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STOSOWANIE PRZEMOCY PRZEZ RZ`DZ`CYCH

Poniewa zawsze znajd si jacy zodzieje i oszuci, ludzie dopuszczajcy si
aktów przemocy wobec blinich i mordercy oraz poniewa tam, gdzie brak prawa
wspartego odpowiedni si, tam zazwyczaj grasuj gangi przestpców, a tak e
poniewa w wikszoci miejsc istniej prawa wydawane przez ludzi nakazujcych stosowanie przemocy w celu egzekwowania prawa od osób, które je ami
– rodzi si pytanie: jakie jest suszne stanowisko w sprawie wykonywania
uprawnieQ do stosowania rodków przymusu przez rzdzcych oraz dziaajcych
w ich imieniu urzdników?
Mo liwe s dwa stanowiska. Pierwsze gosi, e wiat jest po prostu d ungl,
a wykonywanie przez rzdzcych ich uprawnieQ do stosowania rodków przymusu jest tylko tego przejawem. Zgodnie z kolei z drugim wykonywanie takiego
uprawnienia jest nie tylko konieczne, ale i suszne; dziki niemu wiat jest d ungl w o wiele mniejszym stopniu, ni przypuszczalnie byby bez takiego uprawnienia, a zatem w gruncie rzeczy powinnimy si cieszy>, e takie uprawnienie
istnieje, i protestowa> jedynie tam, gdzie stosuje si je w sposób niesprawiedliwy.
Jest rzecz nader jasn, e dziki rzdzcym i prawom wiat jest w mniejszym
stopniu d ungl oraz e wykonywanie uprawnieQ do stosowania rodków przymusu nale y do istoty tych instytucji w ich obecnej postaci – wszystko to jest tak
jasne, e prawdopodobnie tylko koncepcje postpu wywodzce si od Tennysona
rodz w ludziach, którzy nie chc odcina> si od wiata, myl, e mimo wszystko
taka przemoc powinna budzi> sprzeciw oraz e pewnego dnia w obecnym sysELIZABETH M. ANSCOMBE (18 marca 1919 – 5 stycznia 2001) – brytyjska filozof analityczna,
autorka prac z historii filozofii, filozofii umysu, filozofii dziaania, logiki filozoficznej, filozofii
jzyka i etyki, wybitna przedstawicielka pewnej odmiany neotomizmu.
* Przekad na podstawie: War and Murder, [w:] The Collected Philosophical Papers of G. E. M.
Anscombe, t. III, Oxford: Oxford University Press 1981, s. 51-61.
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temie bdziemy mogli obej> si bez niej. Pacyfista za to czowiek, który widzi
t idealn drog, na któr przysza cywilizacja musi kiedy wkroczy>, i stara si
ni pod a>. Jest to uuda, któr mo na by uzna> za zupenie oderwan od
rzeczywistoci, gdyby nie brzmiaa tak bardzo znajomo.
W spokojnym i praworzdnym kraju, takim jak Anglia, mo e nie by> od razu
jasne, e rzdzcy musz zleca> u ywania przemocy, posuwajc si nawet do
walki na mier> i ycie z tymi, którzy si jej przeciwstawiaj. Krótki namys
pokazuje jednak, e tak wanie jest. Ci bowiem, którzy przeciwstawiaj si sile
wspierajcej prawo, nie zawsze cofn si przed walk na mier> i ycie, i nie
zawsze mo na ich pokona> bez takiej wanie, miertelnej walki.
A zatem jedynie gdyby przymuszanie opornych przemoc byo czym samym
w sobie zym, czym z istoty zym byoby równie wykonywanie przez rzdzcych uprawnieQ do stosowania rodków przymusu. Gdyby byo to prawd, wystpowanie przeciwko takiej koncepcji przez wskazywanie na konieczno> i u yteczno> wykonywania takich uprawnieQ do stosowania przymusu, byoby w istocie jaowe. Koncepcja taka jest jednak niedorzeczna, jeli nie idzie w parze z teori goszc, e jedynym ocaleniem czowieka jest wycofanie si ze wiata; a tak
czy inaczej, jest ona faszywa. Naucza si nas bowiem, e Bóg wanie przemoc
utrzymuje w karbach z wol szatana – nie otrzymujemy obrazu Boga, który
dopuszczaby wszystko, do czego szatan jest zdolny. Istnieje wprawdzie obiegowa koncepcja, jakoby chrzecijaQstwo przynioso objawienie, e zo zawsze
trzeba zwalcza> czyst mioci bez adnej przemocy; przynajmniej to ostatnie
jednak jest faszem, jak pokazuj powy sze rozwa ania. A gdyby nie owo rzekome objawienie, nie mielibymy adnej racji, aby co takiego twierdzi>.
Przewiadczenie, e uprawnienie spoeczeQstwa do stosowania rodków przymusu jest zem, jest bliskie pogldowi, e ciao jest zem, albo e zem jest ycie
w rodzinie. Wszystkie te rzeczy nale  bowiem do obecnej kondycji ludzkiej.
Gdyby wic uprawnienie do stosowania siy stanowio przejaw za, a nie sprawiedliwy rodek do zapobiegania mu, to znaczyoby to, e natura ludzka jest do cna
zepsuta – w taki sposób, jak chrzecijaQstwo nigdy nie gosio. SpoeczeQstwo jest
bowiem czym zasadniczym dla ludzkiego dobra, a spoeczeQstwo bez uprawnienia do stosowania rodków przymusu jest, ogólnie rzecz biorc, niemo liwe.
Ta sama wadza, która tumi wewntrzny sprzeciw, obwieszcza prawa i w miar mo liwoci powstrzymuje amicych je ludzi, musi w równej mierze przeciwstawia> si wrogom zewntrznym. Zaliczamy do nich nie tylko tych, którzy atakuj granice ludnoci rzdzonej przez t wadz, ale tak e na przykad piratów
i grasujcych na drogach rozbójników oraz tych wszystkich ludzi znajdujcych
si poza ramami rzdzonego paQstwa, których dziaania w brutalny sposób wy-
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rzdzaj mu szkod. Gdy Rzymianie ustanowili swoje panowanie w Galii, ich
atak na Brytani mia powa ne uzasadnienie, to std bowiem wywodzili si Druidzi, których wychowankowie stanowili prawdziw plag w pónocnej Galii,
a których praktyki raziy Rzymian jako dira immanitas [„zowroga potworno>”].
Poza tym, skoro istnieje co takiego, jak wspólne dobro ludzkoci oraz jawna
przeciw niemu zbrodnia, to czy mo na wtpi> w wybitn suszno> postpowania
takiego jak tumienie si procederu porywania ludzi w celu handlowania nimi1,
w które rzd brytyjski kierowany przez Palmerstona postanowi si zaanga owa>?
Wspóczesne pojcie „agresji”, podobnie jak wiele innych wpywowych poj>,
jest pojciem bdnym. Dlaczego zadanie pierwszego ciosu w walce miaoby
z konieczno"ci by> ze? Jedynym pytaniem jest tu, kto ma suszno> (o ile w ogóle
kto ma).
W tym obszarze jednak ludzka duma, niegodziwo> i okrucieQstwo s tak
czste, e prawd jest powiedzenie, i w wikszoci przypadków wojny s zwyk
niegodziwoci z obu stron. Tak jak jednostka, cokolwiek zrobi, zwykle bdzie
uwa aa, e ma suszno>, a przecie mo na tu rzeczywicie mie> suszno>, tak
te narody zwykle mylnie bd uwa a>, e maj suszno> – a przecie jaki
naród mo e rzeczywicie mie> suszno>. Palmerston oczywicie nie mia wtpliwoci, prowadzc wojn opiumow przeciw Chinom, która bya czym icie
szataQskim, i handlarzy niewolnikami ciga z podobn determinacj. A przecie
bez wtpienia w sprawie pierwszej by potworem, a w drugiej czowiekiem sprawiedliwym.
Istnieje niebezpieczeQstwo, e dziaania wojenne bd czym niesprawiedliwym, a ycie powicone su bie wojskowej bdzie yciem zym: „militia czy
raczej malitia” – jak okrela to w. Anzelm. To niebezpieczeQstwo jest wiksze
ani eli niebezpieczeQstwo (które równie istnieje), e su ba w szeregach policji
bdzie si wiza> z niegodziwoci. A jest tak z uwagi na charakter dziaaQ wojennych – dla dowódców wojskowych i prowadzcych wojn rzdów, którzy od
swych narodów zbieraj pochway, a nie oskar enia, dziaania wojenne dostarczaj nadzwyczajnych okazji do niegodziwych, niesprawiedliwych praktyk. Zarazem jest faktem, e ycie osoby rzdzcej jest z reguy yciem niegodziwym,
cho> samo to jeszcze nie dowodzi, e sprawowanie wadzy jako takie jest niegodziw aktywnoci.

