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1 Artykuł powstał na podstawie niepublikowanego fragmentu rozprawy doktorskiej 
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Development of the just war theory 

from the ancient to the modern times

The article presents main stages of development of the just war theory from the 

ancient times to the modern ones in terms of a right to use force (ius ad bellum). This 

analysis is indispensable to answer the question whether opinions of the greatest 

lawyers and philosophers of past times justify a return from the distinction on 

a bellum legale and a bellum illegale to a bellum iustum and a bellum iniustum. 

The problem is increasingly serious because references to justness are nowadays 

more and more frequent especially when there is a need to justify armed opera-

tions. Furthermore a general revival of the just war argumentation can be observed 

in recent publications which inclines to a deeper meaning, historical refl ection.

The article starts with a few remarks on the Greek attitude towards the war and 

a Roman ius fetiale which are usually considered as roots of the just war theory. It 

describes also an impact of the Christian thought on perceiving the war with great 

emphasis on the achievements of the Middle Ages thinkers. Refl ections on the 

modern times start with description of ideas represented by the Spanish lawyers 

like Vitoria or Suarez who are often perceived as continuators of mediaeval thinkers. 

Then there is a part devoted to representatives of the modern times like Machia-

velli, Bodin or Gentili who redefi ned the just war theory and used it to justify an 

unrestricted right to use force by a sovereign. The article presents also a period of 

general rejection of the just war theory by lawyers like Zouche, Pufendorf, Rachel, 

Textor or Bynkershoek with signifi cant exceptions of Grotius, Wolff  or Vattel who is 

perceived as the last supporter of the just war theory. 
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okazji uzasadniania działań zbrojnych, a ponad-

to koncepcja wojny sprawiedliwej jest przykładem 

podejścia kontekstualnego do użycia siły, w który 

to nurt próbuje się wpisać choćby problem odpowie-

dzialności za agresję. 

Starożytność
Choć koncepcja wojny sprawiedliwej jest obecna 

w każdym kręgu cywilizacyjnym3, to zazwyczaj łączy 

się ją z rozwojem kultury greckiej i rzymskiej, a także 

teologii chrześcijańskiej. 

Grecy przyjmowali, że rozpoczęcie wojny musi 

wiązać się z zaistnieniem ważnej i wystarczającej 

przyczyny, a także powinno być poprzedzone odrzu-

ceniem przez drugą stronę możliwości dobrowolnego 

wyrównania wyrządzonej szkody4. Ponadto w pew-

nych okresach nie można było prowadzić działań 

zbrojnych (święta religijne, zawody atletyczne, czas 

obowiązywania traktatu pokojowego)5.

3 Zob. przykładowo interesujące omówienie funkcjonowania 

idei wojny sprawiedliwej w regionie subsaharyjskiej Afryki 

(w:) A. Moseley, The Rules of War in Sub-Saharan Africa (w:) 

P. Robinson, Just War in Comparative Perspective, Ashgate, 

Hampshire 2003. Natomiast na temat wojny w islamie zob. 

M. Hamědullŕh, Muslim Conduct of State Being a Treatise on Si-

yar, That Is Islamic Notion of Public International Law, Consist-

ing of the Laws of Peace, War and Neutrality, Together with Prec-

edents from Orthodox Practice and Preceded by a Historical and 

General Introduction, Shaikh Muhammad Ashraf, Kashmiri 

Bazar-Lahore, 3rd edition, 1953, s. 160 i nast.; M. Khadduri, 

Shaybŕněs Siyar, The Islamic Law of Nations, John Hopkins 

Press, Baltimore Maryland 1966, s. 16 oraz S. Wahbeh al-Zuhi-

li, Islam and International Law, „International Review of the 

Red Cross” 2005, nr 858, s. 279 i nast., H.M. Zawati, Is Jihŕd 

a Just War? War, Peace, and Human Rights under Islamic and 

Public International Law, „Studies in Religion and Society”, 

t. 53, The Edwin Mellen Press, Lewiston 2001, s. 107, J. Kelsay, 

J.T. Johnson, Just War and Jihad. Historical and Theoretical 

Perspectives on War and Peace in Western and Islamic Tradi-

tion, Contribution to the Study of Religion no. 28, Greenwood 

Press, New York 1991. Por. również A. Bellamy (red.), War. 

Critical Concepts in Political Science, Volume IV Ethics and laws 

of war, Routledge, London 2009.

4 C. Phillipson, The International Law and Custom of Ancient 

Greece and Rome, t. 2, MacMillan and Co. Limited, London 

1911, s. 179.

5 W.B. Ballis, The Legal Position of War: Changes in Its Practice 

and Theory from Plato to Vattel, Martinus Nijhoff, The Hague 

1937, s. 16.

Dyskutując na temat legalności działań zbrojnych, 

komentatorzy coraz częściej wolą odwoływać się 

do idei wojny sprawiedliwej niż trzymać się litery 

obowiązujących przepisów prawa. Można odnieść 

wrażenie, że, zdaniem wielu, akty prawne nie przy-

stają do rzeczywistości, a teoria wojny sprawiedliwej, 

znana przecież od wieków, jest odpowiedzią na wąt-

pliwości pojawiające się przy próbie oceny poszcze-

gólnych przypadków użycia siły. 

W ostatnich latach można odnotować znaczący 

wzrost liczby publikacji odwołujących się do idei wojny 

sprawiedliwej przy okazji oceny zasadności obowiązy-

wania międzynarodowego prawa humanitarnego kon-

fliktów zbrojnych, możliwości użycia siły, czy w końcu 

analizy konkretnych przykładów działań zbrojnych2. 

Nierzadko przy tym autorzy przywołują klasyków 

teorii wojny sprawiedliwej, jak przykładowo św. To-

masza, Hugo Grocjusza czy Emmericha Vattela, aby 

uzasadnić swe stwierdzenia. Celem niniejszego arty-

kułu nie jest jednak prezentacja głównych punktów 

współczesnej debaty na temat wojny sprawiedliwej, 

lecz przedstawienie zarysu rozwoju idei wojny spra-

wiedliwej od czasów starożytnych po nowożytne, jeśli 

chodzi o prawo do użycia siły (ius ad bellum). Ma to po-

móc w ocenie, czy w istocie uprawnione jest powoły-

wanie się na opinie najwybitniejszych przedstawicieli 

minionych epok, aby uzasadnić powrót do podziału 

na bellum iustum i bellum iniustum, który, jak się wy-

dawało, od czasów Paktu Ligii Narodów zastąpiono 

rozróżnieniem bellum legale i bellum illegale. 

Powyższa kwestia jest o tyle istotna, iż odwołania 

do sprawiedliwości są obecnie coraz częstsze przy 

2 Ograniczając się wyłącznie do pozycji traktujących o pra-

wie do użycia siły (a nie prawie konfliktów zbrojnych), moż-

na gwoli przykładu wymienić: A.J. Bellamy, Just Wars from 

Cicero to Iraq, Polity Press, Cambridge 2006, M. Evans, Just 

war theory. A reappraisal, Edinburgh University Press, 2005, 

A. Fiala, The Just War Myth. The Moral illusions of War, Rowman 

& Littlefield, Oxford 2008, M. Taghi Karoubi, Just or Unjust War?, 

Ashgate 2004, Ch. Reed, D. Ryall, The Price of Peace. Just War 

in the Twenty-First Century, Cambridge University Press, Cam-

bridge 2007, M. Walzer, Spór o wojnę, Warszawskie Wydawnic-

two Literackie Muza, Warszawa 2006. Można również zwrócić 

uwagę na reedycję takich dzieł, jak P. Ramsey, The Just War: 

Force and Political Responsibility, Rowman & Littlefield, Oxford 

2002, M. Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with 

Historical Illustrations, Basic Books, wyd. 3, New York 2000.
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Najbardziej znani przedstawiciele ówczesnej gre-

ckiej filozofii – Platon (428–348 p.n.e.) i Arystoteles 

(384–322 p.n.e.) – podkreślali, że wojnę należy pro-

wadzić wyłącznie z barbarzyńcami. Ich zdaniem, woj-

na pomiędzy ludami helleńskim stanowiła przykład 

dysonansu, zaburzenia pewnego porządku6. Jednak 

już lektura dzieł Tukidydesa może prowadzić do in-

nych wniosków7. O ile Platon nie skupiał się na ana-

lizowaniu przyczyn usprawiedliwiających wojnę, 

o tyle Arystoteles wyróżnił już powody, które czyniły 

wojnę sprawiedliwą. Zaliczył do nich obronę własną, 

ustanowienie hegemonii nad ludami, które przez akt 

poddania się mogą tylko zyskać, oraz podbój ludów 

z natury przeznaczonych do niewolnictwa8. Arystote-

les zwrócił również uwagę na to, że każdą wojnę na-

leży prowadzić wyłącznie w celu osiągnięcia pokoju9. 

Dla Rzymian wojna musiała być pium, czyli pro-

wadzona na polecenie bogów, a także iustum, czy-

li sprawiedliwa10. Kwalifikacja danej wojny jako 

6 „Więc kiedy się Hellenowie z barbarzyńcami biją i barbarzyń-

cy z Hellenami, to powiemy, że to jest wojna i że to są wro-

gowie z natury. Takie wrogie stosunki należy nazywać woj-

ną. A kiedy Hellenowie z Hellenami coś podobnego robią 

– a są przecież z natury przyjaciółmi – to powiemy, że to jest 

choroba Hellady i rozpad wewnętrzny. Takie wrogie stosunki 

trzeba nazywać wojną domową”. Platon, Państwo, t. 1, przeł. 

W. Witwicki, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1994, s. 247.

7 Przykładowo, Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. Kazi-

mierz Kumaniecki, Ossolineum, Wrocław 1991, passim.

8 Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Państwowe Wydaw-

nictwo Naukowe, Kraków 1964, s. 55, 290–291.

9 Tamże, s. 290–291.

10 J. von Elbe, The Evolution of the Concept of the Just War in 

International Law, American Journal of International Law 

1939, t. 33, s. 666–667, A. Nussbaum, Just War – A Legal Con-

cept?, „Michigan Law Review” 1943, t. 42, s. 454. Zob. również 

monografię M. Mantovani, Bellum iustum. Die idee des gerech-

ten Krieges in der romischen Kaiserzeit, Peter Lang, Bern 1990.

sprawiedliwej (bellum iustum) albo niesprawied-

liwej (bellum iniustum) była uzależniona od prze-

strzegania odpowiedniej procedury wypowiadania 

i prowadzenia wojny. Kwestię tę, co najmniej do III 

wieku p.n.e., regulowało ius fetiale11. Aby wojna 

była uznana za sprawiedliwą, specjalne kolegium 

kapłanów (fecjałowie)12 musiało najpierw zażądać 

od przeciwnika naprawienia w określonym czasie 

szkody wyrządzonej Rzymowi (np. w formie restytu-

cji), a następnie uprzedzić przeciwnika o spodziewa-

nym ataku. Gdy kroki te nie przyniosły oczekiwane-

go rezultatu, fecjałowie, po przedstawieniu sprawy 

Zgromadzeniu Ludowemu (w późniejszym okresie 

Senatowi) i podjęciu przez ten organ decyzji o roz-

poczęciu wojny, dokonywali formalnego wypowie-

dzenia wojny (indictio)13. Ceremonia polegała na wy-

rzuceniu dzidy poza granice Rzymu na terytorium 

przeciwnika oraz na wypowiedzeniu starożytnych 

formułek, które przywołuje Liwiusz14.

11 Cała procedura jest opisana przykładowo w: A. Nussbaum, 

A Concise History of the Law of Nations, The Macmillan Com-

pany, New York 1947, s. 16–17. Zob. również W.B. Ballis, The 

Legal Position…dz. cyt., s. 20–24 oraz w szczególności D.J. Be-

derman, International law in antiquity, Cambridge University 

Press, 2001, s. 231 i nast.

12 Warto zauważyć, że fecjałów często określano mianem „de-

klarujących pokój”, „strażników pokoju”, „tworzących pokój” 

itp. C. Phillipson, The International… dz. cyt., t. 2, s. 316.

13 Opisana procedura nie miała zastosowania w przypadku, gdy 

danej społeczności nie przyznawano miana państwa albo gdy 

miał miejsce niespodziewany atak na imperium rzymskie, 

a także w razie wojny domowej.

