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Zwolennicy pokoju muszą zadać sobie kilka trudnych pytań o to, jakie 
instytucje i  praktyki przyczyniają się do pokojowego istnienia. Muszą 
też przekonać większą liczbę ludzi, że przemocą rzadko kiedy osiąga się 
wzniosłe cele, mające rzekomo tak dużą wagę dla orędowników wojny. 
Książka ta jest znakomitym asumptem do zmierzenia się z obydwoma tymi 
wyzwaniami, wyjaśnia również, że sentyment do pokoju jest co prawda 
godny pochwały, lecz bez przedstawienia dowodów i rygorystycznego na-
mysłu pozostaje tylko sentymentem.

Jeffrey Miron, autor Drug War Crimes: 
The Consequences of Prohibition i Libertarianism, from A to Z, 

Wydział Ekonomii, Uniwersytet Harvarda

Stare kłamstwo mówiące o tym, jak słodko i słusznie jest umierać za 
swój kraj, doczekało się tu stanowczej odpowiedzi. Nie ma nic słodkiego 
czy słusznego ani w zrzucaniu bomb na dzieci w Iraku, ani w umieraniu 
od wybuchu bomby, którą ojcowie tych dzieci zamieścili przy drodze, ani 
też w popieraniu wojny jako czegoś oczyszczającego, uszlachetniającego 
czy podnoszącego na duchu. Od Josepha de Maistre’a  po Davida Bro-
oksa, antyliberałowie, których zdanie było odmienne, zostali w tej książce 
uznani za zwyczajnych podżegaczy wojennych. Wspaniała praca Toma 
Palmera, redaktora i jednego z autorów, dostarcza przytłaczających argu-
mentów na poparcie działań handlarzy żelaza, ryb i wszystkich innych, 
którzy angażują się w  pokojowe wymiany, do których nie potrzebują 
pałek, poboru, ani ludzi odksztuszających z płuc spienioną krew.

Deirdre N. McCloskey, autorka Bourgeois Dignity, 
profesor ekonomii, historii, języka angielskiego i komunikacji, 

Uniwersytet Illinois w Chicago, profesor ekonomii i historii, 
Uniwersytet Göteborg w Szwecji



To ważna książka, która z powodzeniem łączy ideał pokoju z bardzo 
praktycznymi i opartymi na faktach koncepcjami jego osiągania i utrzy-
mywania. „Pokój, miłość i wolność” to książka, którą powinien przeczytać 
każdy – bez względu na wyznawane poglądy polityczne – kto pragnie 
uniknąć wojny.

David Boaz, autor The Libertarian Mind, 
Zastępca Prezydenta ds. Wykonawczych, Instytut Katona

Filozof i ojciec ekonomii, Adam Smith, jest autorem słynnych słów, że 
aby społeczeństwo kwitło i rozwijało się, potrzeba niewiele więcej ponad 
trzy rzeczy: «pokój, jasne podatki i  znośny aparat sprawiedliwości». 
„Pokój, miłość i wolność” to wciągający zbiór artykułów, pokazujących 
dlaczego pierwsze miejsce pośród tych warunków zajmuje pokój oraz 
w jaki sposób jego brak powoduje wzrost podatków i stanowi zagrożenie 
dla sprawiedliwości. Autorzy przedstawiają przekonywająco logiczną ar-
gumentację i dowody na to, że państwo, które idzie na wojnę, nie może 
być dalej wolne.

Lawrence H. White, 
autor The Clash of Economic Ideas, 

Wydział Ekonomii, Uniwersytet George’a Masona

„Pokój, miłość i wolność” zawiera artykuły napisane przez ekspertów 
w takich dziedzinach, jak m.in. ekonomia, politologia, historia, filozofia 
czy psychologia, i stawia sobie za cel wyjaśnienie złożonych zjawisk po-
koju i wojny. Jako redaktor i jeden z autorów, Tom Palmer stworzył na-
prawdę wyjątkową książkę i odniósł w tej mierze wielki sukces. Książka 
jest napisana stylem jasnym i precyzyjnym, i zasługuje na uwagę szerokiej 
publiczności. Gdyby płynące z  tej publikacji lekcje zostały zrozumiane 
w ostatnim stuleciu, świat uniknąłby wiele przemocy, rozlewu krwi, cier-
pienia i niedoli. 

