
czy d¹¿enie do stworzenia lepszego wiata, akty terroryzmu nigdy nie mog¹ byæ
usprawiedliwione35. Nie wystarczy jednak potêpiæ terroryzm, trzeba zidentyfikowaæ dok³adnie jego przyczyny i je zwalczyæ. Nie ma terroryzmu tam, gdzie
ludzie maj¹ odpowiednie warunki ¿ycia, gdzie istnieje sprawiedliwoæ spo³eczna,
równoæ spo³eczna i respektowane s¹ podstawowe prawa cz³owieka. Do zapewnienia odpowiednich warunków ¿ycia ludzkiego (ecologia humana), co równowa¿ne jest z prewencj¹ przeciw terroryzmowi, wezwa³ Jan Pawe³ II w orêdziu na
DP 1986 Pokój jest wartoci¹, która nie zna podzia³ów: W duchu solidarnoci
i przy pomocy dialogu nauczmy siê:
 szacunku dla ka¿dej osoby ludzkiej;
 szacunku dla prawdziwych wartoci i kultury innych;
 szacunku dla s³usznej autonomii i prawa innych do samostanowienia;
 przezwyciê¿enia w³asnego egoizmu, aby zrozumieæ i popieraæ dobro
innych;
 w³¹czania w³asnych rodków w rozwój solidarnoci spo³ecznej dla postêpu i rozwoju, p³yn¹cych z równoci i sprawiedliwoci;
 budowania struktur, które sprawi¹, ¿e spo³eczna solidarnoæ i dialog bêd¹
trwa³ymi znamionami wiata, w którym ¿yjemy36.
Innym przypadkiem jest ocena zastosowania si³y w obliczu narastaj¹cego
zagro¿enia ze strony innego pañstwa. Przypadek ten ró¿ni siê od wy¿ej omawianego, nie chodzi w nim bowiem o terrorystów, ukrywaj¹cych siê w jakim pañstwie, ale o suwerenne pañstwo, które, na co wskazuj¹ wszystkie okolicznoci,
przygotowuje siê do napaci zbrojnej. Pytanie brzmi: czy uzasadnione jest uprzedzenie ataku przeciwnika? Nastêpny punkt niniejszych rozwa¿añ jest próba odpowiedzi na to w³anie pytanie.
4. CZY MO¯NA UZASADNIÆ ETYCZNIE WOJNÊ PREWENCYJN¥?
Wed³ug wy¿ej przedstawionych warunków odpowied brzmi: nie37. Przyk³adem takiej wojny, rzekomo w imieniu ca³ej spo³ecznoci miêdzynarodowej, by³a
wojna przeciwko Irakowi, który  to trzeba podkreliæ  nie wype³ni³ wszystkich
35

AAS 71(1979), 2.

36 Jan Pawe³ II, Orêdzie na DP 1986 Pokój jest wartoci¹, która nie zna podzia³ów, w:

ten¿e, Orêdzia , dz. cyt., nr 5.
37 Takie stanowisko prezentuje m.in. T. lipko: Niedopuszczalnoæ wojny prewencyjnej w ostatecznym rozrachunku wynika st¹d, ¿e na skutek braku s³usznej przyczyny w postaci aktualnej lub
(w pewnych warunkach) bezporedniej i moralnie pewnej agresji sama wojna prewencyjna przybiera znamiona niesprawiedliwej agresji, innymi s³owy staje siê wojn¹ agresywn¹. Ten¿e, Zarys etyki
szczegó³owej, T. 2: Etyka spo³eczna, dz. cyt., s. 341342. Definicja wojny prewencyjnej  Por. tam¿e, s. 325.
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warunków postawionych mu wczeniej przez ONZ38. Trzeba jednak tak¿e zaznaczyæ, ¿e Amerykanie nie wystêpowali w imieniu ONZ, ale swojego w³asnego
kraju i krajów z nimi sprzymierzonych. Wydaje siê równie¿, ¿e Amerykanie nie
wykorzystali wszystkich innych rodków perswazyjnych wiod¹cych do pokoju39.
Sprzeciw wobec tej wojny wyrazi³ równie¿ Jan Pawe³ II.