14 Przykładowe formułki, jakie przywołuje Liwiusz, to: „Oświad-

czam, że naród ten jest niesprawiedliwy i że nie dał zadość-

uczynienia”; „Zważywszy, że rzeczy, sporów i spraw, o któ-

rych przewodniczący fecjałów (pater patratus) rzymskiego 

narodu Kwirytów zawiadomił przewodniczącego fecjałów 

narodu dawnych Latynów oraz ludzi latyńskich, dawni La-

Dla Rzymian wojna musiała być pium, czyli 

prowadzona na polecenie bogów, a także iustum, 

czyli sprawiedliwa.
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Cyceron (106–43 p.n.e.), z którego obficie czerpali 

teologowie chrześcijańscy, podkreślał w swych dzie-

łach, że aby wojnę można było uznać za sprawiedli-

wą, nie tylko powinna być ona prawidłowo wypowie-

dziana i wcześniej zapowiedziana (a więc należało 

zastosować procedurę opisaną wyżej), ale również 

konieczne było stwierdzenie, że jest ona prowadzona 

ze względu na sprawiedliwe powody, do których na-

leżały: obrona własna, konieczność ukarania wrogów, 

odzyskanie zagrabionych dóbr15. Jego słowa znajdu-

ją potwierdzenie w ówczesnej praktyce. Przywódcy 

Rzymu nie mogli rozpocząć wojny bez przyzwolenia 

kapłanów, których rola nie ograniczała się wyłącznie 

do wypełnienia odpowiedniej procedury. Początkowo 

fecjałowie mieli realną władzę polityczną i prawną, 

gdyż to oni decydowali, czy istnieją wystarczające 

podstawy do wypowiedzenia wojny16. Zazwyczaj 

za ważny powód rozpoczęcia wojny uznawali pogwał-

cenie traktatu, złamanie sojuszu, zbrodnie wyrządzo-

ne sojusznikom czy ambasadorom, nieusprawiedli-

wioną odmowę przyjęcia poselstwa, odrzucenie zasad 

neutralności, naruszenie praw do danego terytorium, 

pogwałcenie miejsc świętych, odmowę wydania osób 

winnych powyższych lub innych przewinień17. 

tynowie nie dali, nie wypełnili, nie załatwili, które to rzeczy 

należało wydać, załatwić i wypełnić, sądzę, zgadzam się i wy-

powiadam za dochodzeniem ich w bezwarunkowej i uczciwej 

wojnie”; „Zważywszy, że narody latyńskie działały przeciwko 

rzymskiemu narodowi Kwirytów i że dopuściły się przestęp-

stwa, a następnie, że rzymski naród Kwirytów uchwalił pro-

wadzić wojnę z Latynami, że senat rzymskiego narodu Kwi-

rytów przyjął, wyraził zgodę i postanowił, ażeby prowadzić 

wojnę z Latynami, dlatego ja i naród rzymski wypowiadam 

i czynię wojnę narodowi latyńskiemu”. Tłumaczenie za: R. 

Bierzanek, Wstęp (w:) H. Grotius, Trzy księgi o prawie wojny 

i pokoju, w których znajdują wyjaśnienie prawo natury i prawo 

narodów a także główne zasady prawa publicznego, t. 2, Pań-

stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957, s. 249. Por. 

T.E. Holland, Lectures on International Law, Sweet & Maxwell 

Limited, London 1933, s. 250.

15 M. T. Cyceron, O państwie (w:) M.T. Cyceron, O państwie. 

O prawach, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 72.

16 C. Phillipson, The International… dz. cyt., t. 2, s. 181. Z czasem 

fetiali zostali zastąpieni przez legati, co oznaczało, że funkcje 

związane z rozpoczęciem wojny pełnili już nie przedstawi-

ciele kasty religijnej, lecz polityczni emisariusze, urzędnicy 

mianowani przez władcę. D.J. Bederman, International... dz. 

cyt., s. 239.

17 Tamże, s. 182.

Wraz z rozrostem imperium coraz częściej pomija-

no skomplikowaną procedurę wypowiadania wojny 

z powodów czysto praktycznych. Zbyt kłopotliwe było 

wysyłanie kapłana do miejsca oddalonego o kilkaset 

czy nawet kilka tysięcy kilometrów tylko po to, by do-

pełnił odpowiednich formalności. Fecjałowie stopnio-

wo tracili na znaczeniu, a ich decyzje były coraz częś-

ciej podporządkowane celom politycznym18. W końcu 

przed IV wiekiem kolegium fecjałów zanikło19, ale idea 

bellum iustum odżyła w doktrynie chrześcijańskiej.

Chrześcijaństwo przeszło zasadniczą zmianę 

podejścia do wojny20. Początkowo przedstawiciele 

wczesnej chrześcijańskiej doktryny – Orygenes (185–

254), Tertulian (160–220), Laktancjusz (250–330) czy 

Hipolit z Rzymu (zm. 236) – sprzeciwiali się udzia-

łowi chrześcijan w wojnach21 i wręcz formułowali 

zakaz dobrowolnego zaciągania się do armii przez 

wyznawców Chrystusa22. Stąd też ich poglądy okre-

ślane są jako skrajnie pacyfistyczne23.

Myśliciele wczesnochrześcijańscy dostrzegali 

jednak konieczność obrony ojczyzny i  rolę armii 

w zapewnieniu bezpieczeństwa. Uważali jednak, 

że wyznawcy Chrystusa najlepiej przysłużą się im-

18 Tamże, s. 343–344; H. Wehberg, The Outlawry of War, Carnegie 

Endowment for International Peace, Washington 1931, s. 2.

19 C. Phillipson, The International… dz. cyt., t. 2, s. 348. 

20 Wartościową publikacją, w której można odnaleźć nie tylko 

analizę podejścia chrześcijaństwa do problemu wojny i po-

koju, lecz również cytaty z oryginalnych tekstów chrześci-

jańskich autorów, stanowi pozycja: J. Eppstein, The Catholic 

Tradition of the Law of Nations, Burns Oates & Washbourne 

Ltd., London 1935.

21 Myśliciele ci podpierali swoje wywody odpowiednimi cyta-

tami z Biblii, które jednoznacznie potępiały wojnę, jak przy-

kładowo fragment Księgi Izajasza (2,4): „Wtedy swe miecze 

przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród 

przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej 

zaprawiać do wojny”.

22 Tertulian, O wieńcu (w:) Tertulian, Wybór Pism III, przekład 

D. Stryk et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007, s. 118, Tertulian, 

O bałwochwalstwie (w:) tamże, s. 147. Relewantne cytaty są rów-

nież zebrane w: J. Eppstein, The Catholic…dz. cyt., s. 31 i nast. 

Zob. również L. Winowski, Stosunek chrześcijaństwa pierwszych 

wieków do wojny, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1947, s. 15 

i nast.

23 I. Brownlie, International Law and the Use of Force by States, 

Oxford 1968, s. 5, J. L. Kunz, Bellum Iustum and Bellum Legale, 

„American Journal of International Law” 1951, t. 45, s. 530.
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perium swoją modlitwą24. Ponadto obawiali się, 

zresztą słusznie, że chrześcijańscy żołnierze będą 

zmuszani do bałwochwalstwa, gdyż składanie ofiar 

pogańskim bóstwom było jednym z obowiązków 

każdego członka armii25. Nie bez znaczenia było ich 

głębokie przekonanie o konieczności bezwzględ-

nego poszanowania życia ludzkiego, a także wiara 

w rychłe powtórne przyjście Chrystusa i nastanie 

powszechnego pokoju26.

Pierwsi chrześcijanie mogli pozwolić sobie na ta-

kie poglądy, gdyż początkowo wyznawcy Chrystusa 

nie byli przymusowo wcielani do armii, ponieważ 

władze obawiały się coraz większych wpływów tej 

nowej „sekty” wśród żołnierzy, którzy podburzeni 

mogli dokonać zamachu stanu. Pytanie, czy służyć 

w armii, było rozważane prywatnie przez poszcze-

gólne osoby, które dobrowolnie chciały zaciągnąć 

się do wojska27. Nie był to problem, z którym mu-

siał zmierzyć się każdy chrześcijański mężczyzna. 

W związku z tym, chociaż niektórzy doszukują się 

zalążków doktryny wojny sprawiedliwej u Tertulia-

na28 czy Orygenesa29, to jednak ze względu na powyż-

sze okoliczności problem, jaką wojnę należy uznać 

za  sprawiedliwą, nie należał do  priorytetowych 

w rozważaniach wspomnianych autorów.

Sytuacja zmieniła się, gdy chrześcijaństwo stało 

się religią państwową30 i w interesie chrześcijan le-

24 „Walczymy tedy za cesarza lepiej niż ktokolwiek inny; nie 

wyruszymy jednak na jego rozkaz w bój, lecz organizujemy 

własny legion pobożności i wspieramy władzę modlitwami, 

które wznosimy do Boga” – Orygenes, Przeciw Celsusowi, przeł. 

S. Kalinkowski, wyd. 2., Akademia Teologii Katolickiej, War-

szawa 1986, s. 424. 

25 Tertulian, O wieńcu...dz. cyt., s. 118–120. 

26 L. Winowski, Stosunek chrześcijaństwa...dz. cyt., s. 28 i nast.

27 J. Eppstein, The Catholic…dz. cit, s. 29.

28 ks. A. Szafulski, Francisco de Vitoria prekursor podstawowych 

praw człowieka i wspólnoty międzynarodowej, Papieski Fakul-

tet Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 114.

29 Zob. J. Eppstein, The Catholic… dz. cyt., s. 43 i przywołane 

tam fragmenty.

30 Edykt mediolański z 313 roku oficjalnie uznał religię chrześci-

jańską, a w 392 roku chrześcijaństwo stało się religią państwo-

wą. Warto zaznaczyć, że już w 314 roku na synodzie w Arles 

przyjęto, że każdy, kto dezerteruje w czasie pokoju, podlega 

ekskomunice („De his qui arma proiiciunt in pace placuit abst-

ineri eos a communione”), a św. Atanazy podkreślał, że pozba-

wienie życia przeciwnika podczas wojny sprawiedliwej może 

żała obrona imperium rzymskiego przed najazdami 

barbarzyńców. Kościół musiał znaleźć uzasadnienie 

dla radykalnej zmiany podejścia do wojny. Jeszcze 

niedawno bowiem chrześcijan obowiązywał całko-

wity zakaz zaciągania się do wojska, gdy nagle zaczę-

to wymagać od nich przelewania krwi za imperium, 

a za dezercję groziła ekskomunika31. Zadaniu temu 

sprostał św. Augustyn (354–430), który w De Civitate 

Dei, rozwinąwszy wcześniejsze tezy św. Ambrożego 

(333 lub 340–397) przedstawione w De Oficiis mini-

strorum32, przyjął, że choć wojna jest zawsze wyda-

rzeniem tragicznym, to jednak w pewnych przypad-

kach zło wyrządzone przez przeciwnika wymaga jej 

wszczęcia33, a zabicie człowieka w wojnie prowadzo-

nej zgodnie z nakazami Boga nie jest grzechem34. 

Święty Augustyn uznał, że te wojny są sprawiedli-

we, które są prowadzone w celu pomszczenia krzywd 

lub aby odzyskać to, co zostało „drogą krzywdy” za-

garnięte35. U św. Augustyna podział na wojnę spra-

wiedliwą i niesprawiedliwą nie pokrywa się zatem 

z rozróżnieniem na wojnę defensywną i ofensywną. 

Również wojna ofensywna mogła być usprawied-

liwiona, jeśli tylko jej przyczyną był jeden z powo-

dów wymienionych wyżej. Św. Augustyn podkreślał, 

że celem każdej wojny jest pokój36. Nie jest więc spra-

wiedliwą wojna, która jest prowadzona z chciwości, 

okrucieństwa, żądzy sławy, podbojów37. W pismach 

być powodem do chwały. E. Nys, Les origines du droit interna-

tional, Alfred Castaigne, Bruxelles 1894, s. 45. Zob. również. 

L. Winowski, Stosunek chrześcijaństwa...dz. cyt., s. 36 i nast.

31 J. Eppstein, The Catholic…dz. cyt., s. 49.

32 Świętego Ambrożego niekiedy określa się mianem chrześci-

jańskiego Cycerona. F.H. Russell, The Just War in the Middle 

Ages, Cambridge University Press, Cambridge 1977, s. 14.

33 Św. Augustyn, Państwo Boże, przeł. ks. W. Kubicki, Wydaw-

nictwo Antyk, Kęty 1998, s. 109.

34 Tamże, s. 46.

35 Św. Augustyn, Problemy Heptateuchu, Część Druga, przeł. 

J. Sulowski, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1990, 

s. 64.

