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(Kraków 1975); A. Siemianowski, Czowiek i prawda (Poznań 1986); K. Wojtya, Elementarz etyczny (Wrocaw 1982).
Oto zarys, jak wskazuje podtytu, antropologii moralnoteologicznej. Pewna systematyzacja nauczania w tej materii, zwaszcza w kontekście szeroko pojetego wspóczesnego personalizmu. To wskazywanie m.in. na wielkie kategorie: rozumność,
wolność i zdolność do miości, które winny być wpisane w dziaanie osobowego
podmiotu.
Suszne jest stwierdzenie, które otwiera wstep omawianej ksiaz
 ki: „Jakkolwiek
w biblijnych opisach stworzenia czowieka nie brakuje elementów antropologicznych,
to teologiczne ujecie czowieka jako podmiotu dziaania moralnego musiao dugo
czekać na personalistyczna wykadnie” (s. 5). Wydaje sie, ze to oczekiwanie jest
nadal aktualne, a ksiaz
 ka ks. prof. jest jedna z propozycji odpowiedzi na te oczekiwania. Sami czytelnicy ocenia na ile udana, twórcza i nowatorska.
Oto ks. prof. Ireneusz Mroczkowski jeszcze raz okaza sie poszukujacym

w suzbie na rzecz teologii moralnej. Odwaga proponowanej oferty budzi duzy szacunek
dla autora. Z pewnościa to uatwia mu wielość wcześniejszych publikacji, które
generalnie zostay dobrze przyjete i stay sie inspirujacymi

narzedziami, zwaszcza
formalnymi i metodologicznymi.
Bp Andrzej F. Dziuba
e-mail: rezydencja@diecezja.lowicz.pl
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Wbrew oczekiwaniom niektórych wraz z przeomem tysiacleci

wcale nie doszo
do „końca historii”. Stao sie nawet przeciwnie, sa bowiem takie obszary zycia publicznego, równiez w skali globalnej, gdzie dynamika wydarzeń historycznych wrecz
nabraa nowego tempa i nieprzewidywanych ksztatów o niekiedy tragicznych skutkach. Świat sta sie wyjatkowo

niespokojny, dla wielu nawet jeszcze bardziej wrogi
niz wcześniej. Papiez Franciszek powtarza, ze „juz trwa III wojna światowa”, chociaz
„w kawakach”. Wskutek tego w dyskusjach filozofów i teologów powraca zagadnienie wojny sprawiedliwej, a politycy, przynajmniej niektórzy, wydaja sie na nowo
rozumieć swoje zobowiazanie

do skuteczniejszej troski o pokój na świecie. W taki
kontekst wpisuje sie ksiaz
 ka Nigela Biggara In Defence of War.
Nigel Biggar nalezy do grona wspócześnie najbardziej rozpoznawalnych etyków
protestanckich, takze z racji kierowania oksfordzka katedra teologii moralnej w college’u Christ Church. Jego zainteresowania problematyka wojny i pokoju trwaja od lat,
co widać nie tylko po jego publikacjach, ale takze osobistych „pielgrzymkach na
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cmentarze wojskowe”, o czym wspomina na swojej stronie internetowej. Wcześniej
na ten temat zredagowa i wyda m.in. Burying the Past: Making Peace and Doing
Justice after Civil Conflict (Washington: Georgetown University Press 2003) oraz
opublikowa dwa gośne artykuy: Christian Just War Reasoning („Ethics and International Affairs” 27(2013), nr 4, s. 393-400) oraz Right to Fight (w „The Scottish
Review” w styczniu 2013 r.). Jego najnowsza ksiaz
 ka Between Kin and Cosmopolis:
An Ethic of the Nation (Cambridge: James Clarke & Co. 2014) w pewnym stopniu
równiez dotyka tej problematyki.
Idea pacyfistyczna, choć niemal zawsze bya obecna w etyce chrześcijańskiej,
nigdy nie bya dominujaca.