Pascal Salin, autor Libéralisme, 
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Paryż-Dauphine



W znanej wypowiedzi socjolog Charles Tilly stwierdził: «Wojna stwo-
rzyła państwo, a  państwo stworzyło wojnę». Ta niewielka, a  zarazem 
świetna praca ilustruje mądrość tych słów i pokazuje, dlaczego każdy, kto 
kocha wolność, powinien zawsze sprzeciwiać się używaniu destrukcyjnej 
siły państwa dla wszelkich innych celów poza samoobroną.

Peter Kurrild-Klitgaard, 
Wydział Politologii, Uniwersytet Kopenhaski
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Przedmowa

Nienawidzić trzeba się nauczyć, a jeśli ludzie 
potrafią się nauczyć nienawidzić, można ich nauczyć kochać, 

albowiem miłość przychodzi ludzkiemu sercu bardziej 
naturalnie niż jej przeciwieństwo1 – [Nelson Mandela]

Wojna uczy ludzi nienawiści. Uczy nienawidzić naszych 
wrogów. Nienawidzić naszych sąsiadów. Nienawidzić tych, 
którzy są inni. Pokój pozwala ludziom kochać. Zmieniać 
wrogów w przyjaciół. Zastępować konflikt współpracą. Zastę-
pować nienawiść miłością i przyjaźnią. 

Co przyczynia się do krzewienia pokoju? Dowody pokazują, 
że krzewi go wolność. Co podkopuje wolność? I na to są do-
wody – podkopuje ją wojna. 

Artykuły zebrane w tej książce przedstawiają dowody i argu-
menty na rzecz wolności. Autorzy zajmują się pokojem nie tylko 
jako ideałem moralnym czy pożądanym celem, ale także jako 
celem wybitnie praktycznym. Działacze pokojowi często myśleli, 
że wystarczy jedynie nawoływać do pokoju i piętnować wojnę, 
bez brania pod uwagę, jakie instytucje umacniają pokój i znie-
chęcają do wojny, i  bez badania ekonomicznych, społecznych, 
politycznych i  psychologicznych uwarunkowań pokoju. Mogą 
występować przeciwko tej lub innej wojnie, nie zastanawiając się, 
co jest źródłem wojen w ogóle i nie zajmując się ich przyczynami. 

1  N. Mandela, Long Walk to Freedom, New York: Little, Brown and Company 
1995, s. 622.
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Czy wojny są nieuchronne?

Pokój nie jest niepraktyczną fantazją, ani czymś, na rzecz czego 
trzeba poświęcić rozkwit, rozwój czy wolność. W rzeczywistości 
pokój, wolność, rozkwit i rozwój idą ręka w rękę. 

Artykuły zawarte w  tej książce przemawiają do rozsądku. 
Mają umocowanie w powszechnie znanych wydarzeniach histo-
rycznych, w rzeczywistości ekonomicznej, w empirycznej psy-
chologii, w politologii i w realistycznej logice, jak również w wy-
obraźni artystycznej i estetycznej. Jeśli chcemy przekonać serce 
do pokoju, powinniśmy to zrobić za pośrednictwem umysłu. 

Autorzy Pokoju, miłości i  wolności odwołują się do takich 
dziedzin wiedzy, jak psychologia, ekonomia, politologia, hi-
storia, prawo, socjologia, filozofia moralności, jak również do 
poezji, literatury pięknej i estetyki. Wszystkie odgrywają ważną 
rolę w  lepszym zrozumieniu wojny i  pokoju. Każdy artykuł 
zamieszczony w tej książce można czytać z powodzeniem jako 
odrębną całość. Można je czytać w dowolnej kolejności. Nie-
które z nich mają charakter naukowy, niektóre zaś, choć równie 
poważne, nie zawierają odwołań w  postaci przypisów. Celem 
książki jest przybliżenie ważkich kwestii szerokiemu gronu za-
interesowanych czytelników, przy wykorzystaniu rozumowania 
i  dowodów, które uwidoczniają głęboki wzajemny związek 
między wolnością i pokojem. Z prostego powodu więcej uwagi 
poświęcono pokojowi i wolności, niż miłości: o pokój i wolność 
można walczyć w  sposób zorganizowany, podczas gdy miłość 
każde ludzkie serce musi osiągnąć samo. Zgodnie z tym, arty-
kuły koncentrują się na wojennych i pokojowych instytucjach 
oraz ideologiach, i przyświeca im nadzieja, że pokój zostanie wy-
brany, nienawiść odrzucona, a miłość umożliwiona.

