Wojna i pokój
Własne założenia wstępne: Polityka
Sztuka zdobywania i utrzymywania władzy – NIE (0)
Roztropna troska o dobro wspólne –TAK (1)
Przez pokój nic nie ginie. Przez wojnę można utracić wszystko
Wojna Sprawiedliwa
1. Katechizm Kościoła Katolickiego w art. 2309, mówi, że decyzja o użyciu siły militarnej
może być usprawiedliwiona, tylko w przypadkach:
1.1. Aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była
długotrwała, poważna i niezaprzeczalna;
1.2, Aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się
nierealne lub nieskuteczne;
1.3. Aby były uzasadnione warunki powodzenia;
1.4. Aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło,
które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę współczesnych
środków niszczenia.
Podkreślić należy, że wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a nie tylko kiedy
występują niektóre z nich.
1.5. Obrona katolicka jest działaniem racjonalnym, roztropnym, mężnym i nigdy także nie
wykracza poza tzw. opór konieczny. W momencie gdy zagrożenie zostaje odparte albo
ustaje, nie można kontynuować walki1
2. Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! (39) A Ja wam powiadam: Nie
stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i
drugi! (40) Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! (41)
Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! (42) Daj temu, kto cię prosi,
i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. MT,5,39-48. Zob. też Łk 6, 27-38.
3. Jeszcze umysł hoduje bożki egoizmu, bogactwa, władzy. Zbrodniarze oskarżają zbrodniarzy
o zbrodnię… Jakaś kropla przepełni miarę...
Bożki nas zmiażdżą ?
Bożki powstały, bo błędnie uznaliśmy naszą r ó ż n o r o d n o ś ć za absolutną o d d z i e l n o ś ć.
Bo błędnie uznaliśmy godność naszej j e d y n o ś c i za godność naszej zupełnej o s o b n o ś c i.
Bo błędnie uznaliśmy naszą wrażliwość ego-obronną za klucz do prawdziwej siły, zaś bez-obronną
wrażliwość – za słabość godną pogardy.
Bo wciąż kalkulujemy jak wygrać z tymi, od których się radykalnie, sztucznie oddzieliliśmy:
Ty – czarne, ja – białe. Jesteśmy wrogami.
Bo 'miałem' , 'mam' i 'będę miał' przesłania j e s t e m.2
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4. „ Powstanie [Warszawskie] było militarnie skierowane przeciw Niemcom, politycznie
przeciw ZSRR, praktycznie przeciw Polsce3
5. „Począwszy od carskiej podchorążówki a skończywszy na wyższej szkole wojennej, uczono
mnie, że akcję bez nadziei zwycięstwa trzeba odwołać. Nie należy podejmować takich akcji,
które nie maja szans powodzenia. Stosuje się to szczególnie w wypadkach, kiedy może być
w nie wciągnięta duża ilość osób cywilnych” 4
6. Jak bowiem pisał w 1865 roku Cyprian Kamil Norwid w liście do Mariana Sokołowskiego
„Nic nie będzie poczciwego w narodzie, w którym energia jest 100, a inteligencja jest 3.
Albowiem tam zawsze pierwsza wyprzedzi drugą, i wyskoczy, i zdradzi wszelki plan, i
uniemożliwi go, i będzie tylko co kilkanaście lat rzeź, rzeź niewiniąt jednego pokolenia. I
cała sprawa nie będzie sprawą ogółu, ale sprawą zawsze jednego pokolenia, i będzie
zniszczenie i nicość: tak będzie”5
7. Broń to narzędzie przemocy
Człowiek z otwartym sercem
trzyma się od niej z daleka
Broń to narzędzie strachu
Człowiek z otwartym sercem będzie jej unikał
Za wyjątkiem desperackiej potrzeby.
Jeśli zmuszony, użyje jej
Tylko z największą powściągliwością.
Pokój to najwyższa wartość.
Jeśli pokój został zachwiany,
jak można cieszyć się życiem?
Jego przeciwnicy nie są demonami,
Lecz ludźmi tak jak on.
Nie życzy im źle,
Ani nie cieszy się zwycięstwem.
Jak mógłby cieszyć się zwycięstwem?
Rozkoszować się zabijaniem ludzi?
Człowiek z otwartym sercem
Walczy ze smutkiem i współczuciem,
Jakby uczestniczył w pogrzebie.
P.S. jeśli nie jesteś żołnierzem na froncie (a prawdopodobnie nie jesteś)
to zagłęb się w ten fragment znajdując przekaz dla siebie.
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Nie wszystkie bitwy dzieją się na wojnie.

8. Przez pokój nic nie ginie. Przez wojnę można utracić wszystko7

Do Dyskusji
Która z poniższych wypowiedzi wydaje Ci się
1. Na pewno słuszna
2. Na pewno niesłuszna
3. Słuszna doraźnie, niesłuszna w terminach odległych
4..Niesłuszna doraźnie, słuszna w termiach odległych
5. Prawie zawsze słuszna
6. Często słuszna
7. Prawie zawsze niesłuszna
8. Często niesłuszna
A. Chcesz pokoju – gotuj się, działaj dla pokoju
B. Chcesz wojny – gotuj się, działaj dla wojny
C. Chcesz pokoju – gotuj się, działaj, dla wojny
D. Chcesz wojny – gotuj się, działaj dla pokoju
E. Na wojnie zabijają się ludzie, którzy się nie znają, w imieniu ludzi, którzy się znają, ale się nie zabijają.
F. Zbrodniarze oskarżają zbrodniarzy o zbrodnie.
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