1

Przypuszczenie, e potrzeba nowoczesnego liberalizmu, aby to odrzuca> i potpia>, jest zwyk ignorancj. W Prawie Moj eszowym proceder taki jest pitnowany i podlega karze mierci. Na
podstawie tego kodeksu zbiegli niewolnicy sporód innych narodów mogli niegdy uzyska> azyl
w Izraelu.
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Zasadnicz niegodziwoci, stanowic pokus dla uczestników dziaaQ
wojennych, jest zabijanie niewinnych. Czsto bowiem mo na si tego dopuszcza>
bezkarnie, a nawet zyska> dziki temu saw. W ró nych miejscach i w ró nych
czasach postpek ten uznawano powszechnie za naturalny element prowadzenia
wojny – dowódca, a zwaszcza zdobywca, masakruje zatem tysice ludzi, poniewa albo przynosi mu to chwa, albo jest to rodek zastraszajcy, albo te stanowi cz> jego taktyki.

NIEWINNO? I PRAWO DO UMY?LNEGO ZABIJANIA

Trzeba z kolei zastanowi> si nad u ytym tu pojciem braku niewinnoci (noninnocence). Niewinno> jest pojciem prawnym. W tym wypadku jednak oskarony nie jest kim, kto zosta ogoszony winnym w oparciu o istniejcy kodeks
prawny, który stanowi podstaw w procesie sdowym prowadzonym przez bezstronnego sdziego, i kto w zwizku z tym staje si celem ataków. Nie ma tu
w zasadzie takiej mo liwoci, wymiar sprawiedliwoci jest bowiem czym, co
nale y do jakiej autonomicznej wadzy, tymczasem w wypadku wojny – bd
tumienia zamieszek wewntrznych przy u yciu przemocy – ta autonomiczna
wadza sama staje si stron w rozprawie, a nie podlega ju ziemskiej i doczesnej
wadzy, która mogaby sdzi> w tej sprawie i wypowiedzie> si przeciwko oskaronemu. Im bardziej stabilne spoeczeQstwo, tym rzadsze s przypadki, w których
autonomiczna wadza musi zrobi> co wicej, poza ujciem i osdzeniem swoich
wewntrznych wrogów. Ale nawet w najbardziej stabilnej spoecznoci zdarza
si, e wadza musi walczy> ze swoim wewntrznym wrogiem na mier> i ycie –
tak jak w walce z agresorami zewntrznymi podczas wojny midzynarodowej.
W takich sytuacjach uznanie jej wroga za kogo, kto nie jest niewinny, nie mogo
zosta> potwierdzone w procesie sdowym.
Nie znaczy to bynajmniej, e pojcie niewinnoci traci w takiej sytuacji zastosowanie. Aby móc uzna> ludzi, których ma si zaatakowa>, za kogo, kto nie
jest niewinny, w rozwa anym tutaj sensie, musz oni anga owa> si w jak
obiektywnie niesprawiedliw praktyk, któr atakujcy ma prawo uzna> za dotyczc jego samego; albo te – i jest to przypadek najczstszy – musz niesprawiedliwie atakowa> jego samego. W takim wypadku mo na ich zaatakowa>
po to, by ich powstrzyma>. Mo na równie zaatakowa> ich linie zaopatrzeniowe
i wytwórnie broni. Jednak e ludzie, którzy s dla niego przeszkod przez samo
swoje istnienie i dziaalno> potrzebn do ich wasnego utrzymania, jak zbieranie
plonów, produkcja ubraQ itp. – tacy ludzie s niewinni i napa> na nich bd
czynienie z nich celu ataków dlatego, e ma to pomóc w zwycistwie, jest mor-
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derstwem. Morderstwo bowiem to rozmylne zabijanie osoby niewinnej, niezale nie od tego, czy samo jest celem, czy te su y jako rodek do osignicia
jakiego dalszego celu.
W normalnych warunkach prawo do atakowania kogo z myl o jego zabiciu
przysuguje jedynie rzdzcym oraz tym, którym rzdzcy powierz takie zadanie. Argumentowaam dotd, e przysuguje ono rzdzcym dlatego, e uprawnione do tego wadze mog grozi> u yciem przemocy – a groba ta jest czym
zasadniczym dla istnienia spoecznoci obywatelskich. Nie powinno si udawa>,
e rzdzcy i osoby dziaajce z ich ramienia nie decyduj si2 na rodek polegajcy na zabijaniu swoich wrogów, kiedy ju doszo do walki, któr chc za
wszelk cen wygra>, a ich wrogowie broni si do ostatniej kropli krwi. To samo
dotyczy równie zamieszek wewntrznych.
Gdy prywatna osoba walczy ze swym wrogiem, nie ma prawa zamierza> go