Współwydawcami Pokoju, miłości i  wolności jest Sieć Atlas 
(Atlas Network) i Studenci dla Wolności (Students for Liberty). Obie 
organizacje mają globalny zasięg, mają filie i prowadzą projekty 
na wszystkich kontynentach. Nie są związane z żadnym rządem. 
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Przedmowa

Opowiadają się za uniwersalnymi wartościami. Nie promują żad-
nych innych działań poza pokojem, równą wolnością i równym 
prawem dla wszystkich obywateli. Dążą do powoływania i wspie-
rania instytucji niosących pokój, wolność i sprawiedliwość, włą-
czając w  to konstytucyjne ograniczenia rządów, wolność słowa 
i wyznania, ochronę sprawiedliwie uzyskanej własności, prawną 
tolerancję dla pokojowych form działania oraz wolny handel 
i wolny rynek. Artykuły zawarte w tej książce pokazują spójność 
i wzajemne umacnianie się tych idei, które są ideami „klasycz-
nego liberalizmu” (czy „libertarianizmu” – jak mówi się w niektó-
rych krajach). Artykuły składające się na Pokój, miłość i wolność 
stanowią wkład do studiów nad pokojem z perspektywy liberta-
riańskiego (albo klasyczno-liberalnego) stylu myślenia i sposobu 
uprawiania nauki. To znaczy z punktu widzenia tradycji, która 
ma na celu ochronę dobrowolnej współpracy ludzkiej2.

Korzenie tej tradycji sięgają dawnej historii ludzkości. Można 
je dostrzec w twórczości Lao-Tsy, chińskiego mędrca i wielkiego 
przywódcy religijnego oraz Marka Tulliusza Cycerona, wspa-
niałego prawnika, filozofa i polityka, który przekładał mądrość 
i  rozum nad siłę i  okrucieństwo. Jak pisał w  słynnym dziele 
O powinnościach:

Wszystkim tedy przyświecać winna jedna podstawowa zasada, 
że pożytek każdej jednostki jest zarazem pożytkiem całego spo-
łeczeństwa. I  jeżeli poszczególne osoby będą zabiegały tylko 
o  korzyść własną, rozpadnie się wszelkie współżycie między 
ludźmi. Podobnie jeśli natura poleca, by człowiek chętnie 
udzielał pomocy drugiemu człowiekowi niezależnie od tego, 
kto by to był, a jedynie przez wzgląd na jego człowieczeństwo, 

2  Więcej informacji na temat libertarianizmu można znaleźć w  innej książce 
z tej serii: Why Liberty, ed. Tom G. Palmer, Ottawa, Ill.: Jameson Books 2013.
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Czy wojny są nieuchronne?

to wedle tej samej natury pożytek wszystkich ludzi musi być 
niezawodnie czymś wspólnym. Jeżeli tak się rzecz przedstawia, 
to wszyscy podlegamy jednemu i  temu samemu prawu na-
tury; a jeśli to z kolei tak wygląda, to nie ulega wątpliwości, że 
prawo natury zabrania nam krzywdzić drugiego3.

Książka ta dotyczy unikania przemocy. Pokojowej alterna-
tywy dla siły. Dobrowolnej współpracy. Dedykowana jest dzia-
łaczom na rzecz pokoju i wolności w każdym zakątku świata. 
Mam nadzieję, że współczesna młodzież może się zestarzeć w po-
koju i wolności, i że może zostawić świat bardziej pokojowym, 
sprawiedliwym i o znacznie większym zakresie wolności, niż go 
zastała. Dla tych, którzy podzielają ten cel, informacje zawarte 
w tej książce będą pomocne. 

