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Rozdział I 

 

Konfucjańska gloryfikacja harmonii i podejście do wojny  

 
W kulturze chińskiej, przynajmniej od czasów Konfucjusza (551-479 

p.n.e.), wojna była dość powszechnie potępiana. Nie znajdujemy tam 

wojowniczych bogów, jak Zeus, Mars, Thor, czy Indra, co nadawałoby samym 

walkom nimb boskości, wodzów zyskujących wieczną sławę swymi 

zwycięstwami, ani dzielnych wojowników liczących na szczególną cześć i 

uprzywilejowaną pozycję społeczną. Nawet jeśli spotkać tam można pewne 

elementy gloryfikacji wojen i walk pokrewne tradycjom zachodnim, 

funkcjonowały one w ramach zupełnie innego kontekstu ideologicznego.  

 

1. Trzy tradycyjne podejścia do wojny 

W tradycji chińskiej można wyróżnić trzy główne podejścia do  wojny. 

Pierwszym z nich było potępienie wojny uzasadniane i interpretowane w sposób 

nieco odmienny przez główne szkoły klasycznej myśli chińskiej: konfucjanizm, 

taoizm i moizm. Wszystkie one zalecały jednak politykom unikanie wojny i 

stosowania przemocy. Drugim było utylitarne rekomendowanie polityki 

militarystycznej, co czynił legizm. Jego teoretycy zalecali podboje dla 

umacniania państwa i przygotowania do wojny oraz koncentrowanie na niej 

wysiłków społecznych jako sposobu funkcjonowania „silnego państwa”, które 

w terminologii współczesnej określić można by jako „dyktaturę doskonałą”. 

Jednak nawet legiści nie gloryfikowali wojny jako takiej ani cnót wojennych. 

Losy tej szkoły były wyjątkowe. Rozwijała się ona między VI a III w. p.n.e. W 

IV w. p.n.e. stała się oficjalną ideologią państwa Qin, a później stworzonego 

przezeń pierwszego cesarstwa, które upadło jednak niedługo po śmierci jego 

założyciela (Qin Shi Huangdiego, 221-210 p.n.e.). Wraz z tryumfem 

konfucjanizmu doktryna ta została jednak odrzucona i potępiona już w II w. 

p.n.e., chociaż różne koncepcje i instytucje wprowadzone przez legistów miały 

przetrwać i później, w wielekroć odbudowywanym „cesarstwie konfucjańskim”. 

Trzecim podejściem było niejako „biologiczne” traktowanie walki i 

wojny jako elementu „porządku naturalnego”, nieuniknionego aspektu życia 

wszystkich istot, tak samo zwierząt, jak i człowieka. Powszechną regułą miało 

być, że silny atakuje słabego, a złość powoduje atak, podobnie wszystkie istoty 

walczą o dobra, jeśli ich nie dostaje. Znajdujemy takie stwierdzenia w 

niektórych tekstach synkretycznych, jak Wiosny i jesienie Pana Lü (Lüshi 

chunqiu) opracowane na dworze Lü Buweia (zm. 235 r. p.n.e.), w Księdze 

Króla Huainanu (Huainanzi, dziele opracowanym na dworze Liu Ana, zm. w 

122 r. p.n.e.), czy w tekstach przypisywanych Sun Binowi (ok. 380-320 p.n.e.), 

znanemu strategowi starożytnemu. Można dostrzec, że teksty tego ostatniego 

rodzaju były  zazwyczaj jakoś powiązani z nurtami taoistycznymi i 
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legistycznymi. Nawet jednak i teoretycy przyjmujący tę ostatnią koncepcję, 

uznawali wojnę tylko za smutną konieczność, nie za działalność chwalebną. 

Według dominujących przez ponad dwa tysiąclecia koncepcji   

naturalnym porządkiem kosmosu jest harmonia oparta na hierarchii bytów i sił. 

Największą rolę w ich filozoficznym opracowaniu i upowszechnieniu odegrała 

szkoła Konfucjusza. Zgodnie z  koncepcjami Triady – „trzech mocy” (san cai) –  

upowszechnionymi i rozwiniętymi w ostatnich stuleciach p.n.e., kosmos składa 

się z trzech elementów: Nieba – uosabiającego męski pierwiastek Yang, Ziemi 

– identyfikowanej z żeńskim pierwiastkiem Yin, i Człowieka – będącego 

połączeniem ich obu. Koncepcja Yin i Yang różniła się zasadniczo od 

paradygmatu „dualizmu antagonistycznego” wypracowanego w basenie Morza 

Śródziemnego. W ramach tego ostatniego dwie antagonistyczne siły walczą ze 

sobą: Szatan i Bóg, Zło i Dobro, Mrok i Światłość. W ujęciu chińskim 

dynamikę przemian świata określa „dualizm komplementarny”: Yin i Yang 

uzupełniają się i tylko razem mogą tworzyć życie i prowadzić je do kresu, jedno 

przemienia się w drugie, a dominacja jednego nieuchronnie następuje po 

drugim, i jedno zawsze zawiera choćby mały zalążek drugiego.  

Zgodnie z koncepcją Triady, rozwiniętą przez konfucjanistów, ludzkość 

pod kierunkiem władców-mędrców, staje się  swoistym „demiurgiem” kosmosu, 

gdyż to Człowiek właśnie, zachowując harmonię społeczną utrzymuje zarazem 

równowagę Nieba i Ziemi, i Harmonię całego kosmosu umożliwiającą rodzenie 

się i wzrost wszystkich istot, jak też ich naturalne zmienianie form egzystencji. 

Mamy tu zatem do czynienia ze specyficzną formą antropocentrycznej myśli 

typu religijnego.  

Konfucjańskie dzieło Niezmienne trzymanie się Środka (Zhong yong), 

przypisywane wnukowi Konfucjusza Zi Si (ok. 483-402 p.n.e.), zaliczane do 

ksiąg kanonicznych,  uczyło np., jak człowiek w życiu i działaniu powinien 

stosować „zasadę środka”. Zgodnie z nią winien zachowywać stan równowagi, 

unikać popadania w skrajności i nadużywania czegokolwiek, jak też 

poddawania się emocjom prowadzącym do tego. Właśnie w ten sposób można 

było zachowywać harmonię wewnętrzną jednostki, harmonię w rodzinie i 

klanie, jak też w społeczeństwie i w świecie. Już na samym początku tego tekstu 

zasadę tę wiąże się z „naturą świata”. 

Trzymanie się Środka (zhong) jest podstawą [na której opiera się 

porządek] świata. Dążenie do Harmonii (he) stanowi uniwersalną zasadę 

(dao) świata. Kiedy stan Harmonii i Trzymania się Środka zostaje  

osiągnięty [wśród rodzaju ludzkiego], Niebo i Ziemia wypełniają swe 

funkcje, zaś wszystkie istoty mogą rozwijać się pomyślnie
1
. 

                                                           
1
 Księga Zhong yong [Niezmienne trzymanie się Środka], w Li ji [Zapisy norm rytualnych], 

rozdz. 52, Shisanjing zhushu [Trzynaście ksiąg kanonicznych z komentarzami i 

objaśnieniami], Zhonghua Shuju, Beijing 1983 (cytowane dalej jako SSJ), s. 1625; przekł. 

angielski: James Legge, The Chinese Classics,  vol. I The Four Books, reprint wyd. z 1935, 
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Dalej zaś dzieło to objaśnia, jak człowiek może przywracać Harmonię w 

świecie: 

Jedynie ten w świecie, kto osiągnął stan ‘jedności umysłu z uniwersum’ 

(cheng)
2
, może w pełni rozwinąć swą naturę. Kto rozwinął swą naturę, 

może zapewnić pełny rozwój natury u innych ludzi. Kto zaś zapewnia 

pełny rozwój natury innych ludzi – może też zagwarantować pełny 

rozwój natury wszystkich istot i bytów. Kto jest zdolny do zapewnienia 

rozwoju wszystkich bytów, może również wspomagać Niebo i Ziemię  

w ich [działaniu] przemieniania i zapewniania rozwoju. Kto zaś może 

wspomagać Niebo i Ziemię w ich przemienianiu i rozwijaniu 

[wszystkiego], uzyskuje [wielką] moc, razem z Niebem i Ziemią
3
. 

Rzecz jasna ten najwyższy stopień doskonałości i mocy cechuje jedynie 

„mędrca” (sheng ren) – kluczową postać w filozoficznej i religijnej myśli 

chińskiej. W  jednym z objaśniających rozdziałów Księgi przemian (Yi jing), 

fundamentalnego dzieła konfucjańskiego, tak pisze się o mędrcu: działając w 

harmonii [ze wszystkim] i zgodnie z [wymogami] Drogi i Cnoty, zaprowadza 

ład [w świecie] przez trzymanie się zasady słuszności
4
. 