zabi>, wyjwszy sytuacje, w których okolicznoci ataku pozwalaj uzna> t osob
za dziaajc w imieniu prawa, a walka posuwa si a tak daleko. Mówic „osoba
prywatna”, mam na myli osob yjc w spoeczeQstwie; nie mówi tutaj o ludziach yjcych samotnie, poza wszelkim rzdem, w oddalonych miejscach, tacy
ludzie bowiem nie mog by> ani urzdnikami publicznymi, ani osobami „prywatnymi”. Gdy osoba prywatna, która zabia inn osob, powouje si na dziaanie w obronie wasnej (albo w obronie kogo innego), musi w sumieniu – nawet
jeli nie z perspektywy prawnej – powoywa> si na to, e mier> ta nie bya zamierzona, lecz stanowia efekt uboczny rodków podjtych w celu powstrzymania
ataku. Strzelanie z zamiarem zabicia, zastawianie miertelnych puapek czy, powiedzmy, stosowanie trucizny wobec osoby, która zagra a czyjemu yciu, jest
wykluczone. Rozmylna decyzja spowodowania mierci w walce stanowi prawo
wycznie wadzy rzdzcej i osób dziaajcych z jej ramienia. (Nie wnikam tu
jednak w kwesti susznego buntu i walki przeciwko wadzy uzurpatora.)
Mówic, e osoba prywatna nie mo e zdecydowa> si na zabicie kogo, odwoujemy si do zasady „podwójnego skutku”. Zepsucie niekatolickich prdów
mylowych polega na jej odrzucaniu, a z kolei prdów katolickich – na jej nadu ywaniu. Jak zobaczymy, w obu wypadkach konsekwencje s fatalne. Zasady tej
nie uznaje si w prawie angielskim: nie uwa a si, by z reguy prawo to rozró niao przewidziane i zamierzone skutki dziaania. Jeli wic zepchn z urwiska

2
Istnieje koncepcja mówica, e zgodnie z prawem mog oni robi> to, co robi, nie powinni
jednak zamierza8 zabija> tych, których atakuj – koncepcja ta sformuowana w odpowiedni sposób
mo e wydawa> si bardzo szlachetna. Jednak e osoba, która potrafi wmówi> sobie taki mylowy
wykrt, mo e za jego pomoc wmówi> sobie usprawiedliwienie wszystkiego, cho>by najbardziej
nawet potwornego.
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czowieka, który nastaje na moje ycie, uznaje si, e jego mier> zostaa przeze
mnie zamierzona, a jednoczenie zamiar ten jest usprawiedliwiony z uwagi na
dziaanie w obronie wasnej. Prawnicy jednak bynajmniej nie uznaliby u ycia
trucizny za co dajcego si usprawiedliwi> dziaaniem w obronie wasnej – za
takie mo na uzna> jedynie zabicie poprzez dziaanie o charakterze gwatownym
podjte w chwili, gdy doznaje si przemocy. ChrzecijaQscy teologowie moralni
natomiast podtrzymuj nauk, e nawet w takim wypadku nie mo emy zamierza>
zabi> napastnika, a jedynie z braku innych sposobów obrony wasnej mo emy
zastosowa> przemoc, która faktycznie doprowadzi do jego mierci. Ró nica ta
bez wtpienia w wielu przypadkach okazuje si bardzo subtelna. Mo na zapyta>:
czym mo e by> ów zamiar, skoro da si stwierdzi>, e w tym wypadku go nie ma,
jeli nie jedynie yczeniem lub pragnieniem?
Mimo to jednak w innych wypadkach wspomniana ró nica jest zupenie jasna.
W sytuacji, gdy zgadzam si raczej pój> do wizienia, ni dopuci> si jakiego
dziaania, nikt rozumny nie uzna konsekwencji towarzyszcych mojej odmowie –
przykadowo: utraty pracy – za zamierzone tylko dlatego, e wiedziaam, i one
nastpi. Rozró nienie to jest oczywiste równie w wypadku, gdy lekarz przepisuje miertelnie chorej osobie rodki przeciwbólowe, wiedzc, e mog one
spowodowa> mier> pacjenta, jeli choroba nie uczyni tego wczeniej. Brak tego
rozró nienia doprowadzi pewnego angielskiego sdziego do niedorzecznej wypowiedzi, jakoby podanie leku tak naprawdĊ nie byo wówczas przyczyn
mierci, mimo e sekcja zwok wykazaa, e byo. Ka dy jednak wie, e poda>
lek i poda> go z myl o zabiciu kogo – to dwie zupenie ró ne rzeczy. Zasada
podwójnego skutku ma jednak o wiele powa niejsze zastosowania w wypadku
dziaaQ wojennych, i do tego zagadnienia powróc w dalszej czci rozwa aQ.