Jakie zatem argumenty mo¿na wymieniæ przeciwko forsowanej przez USA
i sprzymierzonych wojnie prewencyjnej? A. Gianellii i A. Tornielli odpowiadaj¹:
Przede wszystkim «wojna prewencyjna» zak³ada³a wojnê o charakterze ofensywnym. Co wiêcej, «wojna prewencyjna» by³a czym skrajnie ró¿nym od prawa
do obrony w³asnej, jakie Watykan przyzna³ Amerykanom tu¿ po zamachach z 11
wrzenia 2001 roku. W tamtych okolicznociach bowiem agresja na Stany Zjednoczone, która przyczyni³a siê do trwa³ej, powa¿nej szkody, usprawiedliwia³a
wojnê ofensywn¹. Natomiast doktryna «wojny prewencyjnej» zak³ada interwencjê zbrojn¹, zanim dojdzie do agresji ze strony wrogiego pañstwa. Ponadto, w odró¿nieniu do «s³usznej wojny», brakowa³o te¿ elementu proporcjonalnoci: straszna
broñ, jaka by³a w posiadaniu Amerykanów, wywo³aæ mog³a z³o i zamieszanie
ciê¿sze od z³a, jakie Stany Zjednoczone mia³y zamiar wyeliminowaæ40.Brzmi to
paradoksalnie, ale lek móg³by siê okazaæ gorszy od choroby41.
Warto sobie przypomnieæ w tym miejscu inn¹ sytuacjê  z II wojny wiatowej. Chodzi o zrzucenie bomb atomowych na japoñskie miasta: Hiroszimê i Nagasaki. Tak¿e wtedy pogwa³cono warunek proporcjonalnoci: nie by³o s³usznej przyczyny, nie rozró¿niono celów cywilnych i strategicznowojskowych. Polityka i demagogia wojenna USA stanowi zatem realne niebezpieczeñstwo dla pokoju na
wiecie, wzmacnia i tak ju¿ du¿e uprzedzenia miêdzy wiatem zachodnim a krajami
muzu³mañskimi. Istnieje tak¿e podejrzenie, ¿e g³ównym powodem wojny przeciwko Irakowi by³a chêæ rozszerzenia wp³ywów amerykañskich w rejonie strategicznym z racji obfitoci w z³o¿a ropy naftowej (drugie co do wielkoci na wiecie).
38 Komentatorzy podkrelaj¹, ¿e Irak nie by³ jedynym pañstwem, które nie przestrzega³o rezolucji ONZ. La civilta Cattolica przypomnia³a, i¿ na 91 wszystkich pogwa³ceñ rezolucji ONZ a¿ 56
zosta³o dokonanych przez pañstwa sprzymierzone z Amerykanami: Izrael  32 oraz Turcja, która
nie przestrzega³a 24 rezolucji. Pogwa³cenia ze strony Izraela dotyczy³y narodu palestyñskiego. Ostatnia rezolucja numer 1435 z 2002 roku zobowi¹zywa³a Izrael do natychmiastowego wycofania si³
izraelskich z miast palestyñskich i powrót na pozycje zajmowane przed wrzeniem 2000 roku. A. Gianelli, A. Tornielli, Papie¿e a wojna. Od pierwszego wiatowego konfliktu do ataku na Irak, t³um.
Lucyna Rodziewicz, Kraków 2006, s. 307, przypis 103.
39 Prezydent Georg W. Bush junior stara³ siê tak¿e o poparcie Stolicy Apostolskiej, ale go nie
otrzyma³. Ju¿ w 1947 roku podobn¹ koalicjê, tamtym razem przeciwko komunizmowi, zaproponowa³ Watykanowi prezydent USA Harry Spencer Truman. Pius XII odmówi³. Por. A. Gianelli, A. Tornieli, Papie¿e a wojna, dz. cyt., s. 302.
40 Tam¿e, s. 303.
41 Sformu³owania tego u¿y³ Jan Pawe³ II a propos teologii wyzwolenia i teraz  po kilkunastu
latach  mo¿na je zastosowaæ do tego, co czyni demokratyczne pañstwo prawa.