Według koncepcji konfucjańskich to Cywilizacja (wen hua)  moralnie 

przeobraziła ludzi, jako istoty biologiczne, w istoty wyższego rodzaju, znające 

moralność i zdolne do wyzbycia się egoistycznych oraz agresywnych dążeń, jak 

też przemocy. To jej przyswojenie, choć następuje to w różnym stopniu, 

zapewnia ludziom „ludzką naturę". „Barbarzyńcy” mogą stawać się ludźmi, 

tylko gdy podlegają jej dobroczynnemu wpływowi, podobnie złoczyńcy w 

Krainie Środka, nie wiele różnią się od zwierząt, gdyż nie przyswoili sobie tej 

                                                                                                                                                                                     

Wen Shi Zhe Chubanshe, Taibei 1972, str. 384-5 (par. 1). Patrz także inny nieco przekład Tu 

Wei-minga (Centrality and Commonality: An Essay on Confucian Religiousness, State 

University of New York Press, Albany 1989, s. 6). Ostatnie zdanie zostało zinterpretowane w 

duchu tego ostatniego przekładu. Jak podkreśla Tu Wei-ming, to mędrzec przywraca ten 

właściwy porządek wśród ludzi, a wtedy właśnie nastaje prawidłowy porządek kosmiczny.  

Tekst ten może istotnie pochodzić z V-IV w. p.n.e., choć później podlegał zmianom 

redakcyjnym. W epoce Song  wydzielać go zaczęto, wraz z Lun yu (Dysputy i wypowiedzi), 

Da xue (Wielką nauką) oraz Mengzi (Księgą Mencjusza), tworząc Sishu – Czteroksiąg 

podstawowych dzieł konfucjańskich, które stały się podstawą edukacji w cesarstwie. Zbiór ten 

zyskał wielki prestiż wraz z napisaniem doń komentarzy przez Zhu Xi (1130-1200), wielkiego 

mędrca konfucjańskiego, i stał się swoistym „elementarzem” tej doktryny.   
2
 Termin cheng jest tradycyjnie tłumaczony jako „szczerość” (ang. Sincerity). W myśli 

konfucjańskiej rozumiano to jako podstawę wszystkich cnót, stan doskonałego wniknięcia w 

naturę kosmosu, połączenia się umysłu z Niebem, osiągnięciem w sobie Drogi. Rezultatem 

tego jest stanie się „prawdziwym człowiekiem”, o morale Nieba, perfekcyjnie wykonującym 

swoje obowiązki wobec siebie i innych. Często łączono cheng  z „oświeceniem” osiąganym w 

wyniku uczynienia własnego umysłu „pustym”, a przez to zdolnym do pojęcia wszystkiego. 

Cheng odnosi się podobnie do sfery moralnej i jest stanem najwyższej doskonałości. 
3
 Zhong yong, par. 22; por. J. Legge, op. cit., s. 415-6. 

4
 Zhou yi, rozdz. 9 Shuo gua [Objaśnienie heksagramów], SSJ, s. 93. 
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natury moralnej. Owa Cywilizacja (utożsamiana z chińską)  zapewnia ludziom 

spokojne, dostatnie i wygodne życie, zgodne z naturą Nieba. To ona zapewnia 

Harmonię w świecie ludzkim, a przez to i w kosmosie. Jest ona zatem w pewien 

sposób „świętą”, choć pojęcie to było obce klasycznej myśli chińskiej. Zrodzić 

się zaś mogła ona tylko w Krainie Środka jako centralnym rejonie świata, gdzie 

siły  Yin oraz Yang pozostają w stanie Harmonii, i gdzie „z natury” rodzić się 

mogą mędrcy osiągający tę Harmonię, nie zaś na jego peryferiach, gdzie qi 

występuje w formach ekstremalnych
5
. Oczywiście te sinocentryczne koncepcje, 

wspomniane powyżej, to tylko pewien ortodoksyjny schemat ideologiczny, a 

kwestie polityki cesarstwa wobec „barbarzyńców” oraz ich traktowania 

wielokrotnie dyskutowano i wypowiadano najrozmaitsze poglądy. Jednak 

przekonanie, iż cywilizacja promuje pokojowe nastawienie, a barbarzyństwo 

wiąże się z wojowniczością i napadami, było dość powszechnie przyjmowane 

przez ponad dwa tysiąclecia.  

Zgodnie z tymi koncepcjami, dominującymi w cesarstwie aż do XIX w. 

wojnę potępiano jako najbrutalniejsze pogwałcenie zasad Harmonii, 

szczególnie gdy działania zbrojne miały charakter „buntu”, czyli wystąpienia 

przeciwko jakiejś „władzy zwierzchniej”, zwłaszcza Syna Nieba (tianzi), 

którego jednym z głównych zadań było kultywowanie Cywilizacji, jej wpajanie 

i propagowanie. Wojnę dopuszczano i traktowano jako „usprawiedliwioną” 

jedynie, gdy celem jej była „obrona ładu i spokoju”, bądź też ich przywracanie. 

A ponieważ konfucjanizm rozpatrywał świat z perspektywy uniwersalistycznej, 

owo „przywracanie ładu” przez „karanie buntowników” wnoszących chaos, 

naruszających spokój i przynoszących ludowi cierpienia, mogło dotyczyć 

również terenów spoza Państwa Środka, czyli „ziem zewnętrznych” cesarstwa, 

zamieszkiwanych przez „barbarzyńców”, z natury wojowniczych i 

agresywnych. Ujęcie to otwierało zatem drogę do podejmowania działań 

militarnych interpretowanych jako „umacnianie porządku” zapewniającego 

wszystkim ludom spokój i dobre rządy. W praktyce zdarzało się to oczywiście, 

lecz na gruncie teoretycznym taką interpretację owych wzniosłych zasad 

podważały dwa inne podstawowe elementy doktryny konfucjańskiej.  

Przede wszystkimi  Cywilizację (wenhua), jak wspomniano powyżej, 

pojmowano jako „kulturowe przeobrażenie ludzi”, to jest jako eliminację ich 

agresywnych, zwierzęcych instynktów, a upowszechnienie odpowiedniej 

etykiety i cnót moralnych. Manifestowanie wojowniczości identyfikowano z 

„barbarzyństwem” i potępiano, podobnie jak wszelkie łamanie zasad harmonii i 

zgody w życiu społecznym. Zatem cesarstwo – według koncepcji 

konfucjańskich – kultywujące Cywilizację nie mogło prowadzić polityki 

podbojów. Ponadto zaś – zgodnie z naukami konfucjanizmu – 

podporządkowanie „władcy doskonałemu” – Synowi Nieba (tianzi) 
                                                           
5
 Patrz: Huainanzi [Księga Króla Huainanu], rozdz. 4, w Zhuzi jicheng [Zebrane pisma 

mistrzów], Zhonghua Shuju, Beijing 1957 (cyt. jako ZZJC), t. 7, s. 55-8.  
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zarządzającemu Krainą Środka, uznanie jego moralnego przywództwa i 

zwierzchności przez władców państw ościennych  powinno być dobrowolne. To 

oni sami powinni zabiegać o jego opiekę i wskazówki uznając jego cnoty i 

Mandat Nieba. Wymuszanie takiego poddania siłą zbrojną stwarzało 

podejrzenia, iż nie jest on tak doskonały, jak  głoszą jego funkcjonariusze. 

Mogło to poważyć jego autorytet, szczególnie gdyby wyprawa wojenna 

zakończyła się klęską, co uznać by było łatwo za „wolę Nieba” i skutek utraty 

jego mandatu na rządzenie światem. Dlatego cesarstwo przyjmujące ideologię 

konfucjańską nie mogło prowadzić polityki militarystycznej. Zarówno będąc 

swoistym „supermocarstwem” Azji Wschodniej, w regionie dość odizolowanym 

od reszty świata, jak też cierpiąc od najazdów obcych, było ono zazwyczaj 

zainteresowane utrzymywaniem pokoju i likwidacją wszelkich zagrożeń dlań. 

Chociaż sam Konfucjusz i jego uczniowie chcieli powściągać łamanie 

ustalonego porządku przez normy etykietalne, nie zaś kary, to jednak późniejsi 

interpretatorzy tej doktryny i myśliciele związani z polityką uznawali potrzebę 

stosowania przemocy przez państwo. Przyjmowali oni, że dla funkcjonowania i 

trwałości państwa niezbędne są dwa pierwiastki wen i wu, identyfikowane 

odpowiednio z siłami Yang i Yin.  Ten pierwszy określić można jako 

„cywilny”, a utożsamiano go z kulturą, studiowaniem literatury pisanej, 

moralnym oddziaływaniem, stymulowaniem przez nagrody i pochwały, itp. Ten 

drugi natomiast uznawano za „militarny” i wiązano go ze zbrojną obroną 

pokoju i przeciwstawiania się agresji, z duchem bojowym, wszelkim 

stosowaniem siły, zwłaszcza z karaniem (zazwyczaj fizycznym) i odstraszaniem 

od łamania porządku przez groźbę użycia kar. Od epoki Królestw Walczących 

(475-221 p.n.e.), w kształtującym się biurokratycznym aparacie państw 

chińskich, urzędników władcy dzielono na takie dwa „piony”:  jedni zajmowali 

się administracją i edukacją, a drudzy wojskiem, strażami, policją, sądami, 

wykonywaniem kar, więzieniami, itp.  