WPYW PACYFIZMU

Pacyfizm pojawi si i funkcjonuje dotd jako znaczcy ruch w krajach anglojzycznych od czasów I wojny wiatowej. Mówic o pacyfizmie, mam na myli
koncepcj goszc, e walka w ramach wojny jest czym samym w sobie zym,
nie za t, która gosi, e czym zym jest zmuszanie do niej lub e jaka osoba
bd pewna grupa ludzi mo e odmówi> wzicia w niej udziau. Pogld taki uwaam za faszywy z podanych wy ej racji. Obecnie jednak chciaabym rozwa y>
nadzwyczaj wa ne skutki, jakie wizay si z t doktryn, jej wpywy s bowiem,
jak sdz, ogromne – znacznie wykraczajce poza wpyw, jaki miaa ona na
wasnych zwolenników.
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Na pocztek powinnimy zauwa y>, e waciwym kontekstem pacyfizmu jest
pobór i przymusowa su ba wojskowa dla wszystkich m czyzn. Poza obowizkowym poborem pacyfizm pozostaje czyim prywatnym pogldem, którego gosiciele bd si trzyma> z dala od wojska, nie majc tak czy owak obowizku
wstpowa> w jego szeregi. Otó powszechny pobór do wojska z powodów innych
ni zupenie wyjtkowe, tzn. jako unormowany zwyczaj funkcjonujcy w wikszoci paQstw, jest rzecz na tyle uci liw, e sprzeciw wobec niego wzbudza
automatycznie pewn doz szacunku i zrozumienia.
Nie interesuje nas tutaj pacyfizm wyznawany przez jak szczególn sekt,
która tak czy owak do pewnego stopnia odsuwa si od wiata, ale pacyfizm goszony przez ludzi yjcych w wiecie, którzy nie chc si z niego wycofywa>.
W wypadku niektórych z nich pacyfizm nie ogranicza si do czysto teoretycznego
stanowiska, poniewa podlegaj oni obowizkowi poboru i w zwizku z tym s
gotowi mu si przeciwstawia>, albo te s w stanie bezporednio wywiera>
wpyw na podlegajce temu obowizkowi osoby.
Wa nym skadnikiem takiej formy pacyfizmu jest dominujca dzi wizja
chrzecijaQstwa. Sentyment do takiej wizji ywi ludzie, którzy nie wyznaj wiary chrzecijaQskiej, czyli nie wierz w chrzecijaQskie dogmaty wiary, cho> s
przekonani do pewnej idei, któr bior za cz> „prawdziwego chrzecijaQstwa”.
W zwizku z tym jest wa ne, aby zrozumie>, na czym polega ta wizja chrzecijaQstwa, i przekona> si, jak bardzo jest ona faszywa. Zrozumienie tego jest
potrzebne nie tylko dla tych, którzy chcieliby by> wierzcymi chrzecijanami, ale
dla wszystkich, którzy nie majc najmniejszej chci wierzy>, s jednak pod gbokim wpywem takiej wanie jego wizji.
Zgodnie wic z t wizj chrzecijaQstwo jest religi idealn i pikn, ale
w praktyce niestosowaln, jeli nie liczy> kilku wyjtkowych postaci. Gosi ono
Boga mioci, którego nie ma powodu si ba>; stanowi wic odwrót od koncepcji
obecnej w Starym Testamencie – Boga mciwego i zazdrosnego, który w okrutny
sposób ukarze swych wrogów. „Bóg chrzecijaQski” to roi fainéant [gnuny król],
którego jedynym zwycistwem jest Krzy ; odwouje si On do dobra i bezinteresownoci, a pod a> za Nim to postpowa> zgodnie z Kazaniem na Górze –
nadstawia> drugi policzek i w aden sposób nie przeciwstawia> si zu. W ramach
tego ujcia wybiera si niektóre sporód rad ewangelicznych jako co, co zawiera
ca etyk chrzecijaQsk, tzn. przeksztaca si je w przykazania. (Jednak e tylko
niektóre, nie jest bowiem przekonujce, by kto, kto wywodzi z Kazania na Górze
czy te z nagany danej Piotrowi obowiązek realizacji postawy pacyfistycznej,
godzi si rzeczywicie traktowa> sowa „Daj temu, kto ci prosi” w równym
stopniu jako przykazanie wi ce we wszystkich przypadkach.)
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Skutkiem przeksztacenia rad w przykazania s górnolotne zasady. Zasady
jednak, które s wygórowane i surowe w bdny sposób, stanowi puapk –
atwo mog bezporednio lub nie prowadzi> w koQcu do usprawiedliwienia potwornoci. Tym sposobem, gdyby ewangeliczn rad zalecajc ubóstwo przeksztaci> w przykazanie zabraniajce posiadania czegokolwiek na wasno>, ludzie deklaratywnie uznawaliby j za idea, gdy tymczasem w praktyce regularnie
dopuszczaliby si oszustw. „Bezwzgldna uczciwo>?” – mówioby si – „Szanuj tak postaw. Ale, oczywicie, zakada ona nieposiadanie adnej wasnoci.
Owszem, mam uznanie dla tych, którzy pod aj t drog, osobicie jednak musz i> na kompromis z tym plugawym wiatem”. Jeli zatem musimy „i> na
kompromis ze zem” przez samo posiadanie wasnoci i trudnienie si handlem,
wówczas to, jak dalece dopucimy si ró nych oszustw, stanie si kwesti naszej
wygody. Przykad, który wymyliam, jest analogiczny do tego, co twierdzi si
tak powszechnie: absolutny pacyfizm to idea, a czowiek niezdolny do jego realizacji, zmuszony „i> na kompromis ze zem”, musi i> na cao> i prowadzi>
wojn à outrance [totaln].
Prawda o chrzecijaQstwie jest taka, e jest ono religi tward i stosowaln
w praktyce, a nie jakim piknym, lecz praktycznie niestosowalnym ideaem.
Waciwe dlaQ przykazania moralne (za wyjtkiem surowszych praw dotyczcych
ma eQstwa, które ustanowi Chrystus, znoszc niektóre przyzwolenia Starego
Prawa) to przykazania ze Starego Testamentu, a jego Bóg to Bóg Izraela.
Niedostrzeganie tego wynika z nieznajomoci Nowego Testamentu. Czym
specyficznym dla pacyfizmu jest oczernianie Starego Testamentu i wychwalanie
Nowego – czyli co w zupenoci przeciwnego nauczaniu samego Nowego Testamentu, który w ka dym miejscu powraca do Starego i na nim si opiera. Jak e
charakterystyczne, e sowa Chrystusa: „Syszelicie, e powiedziano: oko za oko
i ząb za ząb! A ja wam powiadam...” (Mt 5, 38-39) traktuje si jako odrzucenie
etyki Starego Testamentu! Ludzie rzadko sprawdzaj sposób u ycia tego zwrotu
w kodeksie prawnym Starego Testamentu, do którego on nale y i w którym jest
godn podziwu zasad prawn dotyczc karania okrelonych zbrodni, takich jak