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W tej trudnej geopolitycznej sytuacji otworzy³a siê mo¿liwoæ pokojowego
dzia³ania i zbudowania niezale¿nej i jednoczenie racjonalnej pozycji dla Europy
(UE). Niestety, Europa nie wykaza³a siê w tej sytuacji jednomylnoci¹. Czêæ
krajów, m.in. Polska, wziê³a udzia³ w tej bezsensownej wojnie i stanê³a po stronie
tzw. osi g³upoty42. Tymczasem druga czêæ wyrazi³a swój zdecydowany sprzeciw i oburzenie: Je¿eli ka¿de pañstwo, które uznaje siê za zagro¿one, bêdzie
pierwsze atakowa³o pañstwo, które mu zagra¿a, aby w ten sposób «zapobiec»
grobie ataku, na ca³ej planecie wybuchaæ bêd¹ niekoñcz¹ce siê wojny43. Wojna
prewencyjna sta³aby siê w ten sposób zarzewiem nowych konfliktów, uzasadnieniem nowych ataków pañstw, które ukrywa³yby rzeczywiste cele ekspansywne.
Podsumowuj¹c stanowisko Stolicy Apostolskiej po 11.09.2001 r., nale¿y
stwierdziæ, ¿e respektuje ona prawo Amerykanów do defensio legitima (wojny
obronnej), ale nie rozci¹ga go na akceptacjê wojny prewencyjnej. Jak¹ form¹
rekapitulacji stanowiska Stolicy Apostolskie nt. wojny prewencyjnej s¹ s³owa abpa
Renato Martino, by³ego przewodnicz¹cego Komisji Iustitia et Pax: Wojna prewencyjna jest wojn¹ ofensywn¹ i nie mo¿e wchodziæ w zakres definicji «s³usznej
wojny». ( ) Prawem ka¿dego pañstwa jest obrona przed atakiem, ( ) ale kolej¹
rzeczy jest wpierw agresja, a potem odpowied obronna, a nie odwrotnie44.
Wzrastaj¹ca awersja wobec wszelkich poczynañ wojennych ka¿e postawiæ
pytanie, czy wojna, nawet obronna, jest uzasadniona? Nastêpny, ostatni ju¿ punkt
tego artyku³u, jest próba dania na nie odpowiedzi.
5. CZY PACYFIZM JEST MORALNY?
Warto siê zastanowiæ, czy daje siê prze³o¿yæ wznios³¹ naukê o nie u¿ywaniu
przemocy (nonviolence) zawart¹ w B³ogos³awieñstwach na codziennoæ ¿ycia
spo³ecznopolitycznego? Przecie¿ sama Ewangelia nie potêpia s³u¿by wojskowej. ¯o³nierze otrzymali jedynie nakaz: Nad nikim siê nie znêcajcie i nikogo nie
uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swym ¿o³dzie (£k 3,14). Odpowied zatem
brzmi: nie. Jest to niemo¿liwe, a to z tej przyczyny, ¿e trudno zak³adaæ wysok¹
moralnoæ wszystkich obywateli i przywódców pañstw. Zawsze bêd¹ istnieæ przestêpcy i ludzie nieprzystosowani spo³ecznie oraz kraje bêd¹ce zagro¿eniem dla
pokojowego wspó³istnienia narodów. Jest rzecz¹ paradoksaln¹, ¿e wewnêtrzna
42 Bezzasadnoæ tej wojny, a z drugiej strony jej pragnienie, bardzo trafnie opisuj¹ Hans von
Sponeck, który by³ niegdy kierownikiem programu pomocowego ONZ w Bagdadzie, oraz Andreas Zumach (miêdzynarodowy korespondent Tageszeitung) w ksi¹¿ce: Chronik eines gewollten Krieges. Wie die Weltöfentlichkeit manipuliert und das Völkerrecht gebrochen wird, Köln 20032.
43 A. Gianelli, A. Tornielli, Papie¿e a wojna, dz. cyt., s. 303.
44 R. Martino, Przedstawienie orêdzia na DP 2003, dn. 18.12.2002. Cyt za: A. Gianelli,
A. Tornielli, Papie¿e a wojna, dz. cyt., s. 309310.
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wartoæ ¿ycia oraz obowi¹zek mi³oci samego siebie ( ) s¹ podstaw¹ autentycznego prawa obrony. ( ) Nikt nie mo¿e wyrzec siê prawa do obrony w³asnej tylko
dlatego, ¿e nie doæ mi³uje ¿ycie lub samego siebie45.