W epoce Tang (618-907)  ukształtował się zaś system państwowych 

Świątyń Kultury (wen miao) i Świątyń Militarnych (wu miao), w których 

czczono głównych twórców „nauk cywilnych” i „militarnych”, ich uczniów, 

teoretyków i sławniejszych funkcjonariuszy cesarstwa należących do jednego, 

bądź drugiego pionu. W świątyniach „terenowych” chodziło przede wszystkim 

o znakomitości lokalne. Po raz pierwszy edyktem cesarskim system paralelnych 

świątyń wojskowych wprowadzono w 731 r. Główną postacią czczoną w 

Świątyniach Kultury był Konfucjusz, natomiast w Świątyniach Militarnych był 

to Taigong Wang, czyli Wielki Książę Wang, znany też jako Jiang Shang, 

doradca i strateg Wu Wanga (XI? w. p.n.e.), który ustanowił dynastię Zhou (XI 

w. – 256 p.n.e.), opiewaną przez konfucjanistów. W 760 r. cesarz Suzong (756-

761) nadał Konfucjuszowi wspaniały tytuł Króla Upowszechniającego Kulturę 

(Wen Xuan Wang), którym go odtąd często nazywano, zaś Wielkiemu Księciu 

tytuł Króla Dokonań Militarnych (Wu Cheng Wang). Temu ostatniemu 
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przypisywano dwa starożytne traktaty wojskowe i opracowanie podstaw sztuki 

wojennej. Dopiero w połowie XIX postacią naczelną w świątyniach militarnych 

stał się Guan Yu (zm. 219 n.e.), wódz, którego postać upowszechniła popularna 

epopeja Opowieści o Trzech Królestwach (Sanguo yanyi)
6
. Jako uosobienie cnót 

i jedno z najpopularniejszych bóstw chińskich osiągnął on w aspekcie 

rytualnym rangę równą Konfucjuszowi
7
. 

Od 1080 r., obok kanonicznych ksiąg konfucjańskich, których 

znajomość egzekwowano na egzaminach cywilnych do uprzywilejowanej 

warstwy rządzącej, ustanowiono również kanoniczny Siedmioksiąg militarny 

(Wujing qi shu), którego znajomości wymagano na paralelnych egzaminach 

państwowych do godności militarnych. Oczywiście już w starożytności 

sprawdzano wiedzę wojskową kandydatów, lecz dopiero w XI w. podstawowe 

księgi strategiczne uznano za „kanoniczne”. W rezultacie istniały zatem dwa 

paralelne zbiory ksiąg kanonicznych, choć konfucjański, bez wątpienia, 

traktowano jako o wiele ważniejszy, zgodnie z zasadą „prymatu wen”. 

Mandaryni rządzący cesarstwem oficjalnie dzielili się zatem na pion cywilny i 

wojskowy, każdy z zapleczem ksiąg, kultów i rytuałów, choć zazwyczaj z 

jednego można było przejść do drugiego.   

Władzę państwową na różne sposoby wiązano z użyciem siły. Znane 

było np. zapytanie Lu Jia (zm. 170 r. p.n.e.), sławnego uczonego-konfucjanistę i 

wysokiego dostojnika, skierowane do cesarza Gaozu, założyciela dynastii Han 

(206 r. p.n.e. – 220 n.e.):  „cesarstwo zdobywa się z konia (tzn. zbrojnie), ale 

czyż można nim rządzić z konia?... [Zasad] cywilnych (wen) i zasad militarnych 

(wu) używa się obok siebie, i to jest sztuka zapewniająca długie trwanie 

[dynastii]”
8
. Jak te opinie starożytnych podsumował wielki historyk Ban Gu 

(32-92 n.e.), porządek cesarstwa ustanawia się siłą zbrojną, ale potem zbiera się 

oręż i wpaja kulturę oraz cnoty
9
.  

                                                           
6
 Ewolucję systemu Świątyń Militarnych przedstawia: Wei Rulin, Huangshigong sanlue jin 

zhu jin yi [Trzy strategie Księcia Żółtego Kamienia ze współczesnymi objaśnieniami i ze 

współczesnym przekładem],  Taiwan Shangwu Yinshuguan, Taibei 1993 (Dodatek, str. 135-

153). Pełna nazwa obu świątyń była następująca: Świątynia Króla Upowszechniającego 

Kulturę (Wen Xuan Wang Miao) i Świątynia Króla Osiągającego Sukcesy Militarnie (Wu 

Cheng wang Miao), gdyż przez czas dłuższy Konfucjusz i Wielki Książę Wang mieli rangę 

królów.   
7
 Rozwój jego kultu analizuje: Li Fuqin (B. Riftin), Guan Gong chuanshuo yu Sanguo yanyi 

[Legendy o Księciu Guanie a Opowieści o Trzech Królestwach], Han Zhong Wenhua Shiye, 

Taibei 1997. Patrz polski przekład fragmentów tych opowieści: Lo Kuan-czung, Dzieje 

Trzech Królestw, przekł. N. Billi, Czytelnik, Warszawa 1972. Analizy specyficznej 

religijności, patrz: K. Gawlikowski, „Religijność chińska – uwagi o innej cywilizacji”, Azja-

Pacyfik, t. 6/2003, str. 7-67. 
8
 Han shu [Historia dynastii Han], Zhonghua Shuju, Beijing 1975, s. 2113 (rozdz. 43). 

9
 Tamże, s. 1081 (rozdz. 23). 
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Wprawdzie mityczny Cesarz Żółty (III tysiąclecie p.n.e.) był opiewany 

głównie przez taoistów, ale uchodził on w cesarstwie dość powszechnie za jego 

twórcę. Nie tylko przedstawiano go jako władcę, który założył podwaliny 

cywilizacji, ale i przypisywano mu wielkie wojny, w wyniku których 

podporządkował on sobie, jako władcy Krainy Środka, władców Wschodu, 

Zachodu, Północy i Południa. W ten sposób powstała specyficzna pluralistyczna 

struktura polityczna Chin: Krainy Środka dominującej nad ludami i władcami 

wasalnymi czterech stron świata. Zatem według tych legend Cesarstwo 

Chińskie miało wojenny rodowód.  

Nawet sami konfucjaniści opisywali jak to założyciele wielkich dynastii 

Tang, pierwszy władca dynastii Shang (XVI-XI w. p.n.e.) i Wu Wang, który 

wprowadził na tron dynastię Zhou (XI w. – 256 r. p.n.e.), opiewani przez 

konfucjanistów władcy-mędrcy, na polecenie Nieba, pokonali zbrojnie 

rządzących jeszcze ostatnich „nikczemnych władców” poprzedniej dynastii, 

którzy utracił jego mandat na rządzenie światem. Ład moralny i harmonię trzeba 

było zatem nieraz, nawet według ortodoksyjnych konfucjanistów, przywracać 

siłą zbrojną, chociaż ideałem konfucjańskim pozostawało niewątpliwie 

podporządkowanie dobrowolne i ono to właśnie najlepiej potwierdzało 

„doskonałość cnót” Syna Nieba oraz jego Mandat Nieba na rządzenie światem. 

Stąd klęski militarne delegitymizowały dynastię i mogły mieć dramatyczne 

konsekwencje. Stąd często władcy chińscy przeprowadzenie wyprawy wojennej 

na buntującego się wasala powierzali innemu wasalowi zgodnie z zasadą 

„zaprowadzać porządek wśród barbarzyńców rękami barbarzyńców” (yi yi zhi 

yi). 

W ujęciu tym łączą się organicznie koncepcje polityczne, etyczne i 

religijne (choć te ostatnie mają nader specyficzny charakter). Także, jak 

wspominaliśmy powyżej, Syn Nieba miał nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek 

karania wyprawą wojenną „buntowników” i przywracania porządku oraz 

pokoju. Konfucjaniści uznawali nawet obowiązek szlachetnego władcy 

„karania” władcy „niegodziwego”, prześladującego i krzywdzącego swoich 

poddanych, czy grożącego wojną swym sąsiadom. Konfucjaniści mogliby zatem 

zostać uznani za prekursorów współczesnych koncepcji „wojny humanitarnej”, 

prowadzonej dla powstrzymania łamania praw człowieka w innym państwie 

przez „supermocarstwo-hegemona”, czy „wojny prewencyjnej”, mającej 

zapobiec agresji dyktatora-przestępcy. 