Tom G. Palmer, Nairobi, Kenia

Uwaga: Indeks dla tej książki jest dostępny na stronie inter-
netowej: http://studentsforliberty.org/peace-love-liberty-index

3  Cyceron, O powinnościach, [w:] Idem, O państwie; O prawach; O powinnościach; 
O cnotach, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1960, s. 482–483. 



15

Rozdział 1

Pokój jest wyborem

Tom G. Palmer

Jaka jest natura wojny? Czy jest ona nieredukowalną osnową 
życia ludzkiego? Czy jest usprawiedliwiona, a jeśli tak, pod jakimi 
warunkami? Jaki jest wpływ wojny na moralność i na wolność?

Istnieje obawa, że powszechny i wieczny pokój znajduje się 
w  tym katalogu zdarzeń, które nigdy się nie ziszczą, chyba 
że w  wyobrażeniach filozofów-wizjonerów albo w  piersiach 
dobroczynnych fanatyków. Prawdą jest jednak to, że wojna 
ma w sobie tak wiele głupoty i niegodziwości, że wiele nadziei 
można pokładać w  rozwoju rozumu; a  jeśli jest na coś na-
dzieja, należy spróbować wszystkiego1. [James Madison]

1  J. Madison, The Writings of James Madison, comprising his Public Papers 
and his Private Correspondence, including his numerous letters and documents 
now for the first time printed, ed. Gaillard Hunt, Vol. 6. chap.: Universal 
Peace, Originally published in The National Gazette, February 2, 1792, 
New York: G.P. Putnam’s Sons, 1900 [dostępne w: http://oll.libertyfund.
org/title/1941/124396; dostęp: 16.02.2014].
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Czy wojny są nieuchronne?

Wojny nie przydarzają się ludziom ot tak. Nie są jak tor-
nada czy meteoryty i to nie tylko dlatego, że mogą nieść większe 
spustoszenie. Istotniejszą różnicą jest to, że tornada i meteoryty 
nie są rezultatem ludzkiego namysłu ani wyboru. Natomiast jest 
tak w przypadku wojen. Istnieją ideologie wychwalające wojnę. 
Istnieją programy polityczne, które sprawiają, że wojna staje się 
bardziej prawdopodobna. Te ideologie i programy można anali-
zować, porównywać i poddawać pod racjonalną dyskusję. Można 
pomyśleć, że przecież „każdy popiera pokój”, ale to nieprawda. 
Konflikt i przemoc stanowią sedno wielu ideologii. I nawet jeśli 
ich zwolennicy publicznie sprzeciwiają się wojnie i opowiadają 
się za pokojem, popierana przez nich polityka sprawia, że kon-
flikty znacznie łatwiej mogą zakończyć się wojną. Jak zauważył 
James Madison, jedna z wielkich postaci amerykańskiego oświe-
cenia i sygnatariusz konstytucji Stanów Zjednoczonych, wojna 
„ma w  sobie tak wiele głupoty i  niegodziwości”, że musimy 
spróbować wszelkich sposobów, by ją ograniczyć.

Co można powiedzieć o wojnie takiego, co jeszcze nie zo-
stało powiedziane? Wpisałem słowo „wojna” do przeglądarki 
Google i  w  ciągu 0,49 sekundy otrzymałem taką odpowiedź: 
„Około 536  000 000 wyników”. A  dane te dotyczą tylko ję-
zyka angielskiego. W ciągu 0,23 sekundy otrzymałem „Około 
36 700 000 wyników” w języku francuskim (guerre); w 0,3 se-
kundy „Około 14 700 000 wyników” po niemiecku (Krieg); 
z kolei w języku chińskim otrzymałem w 0,38 sekundy „Około 
14 700 000 wyników” w  znakach uproszczonych (战争), 
a w 0,34 sekundy „Około 6 360 000 wyników” w znakach tra-
dycyjnych (戰爭). Co jeszcze można do tego dodać?