Niemniej, w ostatnim okresie wzros³a liczba chrzecijan, pragn¹cych ¿yæ radykalnie i odczytuj¹cych nieu¿ywanie przemocy jako wymóg ich wiary. O koniecznoæ respektowania sumieñ ludzi, którzy z ró¿nych przyczyn nie chc¹ na
przyk³ad s³u¿yæ w wojsku, apelowa³ tak¿e Sobór Watykañski II: Ci, którzy wyrzekaj¹ siê przemocy oraz krwawych dzia³añ i w celu ochrony praw cz³owieka
odwo³uj¹ siê do rodków obronnych, jakie dostêpne s¹ najs³abszym, daj¹ wiadectwo mi³oci ewangelicznej, pod warunkiem, ¿e nie przynosi to szkody prawom ani obowi¹zkom innych ludzi i spo³eczeñstw. wiadcz¹ oni w sposób uprawniony o powadze ryzyka fizycznego i moralnego uciekania siê do przemocy, która
powoduje zniszczenia i ofiary46.
Idea pacyfizmu zyska³a jeszcze wiêksz¹ aprobatê po roku 1989, roku upadku
muru berliñskiego, zlikwidowania bloków oraz zmniejszeniu ryzyka wojny nuklearnej. Dokona³o siê to rodkami pokojowymi, poprzez perswazjê i przypominanie o podstawowych prawach cz³owieka. Ta nowa sytuacja pokaza³a, ¿e mo¿liwe jest dochodzenie do wielkich przemian spo³ecznych i ustrojowych za pomoc¹
rodków pokojowych i argumentów racjonalnych47. Niemniej, do dzi dnia wród
teologów moralistów istniej¹ tacy, którzy z niedowierzaniem i z dystansem odnosz¹ siê do idei pacyfizmu. Krytyka pacyfizmu jest uzasadniona, kiedy wi¹¿e siê
ona z negacj¹ pañstwa (anarchici) i wrogoci¹ wobec niego. J. Salij wyró¿nia
dwa rodzaje pacyfizmu: pacyfizm tchórzów i pacyfizm ludzi duchowych.
Pierwszy  jak pisze  wynika ze zwierzêcego strachu w obliczu zagro¿enia:
Tacy pacyfici chc¹ za wszelk¹ cenê unikn¹æ cierpienia, w³asnego oczywicie:
gotowi s¹ innych wystawiæ niesprawiedliwie na wiêksze jeszcze cierpienia, byleby nie cierpieæ samemu. Nie liczy siê dla nich sprawiedliwoæ, nie dbaj¹ o swoj¹
ludzk¹ i narodow¹ godnoæ, ich dogmatem jest czysto zwierzêcy egoizm. Powodowani tym egoizmem, nie lêkaj¹ siê stosowaæ przemocy wobec s³abszego,
oszczerstw i ³amania sumieñ48. Najwy¿szym wzorem tego drugiego pacyfizmu
jest sam Pan Jezus: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz
chwytaj¹, od miecza gin¹. Czy mylisz, ¿e nie móg³bym prosiæ Ojca mojego,
a zaraz postawi³by mi wiêcej ni¿ dwanacie zastêpów anio³ów? (Mt 26,5253).
J. Salij dla jeszcze lepszego ukazania ró¿nic pomiêdzy tymi dwoma rodzajami pacyfizmu powo³uje siê na pewien przyk³ad: Wyobramy sobie, ¿e silniejszy

45

Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelum vitae (25 marca 1995), nr 55.
2306. Por. KDK 7879 i KKK 2311.
47 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimu annus (1 maja 1991), nr 23.