36 „A więc i wojna toczy się z dążenia do pokoju, nawet przez 

tych, co pilnie zaprawiają się do cnoty rycerskiej, dowództwo 

sprawując i boje wiodąc. Pewnik to jest, że pokój jest pożą-

danym końcem wojny”. Św. Augustyn, Państwo… dz. cyt., 

s. 776.

37 „Bo co obciąża winą na wojnie? Czyż to, że umierają, mający 

umrzeć, żeby zwycięzcy zażywali pokoju? Przyganiać czemuś 

takiemu jest cechą ludzi bojaźliwych, a nie pobożnych. Żądza 
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św. Augustyna można odnaleźć w sumie trzy prze-

słanki decydujące o kwalifikacji danej wojny jako 

sprawiedliwej: upoważnienie prawowitego władcy, 

właściwy cel oraz intencja38. Stworzyły one matrycę, 

z której korzystali kolejni teoretycy idei wojny spra-

wiedliwej.

Z jednej strony za paradoks, a z drugiej za oczywi-

stość można uznać fakt, że to właśnie w czasach sta-

rożytnych, obfitujących w konflikty zbrojne, których 

często jedynym celem była ekspansja, narodziła się 

idea wojny sprawiedliwej. To wówczas został stworzo-

ny trzon teorii wojny sprawiedliwej, którym jest odwo-

łanie do sprawiedliwej przyczyny oraz ostatecznego 

celu wojny, jakim miał być pokój. Niestety, praktyka 

pokazała, że idee klasyków tamtych czasów były częś-

ciej postulatem niż odbiciem rzeczywistości39.

Średniowiecze

Średniowiecze to okres intensywnego rozwoju 

doktryny wojny sprawiedliwej, mimo, a może właś-

nie dlatego, że wówczas, przynajmniej w Europie, 

dochodziło do wielu wojen zarówno publicznych, jak 

i prywatnych, które stały się prawdziwą plagą unie-

możliwiającą rozwój gospodarki, nie wspominając 

już o ogromnych stratach ludzkich40. W ówczesnych 

rozważaniach na temat wojny sprawiedliwej ważne 

miejsce zajmowała nie tylko kwestia powodów, dla 

których można wojnę toczyć, ale również problem, 

wyrządzania krzywdy, okrucieństwo w wywieraniu zemsty, 

duch niespokojny i nie dający się ubłagać, dzikość w walce, 

żądza panowania i temu podobne przejawy słusznie są obwi-

niane na wojnie. I bardzo często, żeby tę namiętność ukarać, 

kierując się poczuciem prawa, nawet dobrzy ludzie podej-

mują się prowadzenia wojen, przeciwstawiając się przemo-

cy, czy to na rozkaz Boga, czy też jakiejś prawowitej władzy. 

Św. Augustyn, Przeciw Faustusowi. Księgi XXII-XXXIII. Prze-

ciw Sekundynowi, przeł. J. Sulowski, Akademia Teologii 

Katolickiej, Warszawa 1991, XXII, 74, s. 62

38 R.H.W. Regout, La doctrine de la guerre juste de Saint Augustin  

nos jours d’aprčs les théologiens et les canonistes catholiques, 

Réimpression de l’édition de Paris 1934, Scientia Vérlag Aale 

1974 (Darmstadt), s. 44.

39 S.E. Nahlik, Wstęp do nauki prawa międzynarodowego, PWN, 

Warszawa 1967, s. 55.

40 Na temat wojen prywatnych zob. m.in. E. Nys, Les origines...

dz. cyt., s. 78, oraz tenże Le droit international. Les principes, 

les théories, les faits, t. 3, Alfred Castaigne, Bruxelles 1906,

s. 98 i nast., T.E. Holland, Lectures...dz. cyt., s. 247 i nast.

kto ma prawo wszcząć wojnę – papież, cesarz czy 

każdy niezależny władca.

Kościół podejmował wysiłki, aby ograniczyć moż-

liwość prowadzenia wojen, wprowadzając takie 

instytucje jak Pokój czy Rozejm Boży41, ale jedno-

cześnie powoływał własne siły zbrojne42 i próbował 

wykorzystać wysiłek wojenny do prowadzenia świę-

tych (co zdaniem głów Kościoła było równoznaczne 

z uznaniem za sprawiedliwe) wojen z niewiernymi 

(krucjaty)43 . Znamienny jest fakt, że papież Urban II 

ogłosił instytucję Rozejmu Bożego prawem uniwer-

salnym na soborze w Clermont (1095), tym samym, 

na którym zwołał pierwszą krucjatę.

Jednym z najważniejszych średniowiecznych au-

torów, do którego odwoływano się niemal w każdym 

dziele z tamtego okresu, jest Izydor z Sewilli (570–

636), który za sprawiedliwą uznawał wojnę wypo-

wiedzianą w celu odzyskania utraconych dóbr44 albo 

41 Pokój Boży określał, gdzie można prowadzić wojnę i kto może 

brać w niej udział (pierwszy raz ogłoszono go na synodzie 

w Charroux w 989 roku), gdy natomiast Rozejm Boży regulo-

wał kwestię okresów, w których można było prowadzić działa-

nia zbrojne (pierwszy raz ogłoszono go na soborze w Roussillon 

w 1027 roku). W. B. Ballis, The Legal…dz. cyt., s. 37. Inną insty-

tucją ograniczającą możliwość prowadzenia wojny była tzw. 

Quarantaine du Roi, czyli czterdziestodniowy okres pomiędzy 

rozpoczęciem działań zbrojnych przez bezpośrednich przeciw-

ników a możliwością przyłączenia się do walki ich krewnych.

42 W szczególności należy przypomnieć postać papieża Grze-

gorza VII, który ogłosił, że papież jest głównym źródłem 

władzy i powołał militia Santi Petri, czyli odziały rycerstwa 

podlegające bezpośrednio papieżowi. Było to w okresie wal-

ki o inwestyturę pomiędzy cesarstwem a papiestwem. Zob. 

A. Bellamy, Just Wars…dz. cyt., s. 44. W tym kontekście warto 

przypomnieć o staraniach podjętych niemal pół wieku wcześ-

niej przez papieża Grzegorza Wielkiego, aby żołnierze mo-

gli wstępować do zakonów, zob. szerzej J. Richards, Consul 

of Gods. The Life and Times of Gregory the Great, Routledge 

& Kegan, London 1980, s. 222 i nast..

43 Co ciekawe, oprócz argumentów mówiących o niechęci przy-

jęcia nauki Chrystusa, papieże, jako powód kolejnych krucjat, 

przywoływali desakralizację miejsc świętych czy zbrodnie 

popełnione na ludności chrześcijańskiej, a więc typowe przy-

czyny wojny sprawiedliwej – ukaranie sprawców i naprawie-

nie szkody. W.B. Ballis, The Legal…dz. cyt., s. 36. Na temat 

tradycji „świętych wojen” w religiach monoteistycznych zob. 

H. Küng, Religion, Violence and „Holy Wars”, „International 

Review of the Red Cross” 2005, nr 858.

44 Akurat ten powód – kradzież dóbr – wskazuje, że zarówno Izy-

dor, jak i Abelard (1079–1142) wzorowali się na konstrukcjach 
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odparcia najazdu wroga45. Potępił natomiast wojnę 

prowadzoną z namiętności, bez słusznego powodu46.

Ogromny wpływ na kształtowanie się średnio-

wiecznej doktryny wojny sprawiedliwej miały zbio-

ry kanonów, zwłaszcza Concordia Discordantium 

Canonum (ok. 1140 r.)47, popularnie zwany Dekretem 

Gracjana48. W zbiorze tym trudno odnaleźć odkryw-

cze myśli, gdyż ograniczono się w zasadzie do cyto-

wania wcześniejszych poglądów św. Augustyna czy 

Izydora z Sewilli49, ale to właśnie stamtąd pochodzi 

często przywoływana hybrydalna definicja wojny 

sprawiedliwej – wojny ogłoszonej, aby pomścić wy-

rządzoną szkodę50.

wypracowanych przez rzymskich cywilistów, które przenieśli 

na grunt prawa międzynarodowego publicznego.

45 Isidori Hispalensis Episcopi, Etimologiarum Sive Originum, Libri 

XX, E Typographeo Clarendoniano, Oxoni 1911, lib XVIII, 1.

46 Tamże, 2.

47 Zbiór Gracjana był zbiorem nieurzędowym. Dopiero pod koniec 

XVI wieku papież Grzegorz XIII ogłosił go pod powagą papieską 

jako Corpus Iuris Canonici. Z innych zbiorów kanonów warto 

wspomnieć również o zbiorze Dekretałów Grzegorza IX, przygo-

towanym przez Rajmunda z Penjafort w 1234 roku na polecenie 

papieża Grzegorza IX. Jego kontynuacją jest Liber Sextus z 1294 

roku. Kolejnym uzupełnieniem był zbiór wydany przez Klemen-

sa V, a ogłoszony przez Jana XXII, nazwany Klementynami.

48 W zbiorze tym nie ma osobnej części poświęconej wojnie. 

Zagadnienia dotyczące wojny, które są przedmiotem zainte-

resowania niniejszej pracy, znajdują się w c. 23 części drugiej, 

q. 1–3, w których rozważa się następujące problemy: 1. Czy 

prowadzenie wojny jest grzechem? 2 Jaka wojna jest spra-

wiedliwa? 3 Czy siłą należy pomścić krzywdę sprzymierzeń-

ców? Obszerne omówienie treści i znaczenia Dekretu Gracja-

na – zob. F.H. Russell, The Just War…dz. cyt., s. 55–85, oraz 

R. H. W. Regout, La doctrine…dz. cyt., s. 61–66.

49 A. Vanderpol, Le droit de Guerre d’apr s les Théologiens et les 

Canonistes du Moyen-âge, A. Trolin, Paris 1911, s. 41, W.B. Bal-

lis, The Legal...dz. cyt., s. 45.

50 „Cum ergo iustum bellum sit, quod ex edicto geritur, vel quod 

iniuriae ulciscuntur”. Concordia Discordantium Canonum, 

Odkąd IV Sobór Laterański (1215) sformułował po-

wszechny obowiązek spowiedzi, zaczęły powstawać 

utwory zatytułowane summa (casuum, de casibus, 

casuum conscientiae, confessorum)51, czyli poradni-

ki dla spowiedników. W każdym z nich musiał się 

znaleźć fragment rozstrzygający o dopuszczalności 

prowadzenia i uczestniczenia w wojnie52. Najczęś-

ciej przywoływaną, również przez polskich autorów, 

summą było dzieło Rajmunda z Penjafort (1175–1275), 

który wyróżnił pięć warunków wojny sprawiedliwej: 

po pierwsze, wojna nie może być prowadzona przez 

osobę duchowną (podmiot); po drugie, celem wojny 

powinno być odzyskanie dóbr lub obrona ojczyzny 

(przedmiot); po trzecie, wojna musi być koniecz-

nym środkiem do osiągnięcia pokoju (przyczyna); 

po czwarte, wojna nie może być prowadzona z nie-

nawiści, żądzy zemsty lub chciwości (intencja, duch); 

po piąte, wojna powinna być prowadzona wyłącz-

nie z rozkazu Kościoła lub księcia, chyba że chodzi 

o obronę swych dóbr lub ojczyzny (upoważnienie)53. 

Słynną glosę do tej summy napisał Wilhelm z Ren-

nes, który podkreślił, że wojna jest niedopuszczalna, 

C. 23, q. 2 d.p.c. 2, dostępne na: http://ota.ahds.ac.uk/(dostęp: 

24 IV 2010).

51 Przykładowo: Monalde (zm. 1288) – Summa monaldina, św. An-

toni (1389–1459) – Summa theologica, Ange Carletti (zm. 1495) 

– Summa angelica de casibus conscientae, Sylwester Mazzolino 

(1460–1523) – Summa Sylvestrinoe quoe summa summarum 

meritio nuncupatur, Kajetan, czyli Tomasz de Vio (1469–

1534) – Summa S. Thomoe commentariis illustrata summula, 

św. Rajmund z Penjafort (1175–1275) – Summa Sancti Raymun-

di, Henryk z Suzy, czyli Hostiensis (zm. 1271) – Summa aurea, 

Aleksander z Hales (1170–1245) Summa Theologiae, Astesan 

(zm. 1330), Summa Astesana. 

52 L. Ehrlich, Polski wykład prawa wojny XV wieku. Kazanie 

Stanisława ze Skarbimierza „De bellis iustis”, Wydawnictwa 

Prawnicze, Warszawa 1955, s. 23.