Do tego wszystkiego można dodać jeszcze coś bardzo waż-
nego. Do dyskusji można wprowadzić więcej rozumu. Jak pro-
ponuje Madison, „wiele nadziei można pokładać w  rozwoju 
rozumu”.
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Pokój jest wyborem

Wojna jest zorganizowaną  
przemocą wobec ludzi

Popularna słownikowa definicja wojny głosi, że wojna jest 
„stanem konfliktu zbrojnego między różnymi narodami lub 
państwami, lub różnymi grupami w  ramach jednego narodu 
lub państwa”. Ilustrację tej definicji mogłyby stanowić zdania: 
„Austria prowadziła wojnę z  Włochami” i  „Między Austrią 
a Włochami toczyła się wojna”. Słowa tego można użyć również 
analogicznie czy metaforycznie. A zatem: „Był w stanie wojny ze 
swoimi sąsiadami” i „Rząd wypowiedział wojnę narkotykową”. 
Jednakże słowo „wojna”, zarówno w użyciu ogólnym, jak i w tej 
książce, odnosi się do konfliktu zbrojnego między państwami 
(co prawda, „wojna narkotykowa” także pociąga za sobą znaczny 
konflikt zbrojny, niemniej jednak jest on zwykle wymierzony 
przez państwa przeciwko handlarzom narkotyków i  osobom, 
które je zażywają albo toczy się między konkurencyjnymi dys-
trybutorami narkotyków, nie zaś między państwami).

Wyrażenie „konflikt zbrojny”daje jasno do zrozumienia, że 
używa się w nim śmiercionośnej broni. Podczas wojen giną lu-
dzie. Lecz tak naprawdę – nie tylko giną. Zabijają ich inni lu-
dzie. Wojna i  użycie siły militarnej oznaczają zabijanie ludzi. 
Wojskowi znają tę prawdę. Politycy często chcą jej uniknąć. Jako 
ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ i zanim jeszcze 
została sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych, Madeleine 
Albright zadała Przewodniczącemu Kolegium Połączonych 
Szefów Sztabów, generałowi Colinowi L. Powellowi, słynne py-
tanie: „Po co nam ta superbroń, o której zawsze tyle mówisz, 
jeśli nie możemy jej użyć?”.

W  swoich wspomnieniach Powell napisał: „Myślałem, że 
dostanę krwiaka w mózgu”. I być może dostał. Albright przy-
świecało powszechne rozumienie sił wojskowych jako po prostu 
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kolejnego narzędzia państwa, z  którego może ono skorzystać 
dla realizacji swoich planów. Powell tłumaczył, że „amerykańscy 
żołnierze nie byli ołowianymi żołnierzykami, które można prze-
nosić z miejsca na miejsce na jakiejś globalnej grze planszowej” 
i że „nie powinniśmy uruchamiać sił wojskowych, aż do czasu, 
gdy nie będziemy mieli jasnego politycznego celu”. Jako woj-
skowy, generał Powell rozumiał, że kiedy „używasz” sił wojsko-
wych, prawdziwi ludzie, nie ołowiane żołnierzyki czy figury sza-
chowe, zostaną zabici2. 

Pamiętam dawne spotkanie z  kontradmirałem Genem La 
Rocque z amerykańskiej marynarki wojennej (obecnie na eme-
ryturze), podczas którego rozmawialiśmy o  używaniu sił woj-
skowych. Tłumaczył w  bardzo prostych słowach (przywołuję 
z pamięci): „Celem sił zbrojnych jest zabicie wroga i zniszczenie 
jego zdolności do zadawania nam strat. Nie zbudujemy ci po-
rządnie mostu, jeśli twoim celem nie będzie przeprawienie przez 
niego czołgów. Nie wiemy, jak uczyć pisać i czytać ośmiolatka. 
Nie wiemy, jak edukować ludzi w zakresie prawa i demokracji. 
Zabijamy wroga i niszczymy jego zdolności do zadawania nam 
strat. I jeśli naprawdę musisz zabić ludzi i zniszczyć jakiś teren, 
wezwij nas, ale w  przeciwnym razie nie rób tego”. Pójście na 
wojnę oznacza zabijanie innych istot ludzkich. Ci, którzy nie 
mają w  zwyczaju mówić tego w  beztroski sposób, to ludzie, 
którzy musieli patrzeć na to (albo robić to) z bliska.