Podobnie konieczność stosowania przemocy uznawali w pewnych 

warunkach wspomniani powyżej moiści, kontynuatorzy nauk Mo Di (ok. 479-

381 p.n.e.). Choć ostro potępiali oni wojny, czynili wszakże wyjątek dla wojen 

obronnych, czy też „sprawiedliwych”. To właśnie oni stali się w starożytności 

uznanymi ekspertami wojskowymi, szczególnie obrony miast-twierdz. Jedyne 

szczegółowe opisy starożytne dotyczące tych problemów znajdujemy właśnie w 
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podstawowym zbiorze tej szkoły Księdze Mistrza Mo
10

. Jego zwolennicy 

utworzyli nawet rodzaj „bractwa rycerskiego”, czy też sekty, z surową 

dyscypliną i z Wielkim Mistrzem obieranym po śmierci poprzednika, a 

otaczanym religijną niemal czcią. Dopiero na początku IV w. p.n.e. rozpadło się 

ono
11

. Jego tradycje przejęli wszakże „wędrowni wojownicy” (you xia), 

bezinteresownie, tylko z pobudek moralnych, broniący krzywdzonych, a 

karzący krzywdzicieli, działający z reguły w pojedynkę.  

Szkoła moistów w okresie swej świetności była jednym z głównych 

konkurentów konfucjanizmu, a i później wpływ jej nie zanikł zupełnie. Budziła 

ona szczególne zainteresowanie w XX w.
12

 Prócz wielu wynalazków 

technicznych, upowszechniła ona, między innymi, zastosowanie w walce 

praktyk typu magicznego, związanych z Pięcioma Czynnikami. Ponieważ każdy 

z nich mistycznie korespondował z określoną stroną świata, barwą i liczbą, dla 

zwycięstwa w działaniach zbrojnych wykorzystywali oni te odpowiedniości, by 

zapewnić sobie wspierające działanie „sił naturalnych”.  

Konfucjanizm epoki imperialnej (rozwijający się od II-I w. p. n. e.) 

włączył wiele koncepcji innych szkół starożytnych, także wspomnianych 

powyżej moistów, szkoły Yin-Yang, a nawet i legistów. Uznał on także dorobek 

starożytnej szkoły strategów (bing jia) i w istocie włączył go do swych nauk, 

czego przejawem było opracowanie, na rozkaz cesarza, wspomnianego Kanonu 

militarnego. Jak stwierdza Herbert Franke, w średniowieczu nie było już 

                                                           
10

 Patrz: Mozi,[Księga Mistrza Mo], rozdz. 52, 53, 56, 58, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71; ZZJC, t. 

4 (w wydaniu tym tekst podzielony jest na „duże rozdziały” – juan i mniejsze jednostki 

tematyczne odpowiadające starożytnym pian, które zaopatrzone są  kolejnymi numerami od 

początku do końca całego tekstu; końcowe  juany  14 i 15 obejmują wymienione powyżej 

pian). Zostały one z pewnością napisane przez kontynuatorów tego myśliciela. Patrz wydanie 

tych rozdziałów ze szczegółowymi analizami i objaśnieniami: Ceng Zhongmian, Mozi cheng 

shou ge pian jian zhu [Rozdziały z Księgi Mencjusza o obronie miast z krótkimi 

komentarzami], Guji Chubanshe, Beijing 1958. Patrz także studia Robina D. S. Yatesa: The 

City under Siege: Technology and Organization as Seen in the Reconstructed Text of Military 

Chapters of Mo Tzu, PhD Diss., Harvard University, 1980; „The Mohists on Warfare; 

Technology, Technique, and Justification”, Journal of American Academy of Religion, vol. 

47, no. 35 (1979, Thematic Issue); „New Light on Ancient Chinese Military Texts: Notes on 

their Nature and Evolution, and the Development of Military Specialization in Warring States 

China”, T’oung Pao, vol. 74 (1988), s. 211-48.  
11

 Po śmierci założyciela było pięciu takich mistrzów. Patrz analiza danych o nich: Sun 

Yirang (1848-1909), Mozi xian gu [Łatwe objaśnienia do Księgi Mistrza Mo], Zhonghua 

Shuju, Beijing 1957, s. 447-61. Bractwo rozpadło się w wyniku walk frakcyjnych zapewne w 

końcu IV w., przed 310 r. p.n.e.. Patrz Michaił L. Titarienko, Driewniekitajskij fiłosof Mo Di, 

jego škoła i učenije, Nauka, Moskwa 1985, s. 47-55. 
12

 Analizę recepcji nauk Mistrza Mo od starożytności po dziś dzień daje: Tan Jiajian, Mozi 

yanju [Studia o Księdze Mistrza Mo],  Guizhou Jiaoyu Chubanshe, Guiyang 1995, s. 354-78. 
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odrębnej Szkoły Strategów, gdyż to uczeni-konfucjaniści rozwijali głównie 

nauki wojskowe
13

.  

Omawiając podejście do wojny i walki różnych nurtów myśli chińskiej 

warto jeszcze wspomnieć o specyficznym fenomenie „sztuk walki”. Chociaż 

taoizm, a także buddyzm przyniesiony do Chin z Indii w I w. n.e., potępiały, 

choć z innymi uzasadnieniami, wojny i zabijanie, to głównie w klasztorach obu 

tych religii rozwijano techniki dziś znane jako „sztuki walki” (wushu), 

tradycyjnie nazywane. Najsławniejszym takim centrum buddyjskim, 

spopularyzowanym przez niezliczone opowieści, a w XX w. i filmy, stał się 

klasztor Shaolin w prowincji Henan
14

, gdzie sztuki tej miał nauczać sławny 

Bodhidharma (V-VI w.)
15

. Klasztor ten stał się ogólnochińskim centrum tych 

umiejętności od epoki Sui (581-618). 

Głównym centrum taoistycznym stał się natomiast klasztor na Górze 

Wudang, w prowincji Hubei, gdzie zrodziła się sztuka taijiquan
16

. Dodać tu 

                                                           
13

  Patrz: „Discussion: Is Sinology still Confucian-Minded?”, w: Wolfram Eberhard, 

Krzysztof Gawlikowski, Carl A. Sayschab (red.), East Asian Civilizations, New Attempts at 

Understanding Traditions, vol. I, Ethnic Identity and National Characteristics, Simon & 

Magiera Verlag, Muenchen 1982, s. 146. 
14

 Znajduje się on na Górze Song, uznawanej za Górę Centralną w systemie Pięciu Świętych 

Gór, w obecnym powiecie Dengfeng, niedaleko Luoyangu, starożytnej stolicy dynastii Zhou. 

Założony on został w 495 r. n.e. przez  Foto (Buddhajivę), mnicha buddyjskiego przybyłego z 

Indii. Patrz: Wu Gu, Liu Zhixue (red.), Shaolin si ziliao ji [Zbiór materiałów źródłowych o 

klasztorze Shaolin], Shumu Wenxian Chubanshe, Beijing 1982. 
15

 Przybył on jako mnich buddyjski z „krain zachodnich” (Indii lub Persji) statkiem do 

Kantonu, prawdopodobnie w końcu V w., zmarł, czy też „odszedł na zachód” w latach 

dwudziestych VI w. Daty jego pobytu w Chinach są niepewne. Patrz: Kenneth Ch’en, 

Buddhism in China, A Historical Survey, Princeton University Press, Princeton 1972, s. 351-2. 

Uznawany jest za założyciela szkoły nazywanej po japońsku Zen, a po chińsku Chan. 

Określany bywa jako 28 indyjski patriarcha buddyzmu i pierwszy patriarcha chiński. 

Zaliczany jest w poczet arhatów (ch. luohan), istot najwyższego szczebla doskonałości, 

wyzwolonych już z kręgu istnienia i reinkarnacji, czy wręcz „buddów”, którzy powrócili do 

naszego świata, by pomagać ludziom. Wedle legend buddyjskich miał on medytować przez 

dziewięć lat wpatrując się w ścianę kamienną, w dzisiejszym klasztorze Shaolin, a z medytacji 

tej wyrwał go dopiero Huike, jego wierny uczeń, który dla zademonstrowania siły swego 

pragnienia zdobycia odeń nauk obciął sobie rękę. Jedno z popularnych jego wyobrażeń 

przedstawia go, jak przepływa rzekę stojąc na źdźble trawy, lub na liściu. Czczony jest on 

również w innych krajach Azji Wschodniej. Jego nauki zostały opublikowane w Polsce. Patrz: 

Bodhidharma: Kazania, Pracownia Borgis, Wrocław 1997.  
16

 Ten ogromny kompleks górski, o długości 70 km, znajduje się w pobliżu miasta 

Danjiangkou. Szczyt centralny otaczają 72 wierzchołki. Jest on nazywany też Górą 

Najwyższej Harmonii. W epoce Ming wzniesiono tam około 20.000 budynków związanych z 

kultami taoistycznymi. Tradycja osiedlania się tam taoistycznych mędrcow-pustelników sięga 

starożytności. Pierwsze świątynie z rozkazu cesarskiego zbudowano tam w latach 627-649. 