53 Zob. fragment przedrukowany (w:) A. Vanderpol, Le droit…

dz. cyt., s. 45–46.

Odkąd IV Sobór Laterański (1215) sformułował 

powszechny obowiązek spowiedzi, zaczęły 

powstawać poradniki dla spowiedników.
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jeśli przeciwnik godzi się na załatwienie sprawy są-

downie lub polubownie54.

Jednak to Summa Theologiae św. Tomasza z Akwi-

nu (1225–1274), w której w zasadzie ograniczono się 

do rozwinięcia myśli św. Augustyna (co zresztą przy-

znaje sam autor), wywarła największy wpływ na śred-

niowiecznych i późniejszych myślicieli. Akwinata po-

traktował wojnę jako występek przeciwko pokojowi 

i tym samym miłości. Podtrzymał podział na wojnę 

sprawiedliwą i niesprawiedliwą, przy czym, aby daną 

wojnę można było odpowiednio zakwalifikować, ko-

nieczne było, jego zdaniem, spełnienie trzech warun-

ków55. Po pierwsze, wojna musi być prowadzona przez 

suwerena (auctoritas principia, legitima auctoritatis). 

Prywatne osoby mogą dochodzić swych praw przed 

sądami ustanowionymi przez swego władcę, więc nie 

mają prawa wszczynać wojen. Po drugie, wojnę moż-

na wszcząć tylko ze względu na sprawiedliwy powód 

(causa iusta – przesłanka obiektywna), czyli w celu 

naprawienia niesprawiedliwości, jaką jest przykłado-

wo zaniechanie ukarania winnych lub odebranie tego, 

co zostało bezprawnie zabrane. Święty Tomasz scalił 

zatem dwa warunki Rajmunda (przedmiot i przy-

czynę) w jeden – przyczynę. Po trzecie, prowadzący 

wojnę musi mieć godną, właściwą intencję (intentio 

recta – przesłanka subiektywna), czyli przejawiać chęć 

czynienia dobra i unikania zła. 

Kolejni po Rajmundzie z Penjafort czy Tomaszu 

z Akwinu autorzy tylko doprecyzowali poszczegól-

ne warunki uznania danej wojny za sprawiedliwą 

lub rozwijali wątki mniej akcentowane w dziełach 

wspomnianych autorów, jak konieczność zachowa-

nia umiaru w prowadzeniu działań zbrojnych czy 

traktowanie wojny jako ostatecznego środka ochro-

ny swych praw. Powstawały dzieła, które zajmowa-

ły się usprawiedliwianiem konkretnych przykładów 

wojen56, lub takie, w których dokonywano nowych 

54 Obszerne omówienie glosy Wilhelma z Rennes (w:) L. Ehrlich, 

Polski wykład...dz. cyt., s. 28–30.

55 Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, Tom 16, Miłość, (2–2, 

qu. 23–46), przeł. i objaśnieniami zaopatrzył ks. A. Głażewski, 

Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Londyn 1967, q. 40, 

a. 1, s. 236–238.

56 Przykładowo Tractatus consultatorii Henryka de Gorkum (zm. 

1431).

interesujących klasyfikacji wojen57. Coraz częściej 

wojna stawała się tematem osobnych opracowań, 

a nie tylko wpadkową częścią którejś summy58.

Choć nie sposób omówić dzieł wszystkich auto-

rów średniowiecznych, którzy zajmowali się prob-

lemem wojny sprawiedliwej59, to jednak nie można 

nie wspomnieć o polskiej szkole prawa wojny, którą 

tworzyli przede wszystkim Stanisław ze Skarbimie-

rza (zm. 1431) oraz Paweł Włodkowic z Brudzenia 

(1370–1435)60.

Stanisław ze Skarbimierza swoje kazanie De bellis 

iustis61 nasycił wieloma wezwaniami do zachowania 

pokoju i konsekwentnie podkreślał, że nawet wojny 

muszą być prowadzone tylko po to, aby osiągnąć po-

57 Najsłynniejszą klasyfikację wojen przedstawił Hostencjusz, 

który wyróżnił cztery rodzaje wojen sprawiedliwych (bellum 

romanum prowadzona przeciwko niewiernym, bellum iudi-

cale wszczynana na rozkaz władcy przeciwko rebeliantom, 

bellum licitum prowadzona w celu wykonania swego prawa, 

bellum necessarium prowadzona w samoobronie na podstawie 

prawa naturalnego) oraz trzy rodzaje wojen niesprawiedli-

wych (bellum praesumptuosum wszczynana przez rebelian-

tów, bellum temerarium prowadzona przez chrześcijan wbrew 

obowiązującemu prawu, bellum voluntarium prowadzona bez 

upoważnienia przez chrześcijan, np. przez wasali przeciwko 

ich suwerenowi). Zob. A. Vanderpol, Le droit…dz. cyt., s. 47–

48, oraz E. Nys, Les origines... dz. cyt., s. 102. Natomiast Jan 

de Lignano (zm. 1383) dokonał klasyfikacji wojen na wojnę 

duchową: niebiańską (bunt aniołów) i ziemską (walkę do-

bra ze złem), oraz fizyczną: publiczną (powszechną) i par-

tykularną (obrona indywidualna, represalia). Zob. obszerne 

omówienie tego podziału (w:) W.B. Ballis, The Legal…dz. cyt., 

s. 51 i nast., E. Nys, Les origines...dz. cyt., s. 106–107.

58 Jan z Lignano, De Bello, De Represalis, et De Duello, Martinus 

Laudensis (zm. 1453) De Bello, Franciscus de Valderas Arias, 

De bello et eius iustitia (1533), Pierino Belli (1502–1575) De re 

militari et bello, Jan Lopez (zm. 1496), De bello et bellatoribus, 

Guillaume Mathiae (zm. 1518) Libellus de bello iusto et licito, 

Bartolus z Sassoferrato (1313–1357), Tractatus represeliarum.

59 Zadania tego podjęli się m.in. W.B. Ballis, The Legal…dz. cyt., 

R.H.W. Regout, La doctrine...dz. cyt., A. Vanderpol, Le droit…

dz. cyt. 

60 Ogromne zasługi dla upowszechniania wiedzy o średnio-

wiecznej polskiej szkole prawa wojny miał Ludwik Ehrlich. 

Zob. przykładowo L. Ehrlich, Paweł Włodkowic i Stanisław 

ze Skarbimierza, PWN, Warszawa 1954.

61 Kazanie w języku polskim zostało wygłoszone do wojska 

przez ordynariusza Jakuba Kurdwanowskiego na kilkanaście 

dni przed bitwą grunwaldzką. L. Ehrlich, Polski wykład…dz. 

cyt., s. 13.
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kój62. Stanisław przyjął za Rajmundem z Penjafort pięć 

warunków wojny sprawiedliwej63. Wśród powodów 

wszczęcia wojny Stanisław wymienia obronę napad-

niętej ojczyzny oraz chęć odzyskania tego, co zostało 

niesprawiedliwie zabrane, a czego nie można pokojo-

wymi środkami odzyskać64. Co ważne, Stanisław przyj-

muje, że prawo do prowadzenia wojny sprawiedliwej 

mają również poganie65. Dlatego nikt, łącznie z papie-

żem, nie jest uprawniony do podbijania ich państw66. 

Tezę tę rozwinął Paweł Włodkowic67. Przygotował on 

w latach 1415–1418 na potrzeby soboru powszechnego 

w Konstancji szereg pism, w których, przyjąwszy pięć 

warunków wojny sprawiedliwej Rajmunda z Penjafort, 

udowadniał, że wojny Krzyżaków nie spełniają żadne-

go z nich, a więc są niesprawiedliwe68. Włodkowic pod-

kreślał, że nie wystarczy samo ogólne upoważnienie 

zawarte w przywileju papieskim czy cesarskim, aby 

uznać daną wojnę za sprawiedliwą, gdyż każdy przypa-

dek należy badać oddzielnie, a drugiej stronie powinno 

się umożliwić obronę69. Ponadto Włodkowic zauważa, 

że nie istnieje coś takiego jak domniemanie, że wojna 

jest sprawiedliwa. W każdym przypadku spełnienie 

warunków wojny sprawiedliwej należy udowodnić70. 

Warto zaznaczyć, że krakowscy uczeni wyróżniali się 

swymi poglądami na temat możliwości prowadzenia 

wojen sprawiedliwych z poganami71. Znacznie wyprze-

dzali osiągnięcia hiszpańskich myślicieli72.

62 Tamże, s. 129 (§ 29).

63 Tamże, s. 95–102 (§ 4–11).

64 Tamże, s. 101–102 (§ 11).

65 Tamże, s. 113 (§ 18) i s. 135–137 (§ 38–40).

66 Tamże, s. 137 (§ 40). Jako zwolennik tolerancyjnego traktowa-

nia innowierców wsławił się również Innocenty IV (1243–54), 

który jako Sinibaldus de Fiesco napisał glosę do Dekretałów 

Grzegorza IX, Apparatus Decretalium.

67 Zob. w szczególności L. Ehrlich, Pisma wybrane Pawła Włodko-

wica, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1968, t. 1, s. 9 i nast. 

68 Tamże, t. 1, s. XXIII i nast.

69 Tamże, t. 1, s. LXI, a także t. 2, s. 241, oraz s. 308–311.

70 Tamże, t. 2, s. 241 i 319.

71 Zob. R. Kwiecień, Aksjologia prawa międzynarodowego a siła 

zbrojna w perspektywie historycznej (w:) J. Kranz (red.), Świat 

współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i poli-

tyki, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009, s. 29 

i nast.

72 Na temat związków pomiędzy Francisco de Vitoria a Pa-

włem Włodkowicem zob. B. Winiarski, Vitoria i Włodkowic, 

„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii 

Średniowiecze to najlepszy okres dla rozwoju idei 

wojny sprawiedliwej ze względu na silną pozycję 

Kościoła katolickiego, który teorię tę zaadaptował dla 

swoich potrzeb. Mimo różnic między poszczególnym 

autorami (a dokładniej: między teologami a kanoni-

stami, gdyż to oni zmonopolizowali dyskusję na ten 

temat), zarysował się konsensus co do podstawowych 

powodów usprawiedliwiających wojnę, do których na-

leżały: obrona, odzyskanie dóbr (często traktowane 

jako kontynuacja obrony), wymierzenie kary73.

Nowożytność
Łącznikiem pomiędzy średniowiecznymi teoriami 

wojny sprawiedliwej a myślą nowożytną był Franci-

sco de Vitoria (ok. 1480–1546) oraz inni przedstawi-

ciele hiszpańskiej doktryny prawa XVI wieku74. Au-

torzy ci nie ograniczyli się wyłącznie do omówienia 

kolejnych przesłanek wojny sprawiedliwej75, lecz za-

Umiejętności” 1935, nr 10; J.W. Woś, Un débat ouvert: Paulus 

Wladimiri et Francisco de Vitoria, „Mediaevalia Philosophica 

Polonorum” 1975, nr 11.

73 R.H.W. Regout, La doctrine...dz. cyt., s. 142 i nast. W XVI 

wieku nadal można było mówić o polskiej szkole prawa wojny 

(nie była ona jednak już tak nowatorska jak ta z XV wieku), 

do której zaliczyć należałoby Andrzeja Frycza Modrzew-

skiego, O naprawie Rzeczypospolitej, Jakuba Przyłuskiego, 

O sprawach wojskowych, czyli o wojnie, Jana Tarnowskiego, 

Consilium rationis bellicae, oraz piszącego na początku XVII 

wieku Sebastiana Petrycy, Przydatek o wojnie. Wszyscy wy-

mienieni autorzy zgadzali się co do tego, że wojna jest osta-

tecznością i można ją wszcząć wyłącznie w celu bezpośredniej 

obrony przed napaścią lub w celu naprawienia krzywdy, jeśli 

nie można uciec się do innych środków.

74 M.in. Francisco Suarez (1548–1617), De Charitate, Di gue 

Covarruvias (1512–1577), Opera omnia, Dominique Soto 

(1494–1560), De Iustitia et Iure, Grégoire de Valentia (1551–

1603), Commentaria Theologica, Gabriel Vasquez (1551–1604), 

Commentaria in I am II ae S. Thomae, Jean Medina (ok. 1490–

1546), De restitutione et contractibus, Louis Lopez (zm. 1595), 

Instructorium conscientiae, Dominique Banez (1528–1604), 

Commentaria in Secundam Secundae Divi Thomae, Louis Mo-

lina (1536–1600), De Iustitia et Iure. Na temat doktryny wojny 

w „szkole hiszpańskiej” zob. w szczególności: W. Buchner, 

Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku, 

Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2007. Warto pamiętać, 

że pomiędzy wspomnianymi autorami istniały znaczące róż-

nice poglądów.