Ludzie, którzy widzieli wojny, myślą o nich zupełnie inaczej 
niż profesorowie nauk politycznych, tacy jak Madeleine Albright, 
która jako urzędnik amerykańskiego rządu publicznie i z wielkim 
zacięciem broniła planu bombardowania Iraku, co doprowadziło 
do śmierci wielu niewinnych ludzi. Na publicznym spotkaniu 

2  C. Powell, My American Journey, 1996, revised ed., New York: Ballantine 
Books 2003, s. 576.
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w  Stanach Zjednoczonych, które dotyczyło wojny z  Irakiem, 
stanowisko Albright zostało podważone przez obywatela. „Nie 
przekażemy Saddamowi Husseinowi żadnej wiadomości, jeśli 
będzie ona splamiona krwią Irakijczyków” – powiedział. „Jeśli 
chcesz rozprawić się z  Saddamem, rozpraw się z  Saddamem, 
a nie z Irakijczykami”. Jej odpowiedź była wymowna:

Robimy to po to, żebyście wszyscy mogli spać w  nocy. Je-
stem bardzo dumna z tego, co robimy. Jesteśmy największym 
narodem na świecie [przerwa na oklaski], i  to, co teraz ro-
bimy, jest pełnieniem roli niezbędnego narodu, który chce 
sprawić, żeby świat był bezpiecznym miejscem dla naszych 
dzieci i wnuków, jak i dla narodów, które przestrzegają zasad3.

Albright i jej koledzy bronili decyzji o bombardowaniu Ira-
kijczyków i  narzuceniu embarga, co doprowadziło do dużej 
straty istnień ludzkich, by można było wypełnić rolę „niezbęd-
nego narodu” i „sprawić, żeby świat był bezpiecznym miejscem 
dla naszych dzieci i wnuków”. Ani ona, ani jej koledzy nie do-
stali szansy, żeby najechać na Irak – co stało się udziałem ich 
następców, George’a W. Busha i jego administracji – niemniej 

3  US Policy on Iraq draws fire in Ohio, CNN Special Report, The Standoff with 
Iraq, February 18, 1998, http://edition.cnn.com/WORLD/9802/18/town.
meeting.folo/. Gdy Hilary Clinton, żona prezydenta, który sprawował 
swoją funkcję przed Bushem, i członkini Senatu Stanów Zjednoczonych, 
w  czasie głosowania nad użyciem sił wojskowych jako kandydatka 
w  walce o  nominację Partii Demokratycznej w  wyborach prezydenckich 
w 2016 roku musiała bronić swojego głosu „za”, oświadczyła: „Oczywiście, 
gdybyśmy wiedzieli to, co wiemy teraz, nie byłoby tego głosu i z pewnością 
nie zagłosowałabym w  ten sposób”. T. Harnden, Clinton shifts over Iraq 
as Obama threatens, „The Telegraph”, December 20, 2006, http://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/1537474/Clintonshifts-over-Iraq-as-
Obama-threatens.html (Być może powinna przemyśleć kwestię złego obrotu 
spraw, zanim zagłosowała, albo choćby posłuchać licznych głosów, które 
ostrzegały wówczas przed zbliżającą się katastrofą proponowanej wojny).
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udzielili swojego poparcia tej niszczycielskiej w skutkach i kosz-
townej głupocie, zrealizowanej przez administrację Busha. Czy 
te decyzje były uzasadnione? Prawdę mówiąc – nie. Ich decyzje 
nie były poparte wymaganymi przesłankami. Nie było żadnych 
solidnych dowodów na to, że państwo irackie tworzyło „broń 
masowego rażenia”, która mogła być użyta „w ciągu czterdziestu 
pięciu minut” od wydania rozkazu. Nie było również żadnych 
dowodów na to, że iracki reżim był zamieszany w ataki terro-
rystyczne z 11 września 2001 roku, poza przekazanymi opinii 
publicznej insynuacjami urzędników państwowych.

Jakie były koszty tego przedsięwzięcia? Posłużenie się do-
kładnymi liczbami w kwestii wojny w Iraku to trudna i wysoce 
sporna kwestia, ale w  czasie najazdu zginęły dziesiątki tysięcy 
osób walczących po stronie irackiej, jak również tysiące żołnierzy 
amerykańskich, brytyjskich oraz ich sojuszników, zaś wiele ty-
sięcy poniosło rany. Według ostrożnych szacunków, w  latach 
2003–2011 zabito przynajmniej 118 789 cywilów, z  których 
większość to ofiary przerażająco brutalnej wojny domowej, 
która rozpoczęła się w wyniku inwazji i okupacji Iraku4.