Góry te były centrum kultu Xuanwu – Czarnego Wojownika, patrona północy, od XI w. 

zwanego Zhenwu – Prawdziwym Wojownikiem. Patrz: Hubei Sheng Bowuguan, Wudang 

Shan [Góra Wudang], Wenwu Chubanshe, Beijing 1991; Cheng Manchao, The Origins of 
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jednak trzeba, iż owe „sztuki walki” uprawiane w klasztorach, a także przez 

niektóre rody oraz poszczególnych mistrzów z ich prywatnymi szkołami, były 

przede wszystkim formami „doskonalenia psycho-fizycznego”, a 

wykorzystywanie w walce uzyskanych nadzwyczajnych zdolności zazwyczaj 

nie było ich celem, lecz jedynie jednym z praktycznych zastosowań. Jak zwraca 

uwagę Donn Draeger, dyscyplina duchowa, jaką ćwiczono, pozwalała jednostce 

doskonalić się duchowo oraz fizycznie dla osiągnięcia  stanu doskonałości
17

. 

Stanisław Tokarski określa te sztuki jako „drogę wyzwolenia” przez 

samorealizację, samoobronę i autoekspresję, łączące się organicznie z  pewną 

filozofią
18

. Można je porównywać do indyjskich sztuk jogi, gdyż adeptom 

oferowały długowieczność i sprawności nieosiągalne dla normalnego 

człowieka, włączały ćwiczenia oddechowe, kierowania „akumulacją i 

przepływami energii” (qi). Jak podkreśla Catherine Despeaux, ich uprawianie 

miało aspekty ezoteryczne, czy wręcz religijne. Po raz ostatni na szeroką skalę 

praktykowano je na sposób religijny, z modłami, zaklęciami, i ćwiczeniami 

zbiorowymi „wtajemniczonych” dla osiągnięcia wyższych stanów 

egzystencjalnych i odporności na ciecia miecza, ogień oraz kule przez ruch 

„bokserów” (18989-1901).  

Dopiero w XX w., na wzór sportów zachodnich, zwłaszcza boksu, 

rozwinęły się najpierw w Japonii, a potem także w Chinach, na podstawie tych 

tradycyjnych technik tzw. „sztuki walki” jako rodzaj sportu i widowiska 

zarazem. Chociaż pewne elementy takiego uprawiania tych technik 

występowały już wcześniej, np. mistrzowie prywatnych szkół militarnych 

dawali nieraz pokazy swych umiejętności na jarmarkach zbierając pieniądze i 

szukając uczniów. 

Pewne duchowe aspekty tych ćwiczeń przetrwały do dzisiaj. Bruce Lee, 

znany chiński aktor filmowy i propagator tych sztuk na Zachodzie, daleki od 

ideałów klasztornego życia, twierdził, iż „ciosy ręką i nogą są środkami 

zabijania ego w nas samych”. Komentując tę wypowiedź Peter Payne pisze, iż 

prawdziwym przeciwnikiem jest tu sam ćwiczący, który musi przezwyciężyć 

samego siebie – własne małe ego, swe obawy i frustracje, koncepcje 

ograniczające własny potencjał, jak też ograniczenia swojego umysłu. Nawet 

                                                                                                                                                                                     

Chinese Deities, Foreign Languages Press, Beijing  1995, s. 150-1. Twórcą sztuki taijiquan 

był Zhang Sanfeng (XIII w.). Zhenwu miał objawić mu we śnie jej zasady. Patrz: Catherine 

Despeux, Taiji quan, arte marziale di lunga vita,  przekł. Marianuzia Tambara, Edizioni 

Mediterranee, Roma 1987, s. 15-6. Oryginał francuski: Taiji quan, Art. martial, technique de 

longue vie, Guy Trédaniel, Paris 1981. Rozwój taoizmu religijnego przedstawia:Martina 

Darga, Taoizm, Interspar, Warszawa (bez daty, pocz. XXI w., w serii „Religie świata”).   
17

 Patrz: Donn F. Draeger, Robert W. Smith, Comprehensive Asian Fighting Arts, Kodansha 

International, Tokyo 1981; G. Cameron Hurst III, Armed Martial Arts of Japan, 

Swordsmanship and Archery, Yale University Press, New Haven 1998, s. 8. 
18

 Stanisław Tokarski, Sztuki walki; Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu, glob, 

Szczecin 1989, s. 10. 
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zatem współcześnie, w podręcznikach wydawanych na Zachodzie, przedstawia 

się te sztuki jako sposób dokonania metamorfozy duchowej
19

.  Gdy sięgniemy 

do dzieł chińskich, zwłaszcza tradycyjnych, znajdziemy w nich o wiele więcej 

takich elementów, mistyki jednoczenia się z siłami kosmicznymi i ze światem, a 

przez to regulowania, doskonalenia i umacniania swego qi – „energii życiowej”, 

„kultywowania życia” w wymiarze cielesnym i duchowym, a nawet osiągania 

przez to wyższych stanów percepcji
20

. Jak ujmuje to jeden z mistrzów: „quan 

(czyli sztuki „militarne” w sensie ścisłym) stanowi Małą Drogę (xiao dao), 

natomiast taiji (czyli osiąganie Absolutu) jest uczestnictwem w Wielkiej 

Drodze (da dao). Jedynie ten, kto stosuje najszerzej ruchy [ciała] osiąga 

uspokojenie umysłu”
21

. Wiązało się to z odmiennym niż w tradycji zachodniej 

pojmowaniem ciała, jako tworu duchowo-materialnego, a nie tylko fizycznego, 

jak też homogeniczności mikrokosmosu i makrokosmosu, ciała jednostki i 

universum
22

. Janusz Szymankiewicz zwraca uwagę, iż te sztuki walki - 

uznawane wcześniej za „ludowe” – włączono do „sztuk wojowania” dopiero w 

epoce Ming (1368-1644), a zostały spopularyzowane dopiero po obaleniu 

cesarstwa w 1911 r., zapewne pod wpływem podobnej ewolucji w Japonii
23

.  

Należałoby jednak dodać, że księgi odnoszące się prawdopodobnie do takich 

umiejętności zaliczono do „ksiąg wojskowych” już w I w. n.e
24

. 

Należy podkreślić, iż te chińskie „sztuki walki” nie były związane z 

duchem militarystycznym. W tradycji tej zalecano bowiem uciekanie się do 

walki jedynie w razie konieczności obrony siebie samego, lub też innych osób, 

przed agresją bądź uciskiem, jak też przed tymi, którzy mają ducha 

buntowniczego i występują przeciwko zasadom Drogi, kiedy nie pozostaje już 

                                                           
19

 Peter Payne, Martial Arts, The Spiritual Dimension, Thames & Hudson, London 1981, s. 

32. 
20

 Patrz, na przykład: Zhong he ji [Zbiór o precyzyjnym trzymaniu się środka i osiąganiu 

harmonii], przypisywany Li Daochunowi (druga połowa XIII w.), mistrzowi taoistycznemu, 

Shanghai Guji Chubanshe, Shanghai 1990; Huang ting jing [Księga Żółtego Domostwa], 

anonimowe dzieło z III-IV w. n.e., w: Zhongguo qigong si da jingdian [Cztery kanoniczne 

księgi chińskiego qigong], Zhejiang Guji Chubanshe, Hangzhou 1990. Patrz też tłumaczenia 

tekstów chińskich szkoły taiji w: Depeaux, op. cit. 
21

Chenshi taijiquan tu shuo [Taijiquan rodu Chen z ilustracjami i objaśnieniami], opracowane 

przez Chen Xina (1849-1929) jednego z kolejnych mistrzów rodu Chen, Shanghai Shudian, 

Shanghai 1987 (reprint wydania z 1933 r), s. 127. Szkoła rodu Chen z prowincji Henan, jedna 

z najsłynniejszych, została stworzona przez Chen Wangtinga, który żył w końcu epoki Ming.   
22

 Patrz zbiór studiów: Thomas P. Kasulis, Roger T. Ames, Wimal Dissanayake (red.), Self as 

Body in Asian Theory and Practice, State University of New York Press, Albany 1993. 
23

 Janusz Szymankiewicz, Kung fu: Ilustrowana historia chińskich sztuk walki, Wyd. Wiatr, 

Warszawa 2006, str. 9-10. 
24

 Wydaje się, że taki charakter mają niektóre z ksiąg biblioteki cesarskiej w katalogu 

zawartym w Han shu [Historia dynastii Han], Zhonghua Shuju, Beijing 1975, str. 1761-2. 