75 Za przesłanki wojny sprawiedliwej przedstawiciele szkoły hi-

szpańskiej zazwyczaj uznawali: upoważnienie władcy, spra-

wiedliwą przyczynę, sposób prowadzenia wojny, natomiast 
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jęli się problemami, które średniowieczni myśliciele 

w zasadzie pominęli. Do takich kwestii należały py-

tania, czy można wszcząć wojnę w przypadku wątpli-

wym, gdy przykładowo tytuł do jakiegoś terytorium 

nie jest pewny (tzw. teoria probabilizmu), oraz czy 

możliwe jest, aby wojna była sprawiedliwa dla obu 

stron konfliktu. Szeroko dyskutowanym problemem 

była również dopuszczalność prowadzenia wojny 

przeciwko innowiercom tylko z tego powodu, że nie 

są oni wyznawcami Chrystusa.

Na tle debaty dotyczącej legitymizacji hiszpańskiej 

konkwisty w Ameryce Południowej Vitoria wygłosił 

swoje wykłady De Indis oraz De iure belli76. Wyrażo-

ne tam poglądy w większości podzielili pozostali 

przedstawiciele hiszpańskiej szkoły prawa XVI wie-

ku. Vitoria przyznawał prawo do prowadzenia wojny 

każdemu niezależnemu suwerenowi (bez względu 

na jego wyznanie). Z tego uprawnienia należało jed-

nak korzystać z rozwagą, gdyż wojna jest środkiem 

ostatecznym, dlatego powinno się wysłuchać opinii 

uczciwych i mądrych obywateli swojego państwa 

oraz racji przeciwnika77. Tylko doznana poważna 

niesprawiedliwość mogła usprawiedliwić wszczęcie 

wojny78. Takie powody jak różnica religii, chęć roz-

szerzenia terytorium, szukanie prestiżu osobistego 

czy narodowego nie usprawiedliwiają rozpoczęcia 

wojny79. Za sprawiedliwe przyczyny wojen zdaniem 

Vitorii należało wyłącznie uznać obronę, odzyskanie 

dóbr niesłusznie odebranych, ukaranie wyrządzonej 

niesprawiedliwości, zapewnienie pokoju i bezpie-

czeństwa na przyszłość80. Vitoria, mimo że był poru-

na dalszy plan przesunęli problem prawej intencji. Dominique 

Soto wspomina również o odpowiedniej formie prawnej ( for-

ma iuris), co zapewne miało oznaczać wykorzystanie wszyst-

kich środków prawnych mających na celu utrzymanie pokoju 

oraz zachowanie odpowiedniej uwagi przy podejmowaniu 

decyzji o wszczęciu działań zbrojnych. R.H.W. Regout, La 

doctrine...dz. cyt., s. 188.

76 Pełna nazwa wykładów to: De Indis recenter inventis relectio 

prior oraz De Indis, sive de Iure Belli Hispanorum in Barbaros, 

relectio posterior. Omówienie całej twórczości F. de Vitoria – 

zob. ks. A. Szafulski, Francisco de Vitoria…dz. cyt.

77 F. de Vitoria, Relecciones sobre los Indios y el derecho de guerra, 

Espasa – Calpe Argentina, S. A., Buenos Aires 1946, s. 142, 145.

78 Tamże, s. 135–136, tenże, O Indianach, Instytut Wydawniczy 

PAX, Warszawa 1954, s. 69–70.

79 Tenże, Relecciones...dz. cyt., s. 134–135.

80  Tamże, s. 156.

szony pismami Bartolomé de Las Casas (1484–1566), 

w których tenże opisywał okrucieństwa hiszpańskich 

żołnierzy w stosunku do Indian81, to jednak znalazł 

powody usprawiedliwiające hiszpańską konkwistę. 

Vitoria uznał, że niesprawiedliwościami, które do-

tknęły Hiszpan, a które jednocześnie uzasadniały 

wojnę prowadzoną z Indianami, były m.in. odmo-

wa przemarszu oraz naruszenie swobody handlu 

i pobytu na danym terytorium, a  także odmowa 

prawa do głoszenia Ewangelii82. Vitoria podkreślał, 

że wojna nie może być obiektywnie sprawiedliwa dla 

obu stron konfliktu, ale istnieje możliwość, iż jedna 

ze stron konfliktu działa w niezachwianej niewiedzy 

co do prawa lub faktów i prowadzi wojnę przekonana 

o słuszności swojego postępowania83. W takim przy-

padku niewiedza usprawiedliwia działanie tej stro-

ny, a wojna jest subiektywnie sprawiedliwa dla obu 

przeciwników. W razie wątpliwości, komu przysłu-

guje tytuł prawny w stosunku do danego terytorium, 

Vitoria zalecał stosowanie reguł prawa cywilnego 

uprzywilejowujących posiadacza84. Gdy dana ziemia 

nie była we władzy żadnej ze stron, Vitoria radził pro-

porcjonalny podział między przeciwnikami85.

Kontynuatorem myśli Vitorii był Francisco Suarez, 

który w swym dziele De Triplici Virtuti Theologiae: 

Charitate podkreślał, że  o  sprawiedliwej wojnie 

można mówić, gdy jest ona wynikiem doznanej nie-

sprawiedliwości, której nie można naprawić żadnym 

innym sposobem niż wszczęciem wojny, a doznana 

szkoda jest tak duża, że przeważa krzywdy, które 

wiążą się z każdą wojną86. Szkody, które mogą sta-

nowić przyczynę prowadzenia wojny sprawiedliwej, 

Suarez podzielił na trzy rodzaje: naruszenie dóbr 

należących do drugiej strony i odmowa ich zwrotu, 

odmowa bez rozsądnego powodu możliwości korzy-

stania z praw przysługujących wszystkim narodom 

81 B. de las Casas, Krótka relacja o wyniszczeniu Indian, przeł. 

K. Niklewiczówna, PAX, Warszawa 1956.

82 F. de Vitoria, O Indianach...dz. cyt., s. 78 i nast. Zob. szersze 

omówienie powodów mogących usprawiedliwiać wojnę z In-

dianami: ks. A. Szafulski, Francisco de Vitoria…dz. cyt., s. 132 

i nast.

83 F. de Vitoria, Relecciones...dz. cyt., s. 148.

84 Tamże, s. 143–144.

85 Tamże, s. 144–145.

86 F. Suarez, Guerra, Intervención, Paz Internacional, trad. 

L. Pereea Vicente, Espasa-Calpe, S. A., Madrid 1956, s. 76–77. 
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(np. wolności mórz), poważny zamach na dobrą reno-

mę albo honor suwerena lub jego podwładnych87. Ten 

ostatni powód, który w zasadzie trudno zdefiniować, 

niestety, mógł być wykorzystany do usprawiedliwie-

nia wojny w niemal każdej sytuacji.

Poglądy Suareza dotyczące możliwości wyegzekwo-

wania wątpliwego prawa za pomocą wojny stały się 

przyczyną oskarżeń o szerzenie probabilizmu, który 

miał unicestwić teorię wojny sprawiedliwej. Robert 

Regout argumentuje jednak, że tego typu stwierdze-

nia wynikają z powierzchownej analizy myśli autora 

De Charitate88. Suarez sugerował bowiem, że w przy-

padku gdy tytuł do danego prawa jest wątpliwy, wład-

ca najpierw powinien postawić się w roli bezstronnego 

sędziego i, stosując zasady prawa cywilnego, podjąć 

decyzję, czy rzeczywiście należy mu się tytuł do da-

nego terytorium. Te rozważania miały doprowadzić 

suwerena do pewności co do posiadania danego pra-

wa lub jego braku. Jeśli władca doszedł do wniosku, 

że należy mu się dany tytuł prawny, mógł, zachowując 

opisane wyżej warunki, wyegzekwować go za pomocą 

wojny89. Warto podkreślić, że samo tylko prawdopodo-

bieństwo posiadania danego prawa nie uprawniało, 

według Suareza oraz innych współczesnych mu auto-

rów, do rozpoczęcia wojny. Konieczna była pewność 

posiadania prawa. Choć należy zaznaczyć, że słuszne 

były obawy co do bezstronności osądu każdego z wład-

ców90.

Vitoria czy Suarez kontynuowali linię ojców te-

ologów, rozwijając wątki, które tamci pominęli. 

Pojawili się jednak autorzy, którzy swoje krytyczne 

rozważania nad możliwością prowadzenia wojny 

oderwali od tomistycznych pryncypiów. Mowa m.

in. o Erazmie z Rotterdamu (1466–1536), który wątpił 

w sprawiedliwość jakiejkolwiek wojny i dopuszczał 

możliwość jej prowadzenie wyłącznie wtedy, gdy 

już nie sposób było wojny uniknąć91, oraz Tomaszu 

Morusie (1478–1535), który mimo swej iście utopij-

87 Tamże, s. 77.

88 R.H. W. Regout, La Doctrine...dz. cyt., s. 209 i nast.

89 F. Suarez, Guerra…dz. cyt. s. 91 i nast.

90 R.H.W. Regout, La Doctrine...dz. cyt., s. 230 i nast.

91 D. Erazmus, The Education of a  Christian Prince, przeł. 

L.K. Born, Columbia University Press, New York 1936, 

s. 249 i nast. Zob. również: tenże, Pochwała głupoty, przeł. 

E. Jędrkiewicz, Ossolineum, Wrocław 1953, s. 42, 136.

nej wizji dopuszczał wojnę w obronie własnego kraju 

i państwa przyjaciół lub w ramach rewolucji przeciw-

ko tyranii oraz w celach ofensywnych, aby pomścić 

krzywdy przyjaciół lub swoich obywateli92. 

Wiek XVI to jednak czas teoretyków absolutyzmu, 

którzy całkowicie przeformułowali podejście do woj-

ny i przyznali suwerenowi nieograniczone prawo 

do jej prowadzenia93. Niccolo Machiavelli (1469–

1527), co symptomatyczne, w zasadzie nie rozważa 

problemu sprawiedliwości, czy niesprawiedliwości 

wojny94. Stwierdza jedynie, że do wojny można się 

uciec zawsze, gdy jest to użyteczne dla państwa95. 

Jego zdaniem wojny ekspansywne mają charakter 

naturalny i powszechny, a jeśli prowadzone są z suk-

cesem, zasługują na pochwałę96. Inny zwolennik 

absolutyzmu – Jean Bodin (1530–1596) – w pełni 

rozwinął koncepcję suwerenności jako absolutnej, 

nieustającej, bezwarunkowej i nieograniczonej ani 

co do zakresu, ani co do czasu władzy w państwie97. 

Związane z nią było niczym nieskrępowane prawo 

92 Tomasz Morus wyróżnił następujące powody wojny sprawied-

liwej – obrona własnych granic, odparcie wrogów, którzy 

wtargnęli do kraju ich sprzymierzeńców, pomoc innemu na-

rodowi w uwolnieniu się spod jarzma tyranii i niewoli, akcja 

ofensywna w celu pomocy przyjaciołom w pomszczeniu ich 

szkody lub w przypadku, gdy właśni obywatele są okaleczani 

lub zabijani, a napastnicy nie zostali wydani. T. More (Mo-

rus), Utopia, Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1993, 

s. 112 i nast. Zob. P.G. Lovett, Justifying…dz. cyt., s. 165 i nast., 

gdzie omówiono nie tylko twórczość Erazmusa i Morusa, ale 

i wielu innych autorów czasów elżbietańskich, włączając 

w to Williama Szekspira oraz Marcina Lutra i Johna Calvi-

na. Por. również S. Swieżawski, U źródeł nowożytnej etyki. 

Filozofia moralna w Europie XV wieku, Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, Kraków 1987, s. 244–251.

93 Zob. szerzej: B. Szlachta, Konstytucjonalizm czy absolutyzm. 

Szkice z francuskiej myśli politycznej XVI wieku, Ośrodek My-

śli Politycznej, Kraków 2005, w szczególności rozdział Szkic 

czwarty. Problem suwerenności, czyli o koncepcjach (nie tylko 

Jean Bodin), s. 259 i nast.

94 R. Kwiecień, Aksjologia…dz. cyt., s. 46.

95 N. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem 

historii Rzymu Liwiusza, przeł. K. Żaboklicki, Państwowy In-

stytut Wydawniczy, Warszawa 1984, s. 175, 245 i 253. Por. W.B. 