Z kolei jakie były straty pod względem bogactwa? Sam rząd 
amerykański pożyczył dwa biliony dolarów na sfinansowanie 
wojen w Iraku i Afganistanie (obie te wojny trudno rozdzielić, 
gdyż po części toczyły się równolegle), a  całkowity koszt tych 
dwóch śmiałych przedsięwzięć, szacując z grubsza według obec-
nych wartości, wyniósł według bardzo ostrożnych szacunków 
cztery biliony dolarów, lecz koszty były z  pewnością znacznie 
wyższe5. Wielka Brytania i inne państwa także wydały znaczne 

4  Iraq Body Count Project, http://www.iraqbodycount.org/database/.
5  L. J. Bilmes, The Financial Legacy of Iraq and Afghanistan: How Wartime 

Spending Decisions Will Constrain Future National Security Budgets, 
„Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper Series”, March 
2013, RWP-13-006. 
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sumy, a  ponadto w  czasie konfliktu poważnemu zniszczeniu 
uległa iracka infrastruktura. Czy wszystkie te nakłady w postaci 
zasobów ludzkich i  materialnych, które przyniosły tak wiele 
ofiar i zniszczenia, były uzasadnione?

Kiedy, jeśli kiedykolwiek,  
wojna jest usprawiedliwiona?

Niewielu jest ludzi, którzy sądzą, że pójście na wojnę – zabijanie 
ludzi – po to, aby posiadać status „niezbędnego narodu”, jak 
stwierdziła Albright, jest uzasadnione (choć niektórzy broniliby 
tego stanowiska). Zajmijmy się jednak trudniejszym przypad-
kiem. Czy jeśli wojnę wywołuje się po to, by „sprawić, żeby świat 
był bezpiecznym miejscem dla naszych dzieci i wnuków”, wów-
czas jest ona uzasadniona? W udzieleniu odpowiedzi na to py-
tanie zapewne dużą wagę odgrywałyby fakty: „Jakie jest prawdo-
podobieństwo, że zabijanie ludzi teraz sprawi, iż pozostali będą 
bezpieczniejsi w przyszłości?” Być może tego rodzaju zabijanie 
ludzi sprawiłoby, że w przyszłości bylibyśmy bezpieczniejsi, ale 
nadal musielibyśmy mieć bardzo poważne dowody, żeby pójść 
na wojnę. Zwolennicy wojny między rządami Stanów Zjedno-
czonych i Iraku nawet się do takich dowodów nie zbliżyli. 

Istnieje długa tradycja osądzania, czy wojny są sprawiedliwe, 
zarówno jeśli chodzi o  ich wszczynanie, jak i  prowadzenie. 
Usprawiedliwienie wszczęcia wojny znane jest w  języku łaciń-
skim jako ius ad bellum i odróżnia się je od sprawiedliwości pro-
wadzenia wojny, nazywanej ius in bello. Te dwa tematy często 
rozważa się jako osobne kwestie. Czy dana wojna jest uspra-
wiedliwiona i  czy postępowanie podczas jej prowadzenia jest 
usprawiedliwione? Wielu wybitnych prawników i  filozofów 
dyskutowało na temat tego, co może usprawiedliwić wszczęcie 
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wojny oraz – kiedy wojna została już rozpoczęta – czy istnieją 
moralne i prawne ograniczenia w zakresie używania siły, a jeśli 
tak, to jakie?

Czy wolno wszcząć wojnę, aby bronić honoru władcy bądź 
narodu?; aby „pełnić rolę niezbędnego narodu?”; aby przejąć 
cenne ziemie lub zasoby?; aby bronić swoich interesów lub życia 
obywateli? Z kolei czy kiedy wojna już się rozpoczęła, wolno za-
bijać tylko uzbrojonych żołnierzy na froncie?; dokonywać egze-
kucji na schwytanych jeńcach?; zabijać rodziny żołnierzy wroga, 
włącznie z  dziećmi (które mogą być przyszłymi żołnierzami)? 
Z biegiem czasu na powody do wojny nakładano coraz więcej 
ograniczeń i  przyjmowano różne zasady, konwencje i  traktaty 
w celu uregulowania kwestii dotyczących jej prowadzenia.