Wśród „technik” wojskowych (jiqiao) tam opisanych wymienia się mianowicie ćwiczenia rąk 

i nóg. 
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nic innego jak użycie siły
25

. Nie wolno zaś było ich stosować w „celach 

niegodnych”, ani przyczyniać przeciwnikowi większej szkody niż było to 

absolutnie niezbędne. Chodziło tu zatem o sparaliżowanie siły przeciwnika, 

zmuszenie go do wycofania się lub poddania, nie zaś o zabicie go, co byłoby ze 

wszech miar naganne.  

Dodać można, że buddyjska szkoła Shaolin opiera się na „ćwiczeniach 

zewnętrznych” (wai gong), to jest głównie ćwiczeniach cielesnych i stosuje w 

walce siłę fizyczną, podczas gdy taoistyczna uprawia głównie „ćwiczenia 

wewnętrzne” (nei gong), medytacyjno-oddechowe, a do zwycięstwa dąży przez 

„siłę spokoju duchowego”
26

. Z tych dwu tradycji wywodzą się liczne późniejsze 

„szkoły walki”, choć początki tych umiejętności sięgają starożytności. W 

rezultacie od czasów średniowiecza działali w Chinach mnisi-wojownicy, 

walczący już to indywidualnie, już to w wielotysięcznych nieraz oddziałach i 

odgrywający czasem istotną  rolę w wojnach, a sztuki walki indywidualnej 

weszły do wyszkolenia żołnierzy. Najslynniejszą akcją było uratowanie cesarza 

Gaozu (618-627), założyciela dynastii Tang, przez 300 mnichów klasztoru 

Shaolin z rąk jego wrogów liczących kilka tysięcy żołnierzy. Właśnie owo 

wydarzenie przyniosło rozgłos temu klasztorowi otaczanemu w podzięce opieką 

przez cesarza. 

W różnych nurtach myśli chińskiej nie znajdujemy zatem niemal wcale 

„ducha militaryzmu” i apoteozy walki, lecz dominowało tam wręcz 

przekonanie, że walki należy unikać, a dążyć trzeba do utrzymania harmonii 

oraz spokoju. Bardzo wiele tam było idealistycznej wiary, iż wojny da się 

wyeliminować, czy chociażby radykalnie ograniczyć, i fascynowano się 

zaleceniami, by dążyć do zwycięstw  bezkrwawych, osiąganych wręcz bez 

użycia siły. Obecne były jednak także tendencje pragmatyczne, uznające 

konieczność toczenia wojen, uciekania się do przemocy i stosowania  środków, 

które w życiu cywilnym uznano by za „niegodne”, choć samej wojny nie 

gloryfikowano, jak w Europie. Nawet najbardziej radykalne potępienia wojny 

stosunkowo rzadko łączyły się tam wszakże z całkowitym pacyfizmem, choć 

niewątpliwie to pokojowe i dobre rządy były ideałem uznawanym przez niemal 

wszystkie szkoły (z wyjątkiem legistów), nie zaś podboje. 

 

2. Poglądy na wojnę Konfucjusza i kontynuatorów jego nauk 

Ze względu na kluczową rolę konfucjanizmu, który był oficjalną 

ideologią cesarstwa przez ponad dwa tysiące lat i kształtował wręcz kulturę 

chińską, warto bliżej przedstawić jego poglądy na wojnę. W kanonicznym 

dziele Przedyskutowane wypowiedzi (Lun yu),  najpełniej przedstawiającym 

poglądy Konfucjusza, znajdujemy, na przykład, taki opis rządów doskonałych: 

                                                           
25

 Chenshi..., s. 124. 
26

 Patrz: C. Despeaux, op. cit., s. 18-9. 
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Kiedy rządzący znajdują upodobanie w przestrzeganiu norm rytualnych 

(li), nikt z ludu nie ośmieli się przejawiać braku szacunku [wobec 

stojących wyżej]. Kiedy z zamiłowaniem będą oni wypełniać swe 

powinności (yi), nikt z ludu nie odważy się na przejawienie 

nieposłuszeństwa. Kiedy będą oni chcieli polegać na zaufaniu (xin), nikt 

z ludu nie zdobędzie się na nieszczerość. Kiedy takie [dobre rządy] 

zostaną zaprowadzone, lud z czterech stron świata będzie podążał [do 

takiego państwa] niosąc swe dzieci na plecach
27

.  

Dobre i sprawiedliwe rządy, oparte na przestrzeganiu cnót przez rządzących i 

wpajaniu ich ludowi, były – jak widać – jego ideałem. Dlatego konfucjaniści 

promowali ideę powierzania administracji i zarządzania  „szlachetnym” (junzi) 

– osobom wykształconym i reprezentującym wysokie morale (bez względu na 

urodzenie). Przypisywali oni także kluczową rolę mędrcom-doradcom władcy, 

którzy przestrzegaliby realizowania przezeń właściwych zasad moralnych, co – 

jak przyjmowali – było niezbędne nawet w przypadku władców-mędrców. 

Koncepcje te przypominają platoński ideał rządów filozofów, chociaż tu nacisk 

został położony na moralność. 

 Takie „dobre rządy” – zdaniem konfucjanistów – wystarczały by zapewnić 

siłę moralną państwu i powszechną chęć poddania się „doskonałemu władcy”. 

Przygotowania wojenne i rozszerzanie swej władzy siłą zbrojną były dla 

Konfucjusza drogą z gruntu fałszywą i godną potępienia. Gdy pewnego razu 

Książę Ling, władca Wey (534-493) po przybyciu Konfucjusza zapytał go na 

audiencji o sztukę szykowania wojsk do walki, ten odpowiedział, iż zna się na 

rytuałach ofiarnych, nie zaś na sprawach wojskowych i następnego dnia 

wyjechał. W ten sposób – jak tłumaczono – wyraził swą dezaprobatę dla 

koncentrowania uwagi przez tego władcę na wojowaniu
28

.  

Sławny jest następujący dialog wielkiego mistrza z jednym z 

najwybitniejszych jego uczniów, Zigongiem (520 - ? p.n.e.), opisany w tym 

samym dziele:  

Zigong spytał, jak należy rządzić. Mistrz odpowiedział: Należy 

zapewnić dostatek pożywienia, wystarczającą ilość broni oraz zaufanie 

ludu do rządzących.  

Zigong zapytał: A jeśli tego nie daje się zapewnić, z którego z tych 

trzech [elementów] można zrezygnować najpierw?. Mistrz odrzekł: 

Można zrezygnować z uzbrojenia. 

                                                           
27

 Lun yu, XIII, 4; SSJ, cyt. wyd., s. 2506; J. Legge, The Chinese Classics, vol. I, Confucian 

Analects, cyt. wyd., s. 265. Patrz także nieco inny przekład polski: Jerzy M. Künstler, i inni, 

Dialogi konfucjańskie, Ossolineum, Wrocław 1976, s. 128. Por. także Simon Leys, The 

Analects of Confucius, W.W. Norton & Co, New York 1997, s. 61; L. S. Pierełomow, 

Konfucij – Luń juj, Izd. Wostocznoj Litieratury, Moskwa 1998, s. 388. 
28

 Lun yu,  XV. 1;  SSJ, cyt. wyd., s. 2516; J. Legge, op. cit., s. 294.  
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Zigong zapytał [ponownie]: A jeśli w żaden sposób i tego nie da się 

zapewnić, z którego z pozostałych dwu da się zrezygnować? Mistrz 

odpowiedział: Zrezygnować można z wyżywienia. Od najdawniejszych 

czasów ludzie umierali [z głodu i niedojadania], lecz kiedy lud nie żywi 

zaufania, [państwo] nie będzie stabilne
29

.  

Zaufanie to, rzecz jasna, zapewnić mogły tylko dobre rządy. Nie oznaczało to 

jednak, iż Mistrz nie dostrzegał znaczenia przygotowań wojennych i potencjału 

obronnego. Kiedy indziej stwierdził bowiem: 

Człowiek umiejący [rządzić zgodnie z wymogami Drogi] uczy najpierw 

lud [cnót moralnych i sztuki wojskowej?] przez siedem lat, a dopiero 

potem można z nim wyruszyć na wojnę (...) Wyprawienie do boju nie 

wyuczonego ludu jest rzuceniem go na zmarnowanie
30

. 

Choć nie w pełni jest jasne, czego to „uczenie” miałoby dotyczyć, kontekst 

wskazuje, iż włączało to prawdopodobnie pewne elementarne wyszkolenie 

wojskowe, a nie tylko kształtowanie wysokie morale. Wiemy bowiem z innych 

źródeł, że praktykowano w tym okresie takie wojskowe szkolenie typu musztry 

– zbiorowych działań na komendę, posługiwania się bronią, treningu 

fizycznego, itp. Ćwiczenia wojskowe przeprowadzano w Chinach już od 

czasów archaicznych w formie wielkich polowań. Można dodać, że pośród 

„sześciu sztuk”, których nauczał Konfucjusz w swej szkole, było też powożenie 

rydwanem bojowym i strzelanie z łuku, uznawane za sztukę nader nobliwą 

(pozostałymi były rytuały, muzyka, pisanie i studiowanie ksiąg, jak też 

matematyka). Miał on też stwierdzić w rozmowie z Księciem Dingiem 

(panował: 510-495 p.n.e.) z jego rodzinnego państwa Lu:   

Słyszałem, że przy zajmowaniu się sprawami wen (edukacji i 

administrowania opartego na cnotach), trzeba też prowadzić 

przygotowania w sferze wu (wojennej), a kiedy zajmuje się sprawami 

wojskowymi (wu), towarzyszyć temu muszą przygotowania wen
31

. 