krzywoprzysistwo w celu doprowadzenia do niesusznego skazania jakiej osoby. Do> czsto natomiast dzi" ludzie cytuj ten zwrot dla usprawiedliwienia prywatnej zemsty; bez wtpienia równie czsto mo na to byo sysze> w czasach,
gdy mówi o tym Chrystus. W etyce osobistej Starego Testamentu dla takiej praktyki nie istnieje jednak adne usprawiedliwienie. Wrcz przeciwnie. Co zatem
w nim znajdujemy? – „Nie bdziesz szuka pomsty” (Kp 19, 18), a tak e: „Jeli
spotkasz wou twego wroga albo osa bkajcego si, odprowad je do niego.
Jeli zobaczysz, e osio twego wroga upad pod twoim ci arem, nie pozostawisz
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go, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomoc” (Wj 23, 4-5). Oraz: „Gdy wróg
twój aknie, nakarm go, gdy pragnie, napój go wod” (Prz 25, 21).
To tylko jeden przykad. Przy odpowiedniej iloci miejsca nietrudno byoby
wykaza>, jak bardzo faszywa jest koncepcja goszca, e nauczanie Chrystusa
wprowadza'o korektĊ do religii dawnych Izraelitów, zastpujc j wy sz, bardziej „duchow”. Otó ten faszywy obraz, który opisaam, odgrywa istotn rol
w etyce pacyfistycznej, jak równie w etyce uznawanej przez wielu ludzi, którzy
pacyfistami wprawdzie nie s, ale pozostaj pod wpywem pacyfizmu.
Wypreparowanie doktryny pacyfistycznej – czyli potpienia u ycia siy przez
rzdzcych, jak równie zawodu onierza – z rad ewangelicznych i nagany
wobec Piotra to lekcewa enie tego, co prócz tego jeszcze zawiera Nowy Testament. To zapominanie o wskazaniach, jakie w. Jan [Chrzciciel] dawa wanie
onierzom: „«Na nikim pienidzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz
poprzestawajcie na waszym odzie»” (k 3, 14); jak równie o Chrystusowej
pochwale setnika, który przyrównywa wasn wadz nad swoimi ludmi do wadzy Chrystusa (Mt 8, 5-13). Wedug pogldu pacyfistów jednak musi to brzmie>
tak, jak gdyby wacicielka domu publicznego powiedziaa: „Wiem, czym jest
wadza, mówi tej dziewczynie «Zrób to», i robi...”, a Chrystus pochwali jej
wiar. Tymczasem to wanie pewien setnik by pierwszym ochrzczonym poganinem. W Nowym Testamencie nie ma te adnej sugestii, e su ba wojskowa
uznawana bya za co nie do pogodzenia z chrzecijaQstwem. Dzieje mczenników za obejmuj wiele nazwisk onierzy, dla których powodem mczeQstwa
nie by bynajmniej sprzeciw wobec su by wojskowej, ale odmowa popenienia
bawochwalstwa.
Otó jedn z najbardziej kategorycznych i najczciej powtarzanych nauk
tradycji judeochrzecijaQskiej jest ta goszca, e boskie prawo zakazuje przelewania krwi niewinnych osób. Nie wolno kara> nikogo, jeli nie jest to kara za
zbrodni, jakiej ten kto si dopuci, ludzi za, którzy „spiesz do rozlania krwi
niewinnej” (Iz 59, 7), zawsze traktuje si jako nieprzyjació Boga.
Przez dugi czas gówne rysy tej nauki uznawano za zwyczajn, oczywist
moralno>. W zwizku z tym, przykadowo, czytaam fragment, w którym Ronald
Knox skar y si na „niekoQczce si moralizowanie”, wplecione midzy relacje
dotyczce skpstwa, tchórzostwa, zoliwoci, okrucieQstwa, zdrady i morderstwa, których tak wiele w Starym Testamencie. W samej rzeczy jest oczywiste, e
zabicie niewinnej osoby to co potwornego; moralno> za, która tak surowo tego
zakazuje, musi w szczególny sposób przemawia> do ludzkoci, a zwaszcza do
biednych ofiar znajdujcych si w stanie zagro enia. Dlaczego ogoszenie tego
prawa miaoby wymaga> gromów Synaju oraz cierpienia i przepowiadania pro-
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roków? Jednak e ludzka duma i zo> s wszdzie tak silne, e obecnie, gdy
chrzecijaQstwo zanika w umysach ludzi Zachodu, ta wanie moralno> ponownie wyró nia si jako danie, które ludzie zwiedzeni wasn dum i strachem
uznaj za zbyt bezkompromisowe. Knoxowi moralno> ta wydawaa si oczywista a do znudzenia; nie zauwa y, e te relacje dotyczce czynów krwawych
i bestialskich, którym ona towarzyszy, wyra aj okrutn prawd o ludziach, prawd tak znamienn dla Starego Testamentu3.
Tymczasem pacyfizm uczy ludzi, eby nie robi> adnej ró nicy midzy przelaniem krwi niewinnej a przelaniem jakiejkolwiek ludzkiej krwi. W ten sposób
zdeprawowa ogromn liczb ludzi, którzy nie bd postpowa> zgodnie z jego
zasadami. Otó nabieraj oni przekonania, e pewne rzeczy s niegodziwe, gdy
w istocie wcale tak nie jest, a w zwizku z tym, nie widzc sposobu uniknicia
niegodziwoci, nie stawiaj jej adnych granic. Wystarczy zwróci> uwag, jak
pacyfici nieustannie argumentuj, e ka da wojna musi by> wojn à outrance
[totaln]! e prowadzcy wojn musi posun> si tak daleko w niszczeniu wroga,
jak tylko pozwala na to postp techniczny. Jak gdyby wojny napoleoQskie si
rzeczy byy bardziej naznaczone masakrami ni francuska wojna króla Anglii
Henryka V. A przecie nie jest to prawd – wszak sytuacja wygldaa dokadnie
na odwrót. Postp techniczny równie nie odgrywa tu szczególnej roli. To tylko
swoiste wydelikacenie odstrasza ludzi – którzy skdind zgodziliby si na naloty
dywanowe – od dokonania potwornej masakry w'asnorĊcznie, jak to niegdy
miao miejsce.
Podczas ostatniej wojny Alianci przyjli taktyk równania z ziemi miast.
Cho> wcale nie musieli podejmowa> tego kroku, uczynili to w znacznej mierze
z nikczemnej nienawici i w konsekwencji potpianej obecnie taktyki d enia do
bezwarunkowej kapitulacji. (Sama tego rodzaju taktyka bya jawnie niegodziwa,
za tak te moga by> i bya wówczas uznana; nic dziwnego, e doprowadzio to
do katastrofalnych skutków, nawet jeli w owym czasie nikt nie by wystarczajco przenikliwy i obiektywny, by to przewidzie>.)
Pacyfizm i szacunek dla niego to nie jedyny czynnik, który doprowadzi do
powszechnego zapomnienia o prawie zabraniajcym zabijania niewinnych; mia
on jednak w tym swój udzia.