Zagadnienia te, razem wzięte, znane są jako „prawo wojenne” 
i jako „teoria wojny sprawiedliwej”6. Chociaż ius in bello, kwe-
stię prawomocności prowadzenia wojny, uważa się za adekwatną 
bez względu na to, czy wojnę postrzega się jako uzasadnioną, 
standardowe podejście jest takie, że jeśli wojna jest uzasadniona, 
to znaczy wszczęta w słusznej sprawie, środki konieczne do jej 
udanego przeprowadzenia uzasadnione są same przez się, nawet 
jeśli same w sobie są niepożądane albo godne pożałowania. 

Ale dla tych, dla których liczy się sprawiedliwość i prawe za-
chowanie, takie tradycyjne podejście nie może dać poprawnej 
odpowiedzi na pytanie o to, czy wszczęcie wojny (ius ad bellum) 
jest uzasadnione. Jak z całą stanowczością argumentował w swej 
książce On War and Morality (O  wojnie i  moralności) Robert 
Holmes: „To nie cel uzasadnia środki, lecz dopuszczalność 

6  Wartościową dyskusję na temat argumentów filozoficznych zob. w: R. Tuck, 
The Rights of War and Peace: Political Thought and the International Order 
from Grotius to Kant, Oxford: Oxford University Press 1999. Istotne 
traktaty i  inne dokumenty prawne zob. w: A. Roberts, R. Guelff, eds., 
Documents on the Laws of War, Oxford: Oxford University Press, 2001.
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środków (włącznie z zabijaniem i sianiem zniszczenia jako czę-
ściami natury wojny), obok innych wymogów ius ad bellum, 
uzasadnia cel”7. W wojnie giną nie tylko „szermierze zła”. Także 
ludzie całkiem niewinni wliczają się do „strat wśród ludności 
cywilnej”. Jeśli zabijanie ludzi i niszczenie tego, czego potrze-
bują, by przeżyć, nie jest uzasadnione, wówczas sam proces – 
wojna – również nie jest uzasadniona. A zatem: „Aby uzasadnić 
wszczęcie wojny, na samym początku trzeba uzasadnić odpo-
wiedni wybór środków. Nie mamy tutaj dwóch odrębnych 
rodzajów działań: rozpoczęcia wojny i  zastosowania obranych 
środków. Uciekania się do wojny nigdy nie da się uzasadnić bez 
uzasadnienia środków, jakimi proponuje się walkę”8.

Gdy rozważa się kwestię wojny, moralnie nieodpowiedzialne 
jest patrzenie tylko na rzekomy cel wojny – czy będzie nim ode-
branie historycznego terytorium, czy obrona honoru, zyskanie 
wiarygodności, czy odpowiedź na agresję, jak i wszystkie inne 
kwestie – bez rozważenia tak prostej sprawy, jak to, co wojna 
przyniesie. Jak stwierdza Holmes: „Wojna jest ze swojej natury 
zorganizowaną przemocą, rozmyślnym i systemowym motorem 
śmierci i zniszczenia. I nie ma znaczenia, czy toczy się ją przy 
użyciu broni atomowej, czy za pomocą łuków i strzał”9.

Jakieś dziesięć lat temu, kiedy pracowałem w  ogarniętym 
wojną Iraku i poleciałem do Kanady na konferencję, osobiście 
spotkałem się z unikaniem tego problemu. Jedna z uczestniczek 

7  R. Holmes, On War and Morality, Princeton; Princeton University Press 
1989, s. 178–79.

8  Ibidem, s. 179.
9  Ibidem, s. 180. Holmes dodaje: „Zważywszy zatem, że skoro istnieje 

pewność, iż wszczęcie wojny wiąże się z angażowaniem się w tego rodzaju 
działania, należy uznać, że aby w pełni uzasadnić wszczęcie wojny, trzeba 
uzasadnić również te działania. Koniecznym warunkiem uzasadnienia 
dążenia do wszelkich celów wojennych, bez względu na sposoby ich realizacji, 
jest przede wszystkim uzasadnienie wspomnianego zabijania i przemocy”.