Jak można z tego wnosić, uznawał on za niezbędne dla państwa nie tylko dobrą 

administrację i wychowanie, ale także siłę wojskową, choć tę ostatnią uznawał 

za o wiele mniej ważną. 

Późniejsi kontynuatorzy jego nauk niejednokrotnie zajmowali  bardziej 

radykalne stanowisko, nacisk kładąc na „zwyciężanie przez cnotę”, przez 

                                                           
29

 Lun yu, XII. 7; SSJ, cyt. wyd., s. 2503; J. Legge, Confucian Anelects, cyt. wyd., s. 254; 

patrz także: Künstler, op. cit., s. 119; Pierełomow, op. cit., s. 282-3. 
30

 Lun yu, XIII, 29-30; SSJ, cyt. wyd., s. 2508; J. Legge, op. cit., s.275. Kanoniczne 

komentarze wskazują, iż „nauczanie” tu wspomniane dotyczy cnót moralnych i 

obywatelskich, nie wspominając nic o ćwiczeniach wojskowych. Legge, dodaje, iż włączać to 

może elementarne przeszkolenie wojskowe na dorocznych wielkich polowaniach. 

Interpretacja przyjęta tutaj opiera się na analizach Yang Bojuna. Patrz jego: Lun yu yi zhu 

[Przedyskutowane wypowiedzi z przekładem i objaśnieniami], Zhonghua Shuju, Beijing 

1965, s.151, 124 (interpretacja pojęcia shang ren). 
31

 Shi ji [Zapiski historyka], cyt. wyd., s. 1915 (rozdz. 47).  
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zaprowadzenie we własnym kraju doskonałego porządku i kultywowanie cnót, 

co nawet bez przygotowań wojennych i zbrojeń zapewni bezpieczeństwo 

krajowi, gdyż nikt nie ośmieli się na takie państwo napaść, a wasale 

dobrowolnie się poddadzą „dobremu władcy”. Jeśli zaś do wojny by doszło, o 

zwycięstwie rozstrzygnąć miała „siła moralna”, nie zaś broń. Jednym z 

głównych propagatorów takich poglądów był Mencjusz (371-289 p.n.e.), 

uznawany za drugiego – po Konfucjuszu – mędrca tej szkoły. W rozmowie z 

królem  Hueiem państwa Wei (369-319 p.n.e.), znanym z upodobania do wojen, 

starał się go przekonać do zasadniczej zmiany polityki. Gdy władca ten 

przypomniał swe klęski w wojnach i hańbę, jaką przyniósł tym swoim 

szlachetnym przodkom, dając niedwuznacznie do zrozumienia, iż musi 

umacniać swą armię, by w ramach rewanżu pokonać wrogów, Mencjusz 

odpowiedział mu na to:  

Mając zaledwie terytorium sto na sto li można godnie panować
32

. Jeśli, 

o Królu, zaprowadzisz rządy Dobroci nad ludem, ograniczysz kary 

wszelkiego rodzaju, obniżysz wymiar podatków i danin, a w ten sposób 

doprowadzisz, iż lud będzie głębiej orał i staranniej pełł [swe pola], 

dorośli mężczyźni w dniach odpoczynku będą kultywować swe cnoty 

respektu synowskiego do rodziców, dbałości o młodszych braci, 

wierności [starszym] i zaufaniu [do nich], wewnątrz domostwa służąc 

swym ojcom i starszym braciom, a na zewnątrz służąc starszyźnie i 

zwierzchnikom – będziesz dysponował  ludem zdolnym z kijami tylko 

stawić czoła [wojskom] Qin i Chu (ówczesnych potęg) wyposażonym 

[nawet] w najlepsze pancerze i najostrzejszą broń
33

. 

W Księdze Mistrza Xuna znajdujemy zapis dysputy o wojnie na dworze króla 

Xiaochenga z państwa Zhao (266-245 p.n.e.), z udziałem Xun Kuanga (298-238 

p.n.e.), wielkiego myśliciela konfucjańskiego, i pewnego wojskowego, 

określanego jako Pan na Lingwu, który był prawdopodobnie generałem tego 

władcy. Debata ta odbyła się zapewne w końcu 259 r. p.n.e., lub na samym 

początku 258 r.
34

 Data jest o tyle istotna, iż w 260 r. p.n.e. armia państwa Zhao 

                                                           
32

 Chodzi to o państwo bardzo małe, około 40 na 40 km. 1 li było równe 300 „krokom” (bu), 

równym 6 chi, ale ta ostatnia miara ulegała zmianom i rozmaicie ją wyznaczano w 

poszczególnych państwach. Tradycyjne chi epoki Zhou było niewielkie, około 20 cm, w 

Epoce Królestw Walczących używano nieco większej miary 23 do 32 cm. Patrz: Yang Kuan: 

Zhongguo lidai chidu kao [Analiza miary chi w różnych epokach historii Chin], Shangwu 

Yinshuguan, Shanghai 1955. 
33

 Mengzi [Księga Mencjusza], rozdz. I, cz. 1; SSJ, cyt. wyd., s. 2667; J. Legge, The Chinese 

Classics, vol. II, The Work of Mencius, cyt. wyd., s. 134-5 (book I, cz. 1, ch. 5). Fragmenty 

tego rozdziału zostały przetłumaczone na polski, patrz: Witold Jabłoński (red.), Antologia 

literatury chińskiej, PIW, Warszawa 1956, s. 42-47. Do pewnego stopnia wykorzystano tu to 

tłumaczenie. 
34

 J. Knoblock wylicza na podstawie zawartych w tekście wzmianek o ówczesnych 

wydarzeniach historycznych, iż mogła się ona odbyć między dziesiątym miesiącem 259 r., a 
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poniosła druzgocącą klęskę w wojnie z państwem Qin, które niezadługo miało 

podbić wszystkie państwa chińskie i sinobarbarzyńskie. Doszło wtedy do 

straszliwej masakry wojsk Zhao. Wedle tradycji zwycięzca wydal wtedy rozkaz 

pochowania żywcem czterystu tysięcy jeńców (kolejne szeregi same kopały 

sobie groby, a ich koledzy ich zasypywali, tylko ostatnich zasypali ziemią 

żołnierze Qin). Wedle przekazów ziemia na ich grobach ruszała się przez trzy 

dni. Jedynie 214 najmłodszych żołnierzy odesłano do domów
35

. Chociaż 

pochowanie żywcem uznawano w Chinach za łagodną formę egzekucji (gdyż 

ciało nie ulegało uszkodzeniu, co umożliwiało spokojne odejście duszy, lub 

szybką jej reinkarnację), owo bezprzykładne okrucieństwo i tak gigantyczna 

skala mordu, nawet jeśli przyjąć, iż liczba ta może być przesadzona, odbiły się 

szerokim echem w całym świecie chińskim. 

Dysputa toczyła się zatem niedługo po tej straszliwej klęsce, w 

szczególnej sytuacji historycznej, a Xun Kuang, powrócił właśnie - po wielu 

latach działalności uczonego i doradcy politycznego w kilku potężnych 

państwach - do swego rodzinnego, małego Zhao, osłabionego tą masakrą. 

Wcześniej, w 284 r. był on świadkiem wielkiej klęski państwa Qi, gdzie 

studiował i zdobywał szlify uczonego w najsławniejszej wówczas i największej 

Akademii Jixia, gdzie kształciło się kilka tysięcy studentów, a profesorowie byli 

uposażani przez państwo jak ministrowie. Generał, wedle zapisu tej sławnej 

dysputy, przedstawiał w niej profesjonalne poglądy szkoły strategów (bing jia), 

argumentując, iż dla odniesienia zwycięstwa na wojnie niezbędne jest 

osiągnięcie przewagi, którą może zapewnić odpowiedni wybór czasu,  terenu, 

korzystna sytuacja strategiczna, uważne obserwowanie ruchów i wszelkich 

zmian po stronie przeciwnika, dysponowanie oddziałami szturmowymi do 

szybkich działań, stosowanie oszustw, forteli i wybiegów, umiejętne 

manipulowanie siłami wroga oraz własnymi, itp. Natomiast Xun Qing 

reprezentując nieco zmodyfikowane stanowisko konfucjańskie, wzbogacone 

jego doświadczeniami w zwycięskim Qin, gorąco oponował przeciwko takiemu 

czysto wojskowemu ujęciu wojny, proponując przede wszystkim reformy 

polityczne: 

Podstawowym wymogiem użycia wojsk dla ofensywnej kampanii 

wojennej jest jedność ludu [z władcą]. Jeśli łuk i strzała nie będą do 

siebie ściśle dopasowane, nawet Łucznik Yi (najsłynniejszy strzelec 

starożytny) nie zdoła trafić w środek celu (...) Gdyby oficerowie i lud 

[powoływany do wojska] nie byliby oddani [władcy] i nie popierali go, 

nawet [Królowie] Tang i Wu nie byliby w stanie całkowicie pewnie 

osiągać zwycięstwa. Dlatego ten, który jest mistrzem w  pozyskiwaniu 

poparcia ludu jest zarazem mistrzem w posługiwaniu się armią. 