3

Powinnam mo e zaznaczy>, e nie bior tu pod uwag cakowitego wytpienia pewnych
ludów, zwanych ludami Kanaanu, które wedug Starego Testamentu odbyo si w myl zarzdzenia
samego Boga. Jest to w ka dym razie co wykraczajcego poza postanowienia Prawa Moj eszowego dotyczce postpowania na wojnie.
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ZASADA PODWÓJNEGO SKUTKU

Katolicy jednak e nie mog raczej unikn> przynajmniej deklaratywnego poparcia dla tego prawa. Musimy wic spyta>: jak to mo liwe, e zagadnienie to
w tak znikomym stopniu niepokoi ich sumienia? Odpowied brzmi: podwójne
mylenie o podwójnym skutku.
Rozró nienie midzy zamierzonymi a jedynie przewidzianymi skutkami dobrowolnego dziaania jest w istocie czym absolutnie zasadniczym dla etyki chrzecijaQskiej. ChrzecijaQstwo bowiem zakazuje pewnych rzeczy na tej podstawie,
e s one ze same w sobie. Je eli jednak jestem odpowiedzialna za przewidziane
skutki dziaania bd odmowy tak samo, jak za samo dziaanie, wówczas te zakazy trac moc. Zgodnie z tak koncepcj, w wypadku, gdy jaka niewinna osoba
umrze, jeli nie zrobi czego niegodziwego, odmowa zrobienia tego czego
czyni ze mnie morderc tej osoby; jedyne, co mi pozostaje, to porównanie za ze
zem. W tym jednak miejscu wkracza teolog z zasad podwójnego skutku: „Nieprawda, nie jeste morderc – pod warunkiem, e mier> tego czowieka nie bya
ani twoim celem, ani rodkiem, na jaki si zdecydowae, oraz e musiae postpi> w sposób, który do tego doprowadzi, bo w przeciwnym wypadku musiaby zrobi> co, co jest bezwzgldnie zakazane”. Bez zrozumienia tej zasady
wszystko da si usprawiedliwi> – i zazwyczaj tak wanie si dzieje, chrzecijaQska za nauka, e w adnych okolicznociach nie wolno dopuci> si morderstwa, cudzoóstwa, apostazji (by poda> kilka przykadów), zupenie traci dla
nas wa no>. Etyka chrzecijaQska bynajmniej nie sprowadza si do takich absolutnych zakazów. Istnieje bowiem spory obszar, w którym to, co sprawiedliwe,
w znacznej mierze ustala si przez roztropne porównywanie skutków. Jednak e to
wanie te zakazy stanowi fundament, bez którego etyka chrzecijaQska cakowicie si rozpada. Std wanie konieczno> pojcia podwójnego skutku.
Jednoczenie od XVII wieku a po czasy dzisiejsze zasada ta bya notorycznie
nadu ywana. Przyczyny tego tkwi w historii filozofii. Od XVII wieku do teraz
mylenie filozofów i teologów zdominowao co, co mo na nazwa> psychologi
kartezjaQsk. Zgodnie z t psychologi zamiar to wewntrzny akt umysu, który
mo na w sobie wytworzy> wedle uznania. Jeli zatem zamiar jest kluczowy – jak
to jest w istocie – do ustalenia, czy dziaanie jest dobre, czy ze, wówczas, na
gruncie tej teorii na temat natury zamiaru, rodzi si doskonay sposób uczynienia
ka dego dziaania zgodnym z prawem. Wystarczy „skierowa> swój zamiar”
w odpowiedni sposób. W praktyce oznacza to powiedzenie sobie: „W moim zamierzeniu to jest...”.
Ta przewrotna doktryna bya wiele razy potpiana przez Stolic Apostolsk,
poczwszy od XVII wieku po wspóczesno>. Kilka przykadów w zupenoci
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wystarczy, by pokaza>, jak dziaa ta doktryna. Od XVII wieku typowe naówczas
teorie gosiy, e su cy, przytrzymujc drabin swojemu panu, który jest przestpc, nie czyni nic niewaciwego tak dugo, jak dugo, robic to, unika po
prostu zwolnienia z pracy; bd e czowiek mo e yczy> sobie mierci wasnych
rodziców i napawa> si t myl tak dugo, jak dugo ma wówczas na myli tylko
swój wasny zysk; bd e oferowanie pienidzy za dobra duchowe – nie w charakterze zap'aty za nie, a jedynie w charakterze zachty do ich udzielenia – nie
jest witokupstwem. Wspóczenie natomiast potpiona zostaa doktryna goszca dopuszczalno> praktyki coitus reservatus; taka doktryna moga zrodzi> si