48 J. Salij, Wojna o pokój?, dz. cyt., s. 33.
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bije s³abszego. Na sytuacjê tê mo¿na zareagowaæ w trojaki sposób. Kto oddali
siê szybko od tego miejsca i jeszcze usprawiedliwi siê ob³udnie, ¿e on jest przeciwny u¿ywaniu przemocy. Kto inny pobiegnie szybko broniæ s³abszego i przywo³aæ silniejszego do porz¹dku. Jednak jest jeszcze mo¿liwoæ trzecia, najtrudniejsza: wbiec bezbronnie pomiêdzy nich, tak ¿e silniejszy nie mo¿e ju¿ biæ s³abszego, ale jeli siê nie opamiêta, to zacznie biæ mnie49. Najbardziej ewangeliczna,
najbardziej trudna i najbardziej po¿¹dana jest ta trzecia postawa. Jest ona niestety
niemo¿liwa do zastosowania na p³aszczynie miêdzynarodowej, gdzie du¿¹ rolê
odgrywaj¹ interesy konkretnych pañstw i czynniki polityczne.
PODSUMOWANIE
W niniejszym artykule zosta³y podjête zagadnienia dotycz¹ce moralnoci
wojny. Wspó³czesna sytuacja przyczyni³a siê do pewnego zainteresowania problematyk¹ wojenn¹. Pojawi³y siê nowe problemy i zagadnienia, jak na przyk³ad
terroryzm, czy interwencja humanitarna, które domagaj¹ siê etycznych odpowiedzi. Niniejsza refleksja jest prób¹ odpowiedzi na niektóre z tych pytañ. Dodatkowym wyzwaniem do rozwa¿añ dla etyków i teologów moralistów jest sam charakter wspó³czesnej wojny. Dawne wojny  pisze A. Zwoliñski  polega³y na
zmaganiu siê skomasowanych si³ przeciwników, zmierza³y do szybkiego rozstrzygniêcia, która strona jest silniejsza, a koñczy³y siê zawarciem pokoju; «nowe
wojny» cechuje dyslokacja si³ w czasie i przestrzeni, upodobnienie do wojen partyzanckich, a akty prawne z trudem oddzielaj¹ stan wojny od pokoju («nowe wojny» nie maj¹ jasnego zakoñczenia w formie aktu prawnego)50.
Odrêbnym zagadnieniem jest pacyfizm. W artykule postawiono pytanie, czy
jest on moralnie uzasadniony, czy wspó³czesny cz³owiek nie ma prawa do obrony
swoich interesów (swojego pañstwa, narodu)? Patrz¹c od strony etyki katolickiej
i w wietle wypowiedzi papieskich, trzeba stwierdziæ, ¿e pacyfizm nie jest postaw¹, która zagwarantuje pokój spo³eczny. Jest pewnego rodzaju utopi¹, która niestety nie ma prze³o¿enia na stosunki miêdzynarodowe. Wy¿ej wymienione problemy zmuszaj¹ do nieustannej refleksji, która winna byæ prowadzona zarówno
na p³aszczynie etycznej, jak te¿ politycznoprawnej.

49
50

Tam¿e, s. 34.
A. Zwoliñski, Wojna sprawiedliwa?, Ethos 7172(2005)1, s. 53.
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THE RELEVANCY OF THE JUST WAR THEORY CONDITIONS AGAINST THE
BACKGROUND OF RECENT ARMED CONFLICTS
Summary
This article deals with issues concerning the morality of war. It discusses when the use of force
is justified and when it is simply a form of aggression. The current situation has contributed to the
reexamination of issues surrounding warfare. New problems and issues have arisen, for example,
terrorism and humanitarian intervention, which require an ethical response. This article is an attempt to answer some of these questions. An additional challenge that has to be met is the very
nature of modern warfare. A. Zwoliñski writes: Old wars consisted in a battle against the enemy
forces with the aim of coming to a quick decision as to which side was the stronger, and they ended
with peace being made; new wars, however, are characterized by the dislocation of forces in time
and space, resembling partisan warfare, and it is difficult to differentiate between war and peace
(new wars have no clear end; they are not concluded with an appropriate legal instrument). Pacifism is yet another problem. We ask whether it is morally justifiable, whether or not contemporary
man has the right to defend his interests (his country, nation)? Seen from the point of view of
Catholic ethics, and in the light of papal declarations, it can be said that the pacifist stance is not
a guarantee of peace but a certain form of utopia, which, unfortunately does not have a place in
international relations. The aforementioned problems provoke constant reflection which should be
encouraged both on the ethical as well as legal and political plane.
Keywords: JustWar Theorie, terrorism, human intervention, pacyfism
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