Ballis, The Legal…dz. cyt., s. 68–69.

96  N. Machiavelli, Książę, przeł. Cz. Nanke, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa 1984, s. 43.

97 J. Bodin, Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, tłumaczenie zbioro-

we, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, 

I, 8, s. 88 i nast.
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suwerena do wojny98. Podobnie twierdził Hobbes 

(1588–1679), który jako jedno z uprawnień suwerena 

wymienił prawo do prowadzenia wojny i do zawie-

rania pokoju, które miało oczywiście być wykorzy-

stywane dla dobra publicznego99. 

Wsparcia dla powyższych poglądów udzielił 

jeden z ojców prawa narodów – Alberico Gentili 

(1552–1608)100. Gentili zakładał, że wojna to spra-

wiedliwa i publiczna rywalizacja (contest) państw101. 

Wojna była, jego zdaniem, sprawiedliwa, jeśli była 

potrzebna, choć, jak zaznaczał, najpierw należy 

dążyć do znalezienia rozwiązania sporu środka-

mi pokojowymi102. Jego poglądy były więc zbieżne 

z koncepcjami Machiavellego103. Jako przyczyny woj-

ny ofensywnej Gentili wymieniał potrzebę (np. jeśli 

wzrosła nadmiernie liczba ludności w kraju sąsied-

nim), doraźne cele (zemsta za wyrządzoną szkodę – 

nawet jeśli jej celem jest tylko przyjemność umysłu, 

odmowa handlu) i honor (znieważanie w bestialski 

sposób)104. Tylko w jednym przypadku Gentili wy-

raźnie wykluczył prowadzenie wojny. Wojna, jego 

zdaniem, nie mogła być prowadzona wyłącznie z po-

budek religijnych105. 

Próbę wtłoczenia tradycyjnej teorii wojny spra-

wiedliwej jako prawa naturalnego w ramy prawa 

narodów podjął Hugo Grocjusz (1583–1645). Jego 

główne dzieło na temat wojny, De iure belli ac pacis, 

nie zawiera nowych idei, stanowi jedynie zręczną 

98 Tamże, I, 10, s. 188. Zob. jednak uwagi F. Ryszki dotyczące 

porównania idei Machiavellego i Bodina. F. Ryszka, Polityka 

i wojna. Świadomość potoczna a teorie XX wieku, Państwowy 

Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, s. 25–26.

99 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa 

kościelnego i świeckiego, przeł. Cz. Znamierowski, Państwo-

we Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954, s. 158–159. 

Zob. również R. Tuck, The Rights of War and Peace. Political 

Thought and the International Order from Grotius to Kant, Ox-

ford University Press, Oxford 1999, s. 109 i nast.

100 Jego wielkim admiratorem jest m.in. T.E. Holland, zob. 

T.E. Holland, Studies in international law, Scientia Verlag 

Aalen, Darmstadt 1979, s. 1 i nast.

101 A. Gentili, De Iure Belli Libri Tres, t. 2, przeł. J. C. Rolfe, Clar-

endon Press, Oxford 1933, s. 12. 

102 Tamże, s. 20.

103 A.P. Sereni, The Italian Conception of International Law, Co-

lumbia University Press, New York 1943, s. 111.

104 A. Gentili, De iure... dz. cyt., s. 79 i nast.

105 Tamże, s. 38 i nast.

kompilację dotychczasowych poglądów106. Jednak 

ze względu na ogromny oddźwięk, z jakim się spot-

kało, nie sposób nie omówić go obszerniej. 

Grocjusz definiował wojnę jako „stan, w jakim 

znajdują się osoby toczące spór przy użyciu siły”107. 

Podkreślał, że wojna jest zgodna z prawem natu-

ry108, choć ze względu na „niezliczone nieszczęś-

cia”, które są jej następstwem, należy skłaniać się 

do zachowania pokoju109 i  jeśli dojdzie do wojny, 

prowadzić ją właśnie ze względu na pokój110. Gro-

cjusz przyjmował, że wojnę powinno się wszczynać 

jedynie dla dochodzenia prawa, a wszczętą prowa-

dzić tylko w granicach prawa i dobrej wiary111. Duże 

znaczenie przywiązywał do formalnego wypowie-

dzenia wojny112. Za przyczyny usprawiedliwiające 

wojnę uznał tradycyjne powody wymieniane przez 

średniowiecznych teologów, a mianowicie obronę, 

odzyskanie zabranych rzeczy i wymierzenie kary113. 

Grocjusz analizuje szereg przyczyn, które nie mogą 

stanowić usprawiedliwienia dla prowadzenia wojny, 

jak m.in. lęk przed potęgą państw sąsiednich, dąże-

nie do zmiany siedzib, odkrycie rzeczy, która należy 

do innej osoby, chęć uczynienia swymi poddanymi 

obcej ludności, rzekomo dla jej dobra114. Jeśli mimo 

istnienia sprawiedliwego powodu wszczęcia wojny 

okaże się, że rzeczywistą przyczyną było przykłado-

wo pragnienie zaszczytów, to choć jest to naganne, 

przewinienie to nie sprawia, że wojna przestaje być 

sprawiedliwa, gdyż istnieje przyczyna ją usprawied-

liwiająca115. Grocjusz czerpiąc z hiszpańskiej szkoły 

prawa, uznaje, że wojna nie może być sprawiedliwa 

dla obu stron, tak jak obie strony konfliktu nie mogą 

106 Zob. przykładowo krytyczne uwagi: I. Brownlie, Internatio-

nal…dz. cyt., s. 13, oraz wstęp R. Bierzanka (w:) H. Grotius, 

Trzy księgi…dz. cyt., t. 1. Z kolei R. Kwiecień siłę dzieła Gro-

tiusa widzi w systematyczności i spójności wywodu, wielo-

wątkowości argumentacji, głębokim humanizmie. R. Kwiecień, 

Aksjologia…dz. cyt., s. 39.

107 H. Grotius, Trzy księgi…dz. cyt., t. 1, s. 86.

108 Tamże, t. 1, s. 106–107, 109.

109 Tamże, t. 2, s. 154.

110 Tamże, t. 1, s. 86.

111 Tamże, t. 1, s. 61.

112 Tamże, t. 1, s. 245.

113 Tamże, t. 1, s. 237.

114 Tamże, t. 2, s. 136–149.

115 Tamże, t. 2, s. 148–9.
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mieć racji w sporze sądowym116. Jednak, jak zazna-

cza, tylko tego można oskarżyć o niesprawiedliwe 

działanie, kto wie o tym, że czyni niesprawiedli-

wie117. Odnosząc się do teorii probabilizmu, stwier-

dził, że wojna jest sprawą tej wagi, że nie wystarczy 

do jej prowadzenia przyczyna prawdopodobna, ko-

nieczne są przyczyny „najbardziej oczywiste”118.

Grocjusz napisał swe dzieło przed ostatecznym 

zakończeniem wojny trzydziestoletniej, co nie jest 

bez znaczenia. Pokój westfalski rozpoczął nową 

erę, w której państwa przywiązywały wagę raczej 

do utrzymania chwiejnej równowagi między głów-

nymi mocarstwami niż do kwalifikacji danej wojny 

jako sprawiedliwej lub niesprawiedliwej119. Nie mia-

ło znaczenia, czy dane mocarstwo wszczyna wojnę 

ze względu na sprawiedliwy powód, lecz to, czy 

w wyniku wojny nie zdobędzie zbytniej przewagi nad 

pozostałymi uczestnikami systemu. Dlatego w pis-

mach prawników coraz mniej miejsca poświęca się 

idei wojny sprawiedliwej, traktując ją jako problem 

wyłącznie etyczny. Skupiano się natomiast na obo-

wiązku odpowiedniego wypowiedzenia wojny lub 

możliwościach rozwiązywania sporów w inny spo-

sób niż za pomocą działań zbrojnych. 

Powyższą tendencję widać już w dziele Richarda 

Zouche (1589–1661) Iuris et Iudicii Fecialis, sive, Iu-

ris Inter Gentes, et Questionum de Eodem Explicatio, 

w którym autor skupił się na obowiązku wypowiada-

nia wojny, natomiast do problemu sprawiedliwych 

powodów wszczęcia wojny nie dodał zbyt wiele. 

Stwierdził jedynie, że o kwalifikacji danej wojny de-

cyduje intencja, dlatego wojna może być obiektyw-

nie niesprawiedliwa, ale subiektywnie sprawiedliwa, 

116 Tamże, t. 2, s. 158–159.

117 Tamże, t. 2, s. 159.

118 Tamże, t. 2, s. 160.

119 W. B. Ballis, The Legal…dz. cyt., s. 63.

nikt nie może bowiem prowadzić niesprawiedliwej 

wojny, nie wiedząc o tym120. Wśród sprawiedliwych 

powodów wszczęcia wojny wymienił ukaranie prze-

stępstw przeciwko prawu narodów121, samoobronę 

oraz stłumienie rebelii122.

Z kolei Samuel von Pufendorf (1632–1694), mimo 

że również poświęcił w De iure naturae et gentium oraz 

Elementorum, iurisprudentiae universalis sporo miejsca 

zagadnieniu wypowiedzenia wojny, to zajął się także 

sprawiedliwymi powodami, które muszą uzasadniać 

wszczęcie wojny. Von Pufendorf wyróżnił trzy przy-

czyny usprawiedliwiające wojnę: obronę, otrzymanie 

zapłaty tego, co się należy, otrzymanie satysfakcji 

za szkody lub gwarancji na przyszłość123. Zaznaczył 

jednak, że jeśli dana strona nie stara się rozwiązać 

sporu środkami pokojowymi, to nie może mieć spra-

wiedliwego powodu po swojej stronie124. Von Pufendorf 

odróżnił prawo pozytywne od prawa narodów, które, 

jego zdaniem, stanowiło część prawa naturalnego, 

z którym utożsamiał koncepcję wojny sprawiedliwej. 

Miało to doprowadzić, według jego krytyków, do po-

strzegania prawa narodów jako zbioru zasad moral-

nych i pozbawienia go waloru prawa „prawdziwego”125.

Za kategorycznym rozdziałem pomiędzy prawem 

narodów a  prawem naturalnym opowiedział się 

w De Iure Naturae et Gentium Dissertationes Samuel 

120 R. Zouche, Iuris et Iudicii Fecialis, sive, Iuris Inter Gentes, 

et Quaestionum de Eodem Explicatio, t. 2, przeł. J.L. Brierly, 

Carnegie Institution of Washington, Washington 1911, s. 112.

121 Tamże, s. 116

122 Tamże, s. 171.

123 S. von Pufendorf, De iure naturae et gentium libri octo, t. 2, 

przeł. C.H. Oldfather i W.A. Oldfather, Clarendon Press, Ox-

ford 1934, s. 1294, zob. Również: tenże, Elementorum, iuris-

prudentiae universalis libri duo, t. 2, przeł. W.A. Oldfather, 

Clarendon Press, Oxford 1931, s. 834. 

124 Tenże, Elementorum…dz. cyt., s. 145.

125 R. Kwiecień, Aksjologia…dz. cyt., s. 51.

Grocjusz, czerpiąc z hiszpańskiej szkoły prawa, 

uznaje, że wojna nie może być sprawiedliwa 

dla obu stron.
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Rachel (1628–1691)126. Wojna według Rachela, zgod-

nie z prawem narodów, była wówczas sprawiedli-

wa, gdy była wypowiedziana przez suwerena w od-

powiedniej formie127. Natomiast zgodnie z prawem 

natury, wojna jest dopiero wtedy sprawiedliwa, gdy 

jest prowadzona ze względu na sprawiedliwy po-

wód, przy zastosowaniu odpowiednich środków, jej 

wszczęcie jest proporcjonalne w stosunku do przy-

czyny, która ją wywołała, istnieje właściwa intencja, 

jest konieczna, gdyż pokojowe środki nie przynio-

sły rezultatu, a jej celem jest osiągnięcie pokoju128. 

Rozróżnienie między prawem narodów a prawem 

natury ma fundamentalne znaczenie, gdyż wydaje 

się, że Rachel miał na myśli rozdział między etyką 

(powody usprawiedliwiające) a prawem (formalny 

warunek – wypowiedzenie przez suwerena)129. Była 

to prosta droga do wykluczenia problemu wojny 

sprawiedliwej z obszaru analizy prawnej130.