Przypominajac
 o tym, Biggar krytycznie odnosi sie do
tej chrześcijańskiej koncepcji, która opiera sie na dalekiej od realizmu tzw. optymistycznej antropologii (s. 12). Wśród jej wspóczesnych przedstawicieli wskazuje
zwaszcza na Stanleya Hauerwasa, którego nazywa „czoowym zyjacym

zwolennikiem
chrześcijańskiego pacyfizmu” (s. 16). Jeszcze peniej, w sposób biblijnie uzasadniony, stanowisko pacyfistyczne znajduje swoje objaśnienie u gośnego menonickiego
teologa Johna Howarda Yodera (por. s. 22-33). W tym kontekście Biggar obszerniej
odnosi sie do krytyki swoich pogladów,

która wyrazi biblista Richard Hays (por.
s. 34-59). Warto podkreślić, ze jest to przykad ciekawego sporu co do interpretacji
tekstów biblijnych, dotyczacych

w tym przypadku moralnej oceny wojny. Biggar
zwraca uwage, ze wezwanie Chrystusa do miości bliźniego ma swoje zastosowanie
równiez w teorii wojny sprawiedliwej. Odwoujac
 sie do św. Augustyna, wskazuje,
ze dzieje sie tak, gdy – walczac
 z agresorem – nie dziaa sie z zemsty, ale szuka
dobra, a przymus (przemoc) ma wtedy suzyć ukaraniu napastnika z „agodna surowościa”.
 Ma to prowadzić do powstrzymania agresora przed dalszym zem, wezwania
go do nawrócenia i wyboru pokoju (por. s. 61). Interesujaco
 tumaczy, jak przebaczenie – którego domaga sie Ewangelia – zawiera w sobie takze wymuszenie sprawiedliwości. Biggar stara sie, by jego rozwazania nie byy jedynie akademickim dyskursem, stad
 odwouje sie m.in. do ataku terrorystycznego na nowojorskie wieze World
Trade Center w 2001 r., pytajac
 o relacje miedzy przebaczeniem a kara.
 Przywouje
równiez wypowiedzi zonierzy z ich wojennych doświadczeń (z I wojny światowej,
ale takze z Afganistanu i Iraku – por. s. 78-90). Wnioskuje z tego o faszywości
przekonania, ze zonierzy na polu walki motywuje tylko nienawiść do wroga. Raczej
jest tak, ze zonierze dziaaja (moga dziaać) z miości do swoich towarzyszy, a stać
ich równiez na to, by zachować „szacunek, solidarność, a nawet wspóczucie” dla
wroga, a „to sa przeciez formy miości” (s. 91).
Dla waściwego zrozumienia caego problemu Biggar siega do tradycyjnej zasady
dziaania o podwójnym skutku, a zwaszcza do zagadnienia intencji. Przy okazji krytycznie odnosi sie do konsekwencjalizmu etycznego z jego wyacznym