tylko w powizaniu z koncepcj „skierowania zamiaru”, która powoduje, e
wszystko jest suszne, niezale nie od tego, co si robi. M czyzna wic realizuje
praktyk wycofywania si, mówic sobie, e zamierza nie doprowadza> do ejakulacji; oczywicie (je eli podejmuje tak praktyk) zazwyczaj do niej doprowadza, wówczas jednak [w myl tej potpionej doktryny] zdarzenie to jest akcydentalne i praeter intentionem – jest to, mówic krótko, przypadek „podwójnego
skutku”.
Z tej samej doktryny korzysta si, aby zapobiec wszelkim wtpliwociom co
do nalotów dywanowych. Bombardier, który jest oddanym sprawie katolikiem,
poprzez „skierowanie zamiaru” gwarantuje, e jakiekolwiek przelanie niewinnej
krwi, do jakiego dochodzi, jest tutaj czym „akcydentalnym”. Znam pewnego
chopca, katolika, którego kompletnie zbiy z tropu stwierdzenia nauczyciela,
jakoby to, e w Hiroszimie i Nagasaki byli akurat mieszkaQcy, którzy mieli ponie> mier>, stanowio po prostu pewien zbieg okoliczno"ci. W istocie, jakkolwiek absurdalne by si to mogo wydawa>, takie pogldy s powszechne
wród ksi y, którzy zdaj sobie spraw, e prawo boskie zakazuje im usprawiedliwiania dokonanego wprost zabójstwa niewinnych ludzi.
Niedorzecznoci jest jednak udawanie, e nie zamierzamy zrobi> czego, co
jest rodkiem, na jaki si decydujemy, aby osign> nasz cel. W przeciwnym
razie nauczanie w. Pawa, mówice, e nie wolno nam czyni> za, aby osign>
dobro (Rz 3, 8), cakowicie traci swój sens i tre>.

NIEKTÓRE POPULARNE ARGUMENTY

Przy rozwa aniu powy szych zagadnieQ u ywa si czsto kilku sofistycznych
argumentów, które domagaj si odpowiedzi.
W którym miejscu nale!y przeprowadzi8 granicĊ? Jak powiedzia Dr [Samuel]
Johnson, istnienie zmierzchu nie oznacza, e nie mo emy odró ni> dnia od nocy.
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Istniej przypadki graniczne, w których trudno jest rozró ni>, co w wypadku
danego dziaania jest rodkiem, co za tylko mu towarzyszy, cho>by nawet
w pewnych okolicznociach towarzyszyo mu nierozerwalnie. Nalot dywanowy
na miasto nie jest jednak przypadkiem granicznym.
Dawne „warunki wojny sprawiedliwej” w warunkach wspó'czesnych dzia'a<
wojennych nie mają zastosowania, w związku z tym dzia'ania te muszą by8 z góry
potĊpione. Ludzie, którzy tak twierdz, maj na uwadze zawsze jedynie wielkie
wojny toczone midzy supermocarstwami, które to mocarstwa w istocie „ju tak
gboko w krwi zagrzzy”4, e trudno sobie wyobrazi>, i mogyby prowadzi> ze
sob wojn nie bdc cigiem pot nych masakr ludnoci cywilnej. Nie
wszystkie jednak wojny s wielkie. Dlaczego Finlandia jest wci krajem wolnym? Po czci przynajmniej dlatego, e utrzymuje „stan gotowoci bojowej”,
który, biorc pod uwag charakter tego kraju, mo e uczyni> podporzdkowanie
sobie Finów zadaniem trudnym i niewdzicznym. Ofensywa za Izraelczyków
przeciwko Egipcjanom w 1956 r. nie obejmowaa adnego planu czynienia ludnoci cywilnej celem ataków wojskowych.
We wspó'czesnych wojnach podzia' na !o'nierzy i nie-!o'nierzy straci' znaczenie, w związku z czym atak na kogokolwiek po stronie wroga jest usprawiedliwiony. To czysta niedorzeczno>; nawet w czasie wojny spora liczba ludnoci wrogiego paQstwa zajmuje si po prostu utrzymywaniem ycia kraju bd te
s to ludzie chorzy, starcy lub dzieci.
Podtrzymywanie opinii g'oszącej, !e niszczenie miast przez ich bombardowanie jest zgodne z prawem, musi by8 uprawnione, skoro bronią jej kompetentni
teologowie, a Stolica Apostolska jak dotąd nie wypowiedzia'a siĊ na ten temat.
Otó sam argument odwoujcy si do milczenia Stolicy Apostolskiej zosta przez
Stolic Apostolsk potpiony ([Encheiridion symbolorum,] ed. Denzinger, wyd.
28, 1127). Jak taka zasada mo e by> w ogóle sensowna, jeli wemiemy pod
uwag nieograniczon zdolno> ludzkiego umysu do znajdowania wykrtów?