Johann Wolfgang Textor (1638–1701) w Synopsis 

Iuris Gentium również odróżnił prawo narodów 

od prawa natury, ale nie dokonał takiego drastycz-

nego rozdziału jak Rachel. Wojnę definiował jako 

stan (condition), w którym po ogłoszeniu przez wła-

dze publiczne podejmowane są legalne działania 

zbrojne między królewskimi lub quasi-królewskimi 

jednostkami ze względu na sprawiedliwą przyczy-

nę131. Taka przyczyna występuje wówczas, gdy zo-

stanie wyrządzona poważna szkoda, a dana strona 

odmówi jej naprawienia. W takim przypadku, gdy 

zostanie wszczęta przeciwko niej wojna, nie może 

się ona powoływać na sprawiedliwy powód w postaci 

samoobrony132. Textor, rozważając problem uznania 

wojny za sprawiedliwą dla obu stron konfliktu, dzieli 

powody po pierwsze, na takie, które istnieją tylko 

w wyobrażeniach wszczynających wojnę, a nie mają 

żadnego pokrycia, choćby tylko w prawdopodobień-

126 S. Rachel, De Iure Naturae et Gentium Dissertationes, t. 2, 

przeł. J.P. Bate, Carnegie Institution of Washington, Wash-

ington 1916, s. 183.

127 Tamże, s. 185.

128 Tamże, s. 183–184.

129 W.B. Ballis, The Legal…dz. cyt., s. 126.

130 A. Nussbaum, Just War…dz. cyt., s. 467.

131 J.W. Textor, Synopsis Iuris Gentium, (Synopsis of the Law of 

Nations), t. 2, przeł. J.P. Bate, Carnegie Institution of Wash-

ington, Washington 1916, s. 160. 

132 Tamże, s. 181.

stwie wystąpienia sprawiedliwego powodu; po dru-

gie, na takie, które istnieją głównie w mniemaniu 

wszczynających wojnę, a które nie są na pierwszy 

rzut oka nieprawdopodobne, ale towarzyszy im 

niewiedza, że tytuł prawny drugiej strony jest bar-

dziej uzasadniony; oraz, po trzecie, na takie, które 

znajdują potwierdzenie przede wszystkim w faktach 

i są bardziej sprawiedliwe oraz prawdopodobne niż 

drugiej strony133. Według Textora tylko powody, które 

można zakwalifikować do drugiej lub trzeciej kate-

gorii usprawiedliwiają wszczęcie wojny, jeśli strony 

działają w dobrej wierze. Choć więc nie będzie moż-

na mówić o istnieniu materialnej sprawiedliwości 

po obu stronach, to jednak nie jest to konieczne, aby 

uznać daną wojnę za sprawiedliwą dla obu stron 

konfliktu134.

Problem wojny sprawiedliwej został zignorowany 

przez Corneliusa van Bynkershoeka (1673–1743), któ-

ry w swym dziele Questionum Iuris Publici ogranicza 

się jedynie do dywagacji, w jakich przypadkach nie 

jest konieczne formalne wypowiedzenie wojny135. 

Niemal całkowicie problem sprawiedliwych powo-

dów wszczęcia wojny pomija Johann Jacob Moser 

(1707–1785), który w Versuch des neuesten Europäis-

chen Völkerrechts In Friedens- und Kriegs Zeiten jedy-

nie stwierdza, że podstawa Kriegsraison przejawia 

się w tym, że wojna jest konieczna ze względu na ist-

niejące okoliczności i że inne państwa europejskie 

w innych, podobnych przypadkach również uznają 

prowadzenie wojny za dozwolone136. Takie stwier-

dzenie oznaczało uzasadnienie właściwie dla każdej 

wojny.

Temat wojny sprawiedliwej podjęli Christian 

Wolff (1679–1754) i jego wierny uczeń Emerich Vattel 

133 Tamże, s. 175–176.

134 Tamże, s. 174.

135 C. von Bynkerhoek, Questionum Iuris Publici Libri Duo, t. 2, 

przeł. T. Frank, Clarendon Press, Oxford 1930, s. 18 i nast. 

136 „Der Grund des Kriegsraison bestehet also darinn: 1. Dass die 

vorliegende Umstände es nöthig machen und 2. dass andere 

Europäische Staaten in anderen ähnlichen Fällen derglei-

chen auch für erlaubt gehalten haben.“ J. J. Moser, Versuch 

des neuesten Europäischen Völkerrechts In Friedens- und Kriegs 

Zeiten, Varrentropp Sohn und Wenner, Frankfurt Am Main 

1779, IX, s. 115. Zob. również uwagi, H. Dembiński, Wojna jako 

narzędzie prawa i przewrotu, Towarszystwo Naukowe Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1936, s. 24 i nast.
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(1714–1767). Wolff w Ius Gentium Methodo Scientifica 

Pertractatum mówi o naturalnym prawie międzynaro-

dowym (ius gentium naturale) oraz dobrowolnym pra-

wie międzynarodowym (ius gentium voluntarium)137, 

dlatego też niekiedy przyjmuje się, że zaliczając wojnę 

sprawiedliwą do naturalnego prawa międzynarodo-

wego, wyprowadził koncepcję wojny sprawiedliwej 

poza prawo pozytywne138. Wojna, zdaniem Wolffa, jest 

sprawiedliwa, gdy jest prowadzona albo ze względu 

na wyrządzone zło (podlegające naprawie lub nie), 

albo gdy istnieje niebezpieczeństwo jego wyrządze-

nia139. Wojny sprawiedliwe można podzielić na defen-

sywne – mające na celu zapobieżenie szkodzie (wojna 

jest niesprawiedliwa, jeśli przeciwnik ma sprawied-

liwy powód do prowadzenia wojny) oraz ofensywne 

mające na celu wymuszenie poszanowania upraw-

nień lub uzyskania satysfakcji za nie podlegającą 

naprawie szkodę, jeśli nie można powyższych celów 

osiągnąć w inny sposób niż przy pomocy użycia siły 

zbrojnej140. Dlatego można mówić o trzech powodach 

prowadzenia legalnej wojny: uzyskanie dóbr, które 

należą do nas, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobie-

żenie niebezpieczeństwu141. W konsekwencji można 

mówić o trzech typach wojen: windykacyjnej, karnej 

i obronnej142. Wolff stwierdził, że wojna nie może być 

sprawiedliwa dla obu stron, jeśli bowiem istnieją wąt-

pliwości, sprawę należy rozwiązać na konferencji lub 

w drodze arbitrażu, a strona, która odmawia podpo-

rządkowania się takiemu rozwiązaniu, traci prawo 

do prowadzenia sprawiedliwej i tym samym legalnej 

wojny143. Wolff nie uznawał konieczności utrzymania 

równowagi sił jako powodu usprawiedliwiającego 

prowadzenie wojny144.

Vattel w Droit des gens potraktował wojnę jako za-

równo stan, jak i instrument prawny, za pomocą które-

go dochodzić można swych praw, jeśli tylko siłą oręża 

137 Ch. Wolff, Ius Gentium Methodo Scientifica Pertractatum, 

t. 2, przeł. J. H. Drake, Clarendon Press, Oxford 1934, s. 9 

i nast.

138 J. von Elbe, The Evolution…dz. cyt., s. 682.

139 Ch. Wolff, Ius…dz. cyt., s. 314.

140 Tamże, s. 320–321.

141 Tamże, s. 315.

142 Tamże, s. 316.

143 Tamże, s. 322–323.

144 Tamże, s. 328.

jest się w stanie je wyegzekwować145. Ze względu jed-

nak na fakt, że wojna łączy się z wieloma negatywnymi 

skutkami, aby dochodzić swych praw w ten sposób, 

trzeba być ich absolutnie pewnym146. Vattel podkreślał, 

że sprawiedliwość w połączeniu z pewną koniecznoś-

cią może upoważnić do prowadzenia wojny, „uczynić 

ją godną pochwały, a przynajmniej wolną od wszel-

kich zarzutów”. Vattel zalecał wypowiedzenie wojny, 

gdyż może to pobudzić do „słuszniejszej oceny całej 

sprawy”147. Czerpiąc z poglądów Wolffa, Vattel wyróż-

nił powody usprawiedliwiające, które dają uprawnioną 

podstawę do prowadzenia wojny148, oraz pobudki, któ-

re wskazuję, że wszczęcie wojny jest celowe i właściwe 

w danym wypadku149. Za uprawniony cel wojny Vattel 

uważał pomszczenie albo konieczność zapobieżenia 

bezprawiu, a uszczegółowiając – odzyskanie tego, 

co do nas należy, zapewnienie sobie bezpieczeństwa 

na przyszłość przez ukaranie napastnika czy sprawcy 

bezprawia, obrona albo ochrona przed bezprawiem, 

odparcie bezprawnego gwałtu150. Vattel stwierdził, 

że wojna nie może być sprawiedliwa dla obu stron kon-

fliktu, gdyż w każdym przypadku jedna strona rości 

sobie jakieś prawo, któremu druga zaprzecza, jedna 

oskarża o popełnienie bezprawia, gdy druga twierdzi, 

że się go nie dopuściła, a nie jest przecież możliwe, aby 

dwa sprzeczne stwierdzenia były jednocześnie praw-

dziwe151. Vattel przyjmuje jednak, że ze względu na nie-

świadomość albo nieunikniony błąd, dane państwo nie 

będzie ponosiło winy za nieprawości wojny152. Vattel 

idzie dalej niż jego XVI-wieczni poprzednicy, gdyż 

stwierdza, że skoro państwa są równe i niepodległe, 

i nie ma nad nimi sędziego, to w przypadku wątpli-

wości należy przyjąć, że wojna jest uprawniona po obu 

stronach, jeśli chodzi o jej skutki zewnętrzne. 

Vattel jest uważany przez wielu za ostatniego 

znaczącego przedstawiciela idei wojny sprawiedli-

145 E. de Vattel, Prawo narodów, czyli zasady prawa naturalnego 

zastosowane do postępowania i spraw narodów i monarchów, 

tłum. i wstęp B. Winiarski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1958, t. 2, s. 53.

146 Tamże, s. 51.

147 Tamże, s. 72.

148 Tamże, s. 45–47.

149 Tamże, s. 47.

150 Tamże, s. 46–47.

151 Tamże, s. 54.

152 Tamże, s. 55.
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wej153. Koncepcją tą zajmowali się teologowie, którzy 

jednak w swych dziełach zagadnienie wojny spra-

wiedliwej traktowali w sposób zdawkowy, niepre-

cyzyjny i dający pole do szerokiej interpretacji, czy 

wręcz nadużyć154. Zagadnienie wojny oczywiście 

nie zniknęło z rozważań filozofów. Z jednej strony 

można przywołać wiele osób zafascynowanych woj-

ną, jak Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770–1831), Carl Phillip Gottlieb von 

Clausevitz (1780–1831), Helmuth von Moltke (1800–

1892), Friedrich Nietzsche (1844–1900) czy Oswald 

Spengler (1880–1936), które przyznawały państwu 

zupełną swobodę w podjęciu decyzji o wszczęciu 

wojny155. Z drugiej strony powstawały dzieła Imma-

nuela Kanta, w których tenże udowadniał, że wojna 

stoi w sprzeczności z ideą prawa, które ma chronić 

podmioty prawne, a nie pozwalać na ich wzajemne 

wyniszczenie156, oraz innych zagorzałych przeciw-

ników wojny, jak Rousseau (1712–1778), Voltaire 

(1694–1778), Jeremy Bentham (1748–1842), czy skraj-

ny pacyfista Lew Tołstoj (1828–1910), którzy jednak 

skupiali się bardziej na sposobie prowadzenia wojny 

niż powodach jej wszczęcia157.

Czasy nowożytne charakteryzują się znacznym 

pluralizmem ujęć możliwości wszczęcia wojny. 

Obok kontynuatorów średniowiecznych teologów, 

pojawili się myśliciele, którzy zaadaptowali ideę woj-

ny sprawiedliwej na potrzeby monarchii absolutnej 

153 Tak, A. Nussbaum, Just War…dz. cyt., s. 471, W.B. Ballis, dz. 

cyt., który już w tytule zaznaczył, że analiza teorii wojny spra-

wiedliwej dotyczy okresu od Platona do Vattela.

154 R.H.W. Regout, La doctrine...dz. cyt., s. 281.

155 Zob. przykładowo G.W.F. Hegel, Zasady filozofii prawa, przeł. 

A. Landman, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1969, s. 323–324, C. von Clausewitz, O wojnie, przeł. A. Cicho-

wicz, L. Koc, Mireki, 2007, s. 30.