akcentem na konsekwencje czynu (por. s. 93). Odwoujac
 sie tak do Akwinaty, jak i do niektórych etyków
protestanckich (jak J. Gustafson), analizuje, jak i w jakim sensie zonierz na polu bitwy
moze rzeczywiście nie chcieć (nie zamierzać) zabić (por. s. 103-110). Mimo wszelkich
zastrzezeń uwaza, ze jednak „sensowne jest powiedzieć, ze zonierze nie powinni zamierzać zranić lub zabić wroga”, gdzie „zamierzać” oznacza „wybrać i chcieć jako cel”,
a raczej chodzi o to, by „wybrali i zaakceptowali z niechecia”
 (s. 110).
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Kolejne partie ksiaz
 ki Biggara to analizy prowadzace
 do lepszego objaśnienia zagadnienia proporcjonalności, co w kontekście wojny sprawiedliwej jest szczególnie wazne
(por. s. 111-148). Jak w innych miejscach, takze i tutaj anglikański teolog moralista
przywouje zapiski i świadectwa róznych dowódców i zonierzy zwaszcza z I wojny
światowej, by w ich świetle przedstawić swoje przekonania. Pokazuje, jak konieczne jest
uwzglednianie nie tylko militarnych aspektów danej sytuacji, ale takze caego kontekstu
politycznego, by wiarygodnie określić szanse na osiagnie
  cie dobrego celu mimo stosowanej przemocy, ofiar i zniszczenia. Podkreśla, ze „zasada proporcjonalności w jej
róznych znaczeniach rzeczywiście suzy ograniczeniu za wojny” (s. 148).
Szczególnie ostra krytyka samej teorii wojny sprawiedliwej pochodzi nie tylko od
zwolenników pacyfizmu, ale równiez od przedstawicieli wspóczesnej filozofii analitycznej. Dlatego w kolejnym rozdziale Biggar przedstawia i poddaje krytyce koncepcje
Davida Rodina, wedug którego teoria wojny sprawiedliwej teoretycznie i praktycznie
zawodzi (por. s. 149 nn; por. D. Rodin, War and Self-Defense, Oxford: Clarendon Press
2002). W kontekście wojny Biggar analizuje szczególnie zagadnienie „usprawiedliwionego zabójstwa” (por. s. 171-196). Uznajac
 powage zarzutów Rodina, Biggar ostatecznie
uwaza, ze Rodin odniós sie jedynie do pewnych wersji wojny sprawiedliwej i „jak na
ironie, mimowolnie potwierdzi chrześcijańska tradycje, zarówno dawna,
 jak i późniejsza”
 (s. 212). Kolejne dwa rozdziay to próba zastosowania argumentacji doktryny
wojny sprawiedliwej do dwóch szczególnie powaznych konfliktów zbrojnych z ostatnich
lat – w Kosowie i w Iraku. Wiele tu ciekawych i susznych uwag na temat politycznych
i etycznych aspektów interpretacji prawa w skomplikowanych sytuacjach o wymiarze
miedzynarodowym. Szczególnie uwaznie i obszernie autor analizuje inwazje na Irak,
odnoszac
 do niej bardzo szczegóowe elementy wojny sprawiedliwej w aspekcie ad
bellum (s. 254-310), a nastepnie, krócej, in bello (s. 311-317). Zdajac
 sobie sprawe
z róznych pro i contra, Biggar pisze, ze po rozwazeniu wszystkiego uwaza, ze „inwazja
na Irak bya usprawiedliwiona” (s. 325).
Ksiaz
 ka In Defence of War jest dojrzaym, wzglednie kompletnym wykadem i obrona teorii wojny sprawiedliwej, która u fundamentu ma w opinii autora konieczny antropologiczny i ontologiczno-moralny realizm (w przeciwieństwie do nierealistycznej antropologii pacyfistycznej). Prof. Nigel Biggar jest uwazny, precyzyjny i przekonujacy

w swoich sformuowaniach. W caej ksiaz
 ce widać tez jego daz
 enie, by nie byy to
jedynie naukowe, teoretyczne rozwazania, stad
 siega on do konkretnych przykadów
z zycia (np. gdy, jak juz wspomniano, wielokrotnie przywouje wojenne wspomnienia
i wyznania zonierzy, albo gdy czerpie przykady z filmów, np. s. 94-95) i wskazuje na
liczne praktyczne implikacje i oceny. Na koniec kazdego rozdziau Biggar formuuje
ponownie swoje tezy i krótko przedstawia swoje przekonania, by czytelnik mia jasność
co do prowadzonego dyskursu – co potwierdza jasność wywodu i troske autora o waściwe zrozumienie jego myśli. Nawet jeśli czytelnik nie zgodzi sie z pewnymi tezami
teologa z Oksfordu, trzeba przyznać, ze jego precyzja, konsekwencja w prowadzeniu
analiz, rozeznanie w literaturze oraz w chrześcijańskiej tradycji etycznej i teologicznomoralnej jest godne najwyzszej pochway.
Ks. Sawomir Nowosad
Instytut Teologii Moralnej KUL
e-mail: xsn@kul.pl