4

Makbet, akt III, sc. IV:
„I am in blood
Stepp’d in so far that, should I wade no more,
Returning were as tedious as to go o’er:0
„ju em tak gboko
w krwi zagrzz, e wstecz i> niepodobieQstwo,
w miejscu za grozi mi niebezpieczeQstwo”
(przek. J. Paszkowski.)
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RozstrzygniĊcie kwestii, czy wojna jest sprawiedliwa, czy nie, nie le!y w gestii
osoby prywatnej – musi ona by8 pos'uszna swojemu rządowi. Niekiedy rzeczywicie mo e to by> prawd, w szczególnoci gdy chodzi o przyczyny wojny.
Jednak e indywidualna osoba, biorc udzia w niszczeniu miasta, jak nazista dokonujcy masakry mieszkaQców wioski, wyró nia si jako wróg rodzaju ludzkiego w sposób zbyt jaskrawy, by zasania> si tak wymówk.
Na koniec – jakkolwiek straszne to spostrze enie – powinnimy odnotowa>, e
nawet argumenty odwoujce si do podwójnego skutku, pokazujce przynajmniej tyle, e kto nie chce otwarcie usprawiedliwia> zabijania niewinnych, zaczynaj ju by> niemodne. Niektórzy katolicy bez skrupuów utrzymuj, e
wszystko jest usprawiedliwione, o ile su y obronie nieprzerwanego istnienia oraz
wolnoci Kocioa na Zachodzie. Czym, co doprowadza ludzi do podobnego
twierdzenia, jest dojmujcy strach przed komunizmem. „Nasz Pan nakaza nam
ba> si tych, którzy maj moc zniszczy> ciao i dusz, a nie lka> si zniszczenia
ciaa” – powiedzia blunierczo kto do znajomej mi osoby, majc na myli:
„Musimy wic obawia> si rosyjskiej dominacji bardziej ni zniszczenia cia
ludzi przez naloty dywanowe”.
Kogo jednak rzeczywicie Nasz Pan nakaza si ba>, mówic: „Powiem wam,
kogo powinnicie si ba>” oraz „Nie bójcie si tych, którzy zabijaj ciao, lecz
duszy zabi> nie mog. Bójcie si raczej Tego, który dusz i ciao mo e zatraci>
w piekle” (Mt 10, 28)? Otó nakaza nam ba> si Boga Ojca, który ma moc
zniszczy>, i zniszczy, nieskruszonego i nieposusznego – ciao i dusz – w piekle.
Katolik, którego kusi zarysowany wy ej tok mylowy, powinien pamita>, e
Koció jest duchowym Izraelem – to znaczy, e katolicy s tym, czym byli
staro ytni Izraelici: sol ziemi i ludem Boga; jak równie , e to, co byo prawd
w odniesieniu do pewnych pobo nych ydów w czasach staro ytnych, mo e by>
w równym stopniu prawdziwe w odniesieniu do nas dzi: „przemierzacie morze
i ziemi, eby pozyska> jednego wspówyznawc. A gdy si nim stanie, czynicie
go dwakro> winnym pieka ni wy sami.” (Mt 23, 15). Czy katolicy nie uwa aj
czasem, e nic takiego im nie grozi? e faryzeusze – którzy zasiedli na katedrze
Moj esza i którzy mieli tyle gorliwoci o prawdziw religi – byli li w taki
sposób, w jaki my li by> nie mo emy, jeli tylko bdziemy gorliwi? Sdz, e
tak wanie uwa aj. Nasza wiara jednak nie uczy nas, jakoby takie zagro enie
nie istniao, wrcz przeciwnie – „Przez cae ycie pozostajemy w niebezpieczeQstwie”. Powinnimy zatem ba> si Boga i zachowywa> Jego przykazania,
a obmyla>, co jest najlepsze, wycznie w ramach tego posuszeQstwa, wiedzc,
e przyszo> jest w Bo ej mocy oraz e nikt nie mo e wyrwa> z rk Chrystusa
tych, których Ojciec Mu powierzy.
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To nie mglista wiara w zwycistwo ducha nad si (gwarancja na to jest
wystarczajco znikoma), ale wyrazista wiara w Bo e obietnice sprawia, e wierzymy, i Koció nie mo e upa>. Ci zatem, którzy uwa aj, e musz by>
przygotowani na prowadzenie z Rosj wojny, która zakada rozmyln masakr
miast, powinni by> gotowi powiedzie> Bogu: „Musielimy zama> Twoje prawo,
eby Twój Koció nie upad. Nie moglimy sucha> Twoich przykazaQ, poniewa nie ufalimy Twoim obietnicom”.
Z jĊzyka angielskiego
prze'o!y'a Justyna G'owala
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