156 „Pojęcie prawa narodów jako prawa do wojny, właściwie 

w ogóle nie daje się pomyśleć (…), ponieważ należałoby przez 

nie rozumieć, że jest w pełni sprawiedliwe, gdy nastawieni 

w taki sposób ludzie niszczą się nawzajem, a zatem, że wiecz-

ny pokój znajdą w głębokiej mogile, kryjącej w sobie całą ok-

ropność gwałtu, wraz z jej sprawcami.” I. Kant, O porzekadle: 

To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce, 

przeł. M. Żelazny, Wydawnictwo Comer, Toruń 1995, s. 64.

157 Omówienie twórczości wymienionych autorów w: P.G. Lo-

vett, Justifying…dz. cyt., s. 324 i n. Zob. również uwagi nt. 

podobieństw pomiędzy tezami Hobbesa a Rousseau i Kanta, 

w: R. Tuck, The Rights…dz. cyt., s. 197 i nast.

i definiowali ją tak, jak tego wymagała racja stanu. 

Następnym krokiem było całkowite odrzucenie idei 

wojny sprawiedliwej jako części prawa naturalnego, 

którego rolę zredukowano do zbioru niewiążących 

moralnych wskazówek. W konsekwencji w opraco-

wywanych na przełomie wieków XVIII i XIX podręcz-

nikach prawa międzynarodowego, choć wspominano 

o wojnie sprawiedliwej, to jednak raczej w kontekście 

analizy historycznej myśli filozoficznoprawnej niż 

jako współcześnie relewantnej normy prawnej lub 

temat wojny sprawiedliwej głównie ograniczano 

do kwestii obowiązywania zasad międzynarodowe-

go prawa humanitarnego158.

Konkluzje
Wojna od zawsze budziła skrajne emocje; jedni się 

nią fascynowali, inni, którzy dostrzegali przede wszyst-

kim okrucieństwa z nią związane, wskazywali na po-

trzebę jej wyeliminowania. Teoria wojny sprawiedli-

wej, której korzenie sięgają czasów starożytnych, miała 

być zaporą przeciw fali wojen wszczynanych z błahych 

powodów. Tak się jednak nie stało. Rzymskie ius fetiale 

z czasem stało się wyłącznie fasadą prawną dla każdej 

wojny, która była w interesie Rzymu159. Wysiłek Kościo-

ła katolickiego miał na celu ograniczenie możliwości 

prowadzenia wojny160, ale gdy św. Augustyn sformuło-

wał warunki wojny sprawiedliwej, tym samym wojnę 

jako instytucję zaakceptował i wojna stała się legalnym 

narzędziem dochodzenia swych praw, zgodnym z pra-

wem boskim i naturalnym.

Jednak poważny problem pojawił się wraz z seku-

laryzacją koncepcji wojny sprawiedliwej i jej prze-

formułowaniem przez zwolenników absolutyzmu. 

Skoro przyjęto, że  wszystkie państwa są  równe, 

a wśród równych nie ma sędziego (par in parem non 

habet iudicum), to nikt nie mógł rozstrzygnąć o słusz-

ności powodów, na które państwa się powoływały 

przy wszczynaniu wojny, i w związku z tym każde 

państwo mogło uciec się do niej161. Minęły czasy śred-

158 A.J. Bellamy, Just Wars…dz. cyt., s. 88 i nast.

159 C. Phillipson, The International…dz. cyt., t. 2, s. 224.

160 H. Wehberg, The Outlawry...dz. cyt., s. 3.

161 H. Wheaton, Éléments du droit international, t. 1, Seconde 

édition, F.A. Brockhaus, Leipzig 1852, s. 274. Por. R.A. Falk, 

Legal Order in a Violent World, Princeton University Press, 

Princeton 1968, s. 58.
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niowiecza, kiedy można było po prostu odwołać się 

do autorytetu papieża, aby zdecydował, po czyjej 

stronie jest sprawiedliwość w danym konflikcie162. 

Wojnę zaczęto traktować jako zwykły środek do-

chodzenia swych praw, którego można użyć w każ-

dym przypadku, gdy leży to w interesie suwerennej 

jednostki163, zarówno ze względu na sprawiedliwy, 

jak i niesprawiedliwy powód164. W zasadzie więc 

każda wojna prowadzona przez suwerena była spra-

wiedliwa, gdyż to on decydował, czy dana wojna jest 

sprawiedliwa, czy nie165. Dla absolutnych władców 

wojna stała się jedną z kolejnych nieograniczonych 

prerogatyw. Więcej, prawo do wojny stało się wręcz 

jednym z niezbędnych atrybutów suwerenności166, 

swoistym testem suwerenności danej jednostki po-

litycznej167, co znalazło wyraz w często przywoływa-

nej klasycznej triadzie praw suwerena ius tractatuum 

– ius legationis – ius ad bellum168. Nie można jednak 

162 Y. Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, Fourth edition, 

Cambridge University Press, New York – Cambridge 2005, 

s. 66. Zob również J. Gardam Necessity, Proportionality and 

the Use of Force by States, Cambridge University Press, Cam-

bridge 2005, s. 39.

163 Y. Dinstein, War, Aggression…dz. cyt., s. 75, L. Oppenheim, 

International Law. A Treatise, Vol. II Disputes, War and Neu-

trality, 7th edition, H. Lauterpacht (ed.), Longmans, London 

1952, s. 178, A.S. Hershey, The Essentials of International Public 

Law, The MacMillan Company, New York 1912, s. 349.

164 H.W. Briggs, The Law of Nations. Cases, Documents, and 

Notes, F.S. Crofts & Co., New York 1947, s. 719; Y. Dinstein, 

War, Aggression...dz. cyt., s. 75, M.N. Shaw, Prawo międzyna-

rodowe, Książka i Wiedza, Warszawa 2000, s. 579.

165 T. Nardin, Law, Morality and the Relations of States, Princeton 

University Press, Princeton, New Jersey 1983, s. 279, W.B. Bal-

lis, The Legal…dz. cyt., s. 100, J.L. Brierly, The Law of Nations. 

An Introduction to the International Law of Peace, 6th edition, 

edited by Sir Humphrey Waldock, Clarendon Press, Oxford 

1963, s. 397, F. Bugnion, Just Wars, Wars of Aggression and 

International Humanitarian Law, „International Review of 

the Red Cross” 2002, nr 847, s. 7.

166 S.E. Nahlik, Wstęp…dz. cyt., s. 105, E. Nys, Le droit...dz. cyt., 

s. 115–116, R. Kolb, Ius contra bellum. Le droit international 

relatif aux maintien de la paix, Précis, Helbing & Lichtenhahn, 

Bruylant, Bruxelles 2003, s. 6.

167 Y. Dinstein, War, Aggression...dz. cyt., s. 76.

168 W. Czapliński, Skutki prawne nielegalnego użycia siły w sto-

sunkach międzynarodowych, Polska Akademia Nauk, Agencja 

Scholar, Warszawa 1993, s. 14. R. Bierzanek, J. Symonides, 

Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwa Prawnicze 

PWN, wyd. VI uaktualnione, Warszawa 2001, s. 383.

nie zauważyć paradoksu, który wiąże się z przy-

jęciem zasady nieograniczonego prawa suwerena 

do wszczęcia wojny. Nowożytne prawo międzyna-

rodowe przyznało każdemu państwu prawo do ist-

nienia, do suwerenności, ale jednocześnie uznawało, 

że innym państwom przysługuje niczym nieograni-

czone prawo do wszczęcia wojny, które mogło być 

użyte do całkowitego zniszczenia suwerenności in-

nego podmiotu169. Ta sprzeczność była jednak przez 

większość prawników i filozofów ignorowana, gdyż 

rozwiązanie tego problemu musiało wiązać się z ja-

kimś ograniczeniem suwerenności państwa, co wy-

dawało się ideą absurdalną przynajmniej do począt-

ku XX wieku.

Symptomatyczne jest, że, mimo iż nie było to ko-

nieczne, niejednokrotnie władcy odczuwali potrzebę 

uzasadnienia prowadzonych wojen przykładowo rze-

komymi prawami dziedzicznymi, jak to było w przy-

padku Fryderyka Wielkiego, autora inwazji na Śląsk 

(1740) i Saksonię (1756) oraz inicjatora trzech roz-

biorów Polski, które były ewidentnym przykładem 

agresji170. Przywołać można w tym miejscu słowa 

Vattela, który stwierdził, że „pozory są hołdem zło-

żonym sprawiedliwości przez niesprawiedliwych, 

kto się nimi osłania, dowodzi, że ma jeszcze pewne 

poczucie wstydu”171.

Jak słusznie wskazuje Stanisław Nahlik: „Na pod-

kreślaniu konieczności posiadania słusznej przy-

czyny polega moralna siła, ale – jak wykazała 

historia – i  praktyczna słabość doktryny wojny 

sprawiedliwej”172. Przy odrobinie dobrej woli, każde 

użycie siły zbrojnej można było podciągnąć pod jakiś 

169 Y. Dinstein, War, Aggression...dz. cyt., s. 76–77. R. Kolb prob-

lem ten określa mianem „Wertungswidersprüche”. R. Kolb, 

Ius contra...dz. cyt., s. 22 i nast. Por. Z. Cybichowski, Prawo 

międzynarodowe publiczne i prywatne, wyd. IV zm. i powięk-

szone, Warszawa 1932, s. 362, gdzie autor pisze: „Pojęcie 

wojny jest sprzeczne z podstawą prawa międzynarodowe-

go, które są prawa zasadnicze państw. Państwo ma prawo 

do egzystencji, lecz w wojnie może bć zniszczone. Państwo 

ma prawo do równości, lecz w wojnie może być ujarzmione 

(…).” Zob. również H. Dembiński, Wojna…dz. cyt., s. 53–53.

170 Ten sam władca oburzał się na Józefa II za inwazję na Bawa-

rię w 1777 roku. Zob. I. Brownlie, International…dz. cyt., s. 17. 

171  E. de Vattel, Prawo…dz. cyt., t. 2, s. 49–50.

172 S.E. Nahlik, Wstęp... dz. cyt., s. 66.
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sprawiedliwy powód173, a wiele dzieł teoretyków woj-

ny sprawiedliwej powstawało wręcz na zamówienie 

polityczne174. 

Nie warto zaprzepaszczać osiągnięć okresu mię-

dzywojennego, kiedy to podział na wojny sprawied-

liwe i niesprawiedliwe został zastąpiony rozróżnie-

niem na wojny legalne i nielegalne. Warto o tym 

173 B.T. Adeney, Just War, Political Realism, and Faith, Alta 

Monograph Series no. 24, The American and Theological Li-

brary Association and the Scarecrow Press In., Metuchen N.J. 

& London 1988, s. 94.

174 Przykładowo Balthasar Ayala (1548–1584) w De Iure et offi-

cilis bellicis et disciplina militari uzasadniał prawo suwerena 

do zwalczania rebeliantów, co nie dziwi, jeśli weźmie się 

pod uwagę, że był on doradcą Filipa II, który zmagał się z po-

wstaniem w Holandii. B. Ayala, De Iure et Officiis Bellicis et 

Disciplina Militari Libri III (Three Books on the Law of War And 

on the Duties Connected with War And on Military Discipline), 

t. 2, przeł. J.P. Bate, Carnegie Institution of Washinton, Wash-

ington 1912, s. 11 i nast.

pamiętać, gdy hasło wojny sprawiedliwej coraz częś-

ciej pojawia się choćby w dyskusji nad legalnością 

interwencji humanitarnej175, a termin „sprawiedli-

wość” jest wykorzystywany do nazywania kampanii 

wojskowych176.

175 Zob. np. J. Zajadło, Słuszna przyczyna jako przesłanka legity-

mizacyjna interwencji humanitarnej. Studium z filozofii pra-

wa międzynarodowego, Kwartalnik Prawa Publicznego 2005, 

nr 1–2; zob. również M. Walzer, Spór o wojnę…dz. cyt., pas-

sim, S. Chesterman, Just War or Just Peace? Humanitarian 

Intervention and International Law, Oxford University Press, 

Oxford 2001, passim. Por. również raport Odpowiedzialność 

za ochronę autorstwa Międzynarodowej Komisji ds. Interwen-

cji i Suwerenności Państwowej, dostępny na http://www.

iciss.ca/report2-en.asp (dostęp: 23 IV 2010).

176 Przykładowo operacja wojskowa Stanów Zjednoczonych 

w Afganistanie w 2001 roku początkowo była prowadzona 

pod hasłem „Infinite Justice”.
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