                                                                                                                                                                                     

pierwszym miesiącem 258. Patrz: John Knoblock (przekł.), Xunzi, A Translation and Study of 

the Complete Works, Stanford University Press, Stanford 1988, t. I, s. 25. 
35

 Patrz: Shi ji [Zapiski historyka], cyt. wyd., s. 2335 (rozdz. 73). 
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Podstawowym wymogiem dla podjęcia działań zbrojnych jest zatem 

mistrzostwo w  zapewnianiu sobie poparcia ludu i to wystarczy!
36

 

Wspomniani to królowie Tang i Wu, założyciele dynastii Shang i Zhou, o 

których pisaliśmy powyżej, z sukcesem obalili ostatnich władców poprzednich, 

upadłych moralnie dynastii, i ustanawiali nową. Przedstawiani byli oni przez 

konfucjanistów jako idealni władcy-mędrcy, a zarazem wielcy zwycięzcy. 

Oponent Xun Kuanga powoływał się natomiast na Sun Wu (VI-V w. p.n.e.) i 

Wu Qi (zm. 381 p.n.e.), najznamienitszych teoretyków wojskowości, którzy 

„byli w stanie pokonać każdą armię w świecie”. Filozof dodał jeszcze zwracając 

się bezpośrednio do władcy: 

To, co przedstawia Wasz sługa, to sposób wojowania człowieka 

praktykującego cnotę Dobroci (ren), do jakiego dąży Prawdziwy Król. 

Natomiast Pan [na Lingwu] ceni sobie nader uzyskiwanie przewagi 

chytrymi manewrami (quan), zmyślne planowanie (mou), manipulacje  

duchem bojowym przez tworzenie odpowiednich sytuacji (shi) oraz 

uzyskiwanie korzyści (li), a rekomenduje stosowanie nagłych ataków i 

najazdów [na cudze ziemie], chytrych manipulacji i oszustw. Działania 

takie przystoją jednak [tylko] książętom udzielnym, [nie zaś Synowi 

Nieba]. Człowiek praktykujący cnotę Dobroci, gdy wojuje, nie może 

uciekać się do oszustw i podstępów
37

.  

W dalszym toku swych wywodów Xun Kuang argumentował, iż w przypadku 

dobrze rządzonego kraju, wroga armia nie będzie chciała z nim walczyć i 

zwróci swój oręż przeciwko tym, którzy wydali jej taki rozkaz, podobnie jak 

ludzie, którym nakazano by zaatakowanie swych własnych ojców i dziadów. Co 

więcej, jego zdaniem, wojska Prawdziwego Króla realizującego doskonałe 

rządy powinny nie tylko walczyć uczciwie, lecz i w sposób humanitarny: 

Nie zabijają starszych wiekiem ni młodzieży [służących w armii wroga], 

nie tratują pól z rosnącymi zbożami. Poddających się dobrowolnie – nie 

biorą w niewolę, ale stawiających uparcie opór nie zachowują przy 

życiu; natomiast salwujących się ucieczką - nie starają się pojmać. 

Ogólnie rzecz biorąc przy ekspedycji karnej nie karze się Stu Klanów 

(to jest lokalnej szlachty)
38

, lecz jedynie tych, którzy ją podburzali [do 

                                                           
36

 Xunzi [Księga Mistrza Xuna], rozdz. 15; ZZJC, t. 2, s.176; por. John Knoblock, op. cit., t. II 

(1990), s. 219. Termin ren jest trudny do precyzyjnego przetłumaczenia ze względu na jego 

nader szerokie znaczenie. W anglosaskiej literaturze sinologicznej tłumaczy się go zazwyczaj 

jako benevolence lub humanity. Oznacza on przede wszystkim życzliwe traktowanie drugiego 

człowieka, dbałość oń z poszanowaniem jego godności. Była to kluczowa cnota konfucjańska. 

Terminy używane w piśmiennictwie wojskowym zostały tu oddane przez szersze 

przedstawienie ich treści, gdyż dosłowne tłumaczenie byłoby mylące. 
37

 Ibid., ZZJC, s. 176-7. 
38

 Termin baixing – dosłownie Sto Nazwisk – jest trudny do przełożenia. Oznaczał on w 

starożytności szczególną warstwę społeczną. Za zasługi dla państwa władca nadawał swemu 

funkcjonariuszowi „nazwisko” oraz „władanie”, czyli pewna liczbę wspólnot wiejskich, z 
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buntu] (...) Dlatego ci, którzy zamieszkują w pobliżu [krainy 

Prawdziwego Króla] będą witać go śpiewając o jego zasługach i 

radować się, zaś ci, którzy mieszkają daleko, będą się tłoczyć tratując się 

nawet nawzajem spiesząc się do niego (...) Tak wszyscy między 

Czterema Oceanami (to jest w całym świecie) staną się jak jedna rodzina 

[pod rządami Prawdziwego Króla, Syna Nieba], gdziekolwiek sięgać 

będą jego wpływy lub wiedza o nim, wszyscy będą mu się poddawać i 

słuchać go. Taki może prawdziwie być nazywany Nauczycielem i 

Mistrzem Ludzkości
39

 (...) Prawdziwy Król wysyła [wprawdzie] 

ekspedycje karne, lecz nie toczy bitew. Broniących się miast – nie bierze 

szturmem, a na uparcie stawiających opór – nie uderza [by nie narażać 

swych żołnierzy, a czeka na ich dobrowolne poddanie się]. Kiedy 

rządzący i rządzeni [w kraju przeciwnika] miłują się nawzajem, składa 

im gratulacje [i nie ma powodu, by wysyłać tam ekspedycje karne]. 

Prawdziwy Król nie niszczy miast, chroni swą armię [oczekując, aż 

wroga łatwo będzie pokonać], nie trzyma długo wojsk w polu i nie 

wysyła wojsk na wyprawę więcej niż raz w roku. Dlatego ci, którzy 

cierpieli od anarchii cieszą się z jego rządów [kładących jej kres], a nie 

znajdujący spokoju pod własnymi rządami – pragną jego przybycia
40

. 

Mistrz Xun szczegółowo przedstawia, oczywiście, owe dobre rządy i 

„przeobrażenie moralne ludzi”, jakie mają one zapewniać. Omawiając 

organizację armii i kierowanie nią eksponuje potrzebę zaprowadzenia żelaznej 

dyscypliny (przy pomocy kar i nagród, co było zapożyczeniem z doktryny 

legistów), jak też zdecydowanych działań, podobnych do cięcia mieczem. Nie 

ograniczał się on zatem tylko do propagowania jedności władcy i ludu, jak też 

jedności duchowej w armii, a jego idealistyczna apoteoza Dobroci ma pewne 

pragmatyczne ograniczenia. Jest to jeden z nielicznych konfucjańskich tekstów 

tak szczegółowo omawiających sprawy wojskowe.  

Jego teoria „armii sprawiedliwości i pokoju”, przeciwstawianej „armii 

bandyckiej”, jaką posługiwać się może tylko despota, stała się jednym z 

kluczowych elementów dziedzictwa konfucjańskiego i nawiązywano do niej 

nawet jeszcze w XX w. Próbowała ją stosować w latach dwudziestych 

Narodowa Armia Rewolucyjna Guomindangu, a później, na jeszcze szerszą 

skalę, chińska Armia Czerwona pod wodzą Mao. Zastrzec wszakże trzeba, że 

                                                                                                                                                                                     

których uprzywilejowany pobierał daniny, i które powinien nadzorować, dbając o ich 

właściwe morale i porządek. Z reguły oznaczało to założenie przezeń własnego klanu.. 

Chodzi tu zatem o rodzaj lokalnej arystokracji, przypominającej nieco polską szlachtę.   
39

 Użyty tu termin shi oznacza tu nauczyciela-wychowawcę, który udziela wskazówek 

moralnych, a zarazem naucza swoim przykładem, stanowiąc wzór do naśladowania. 
40

 Xunzi, rozdz. 15; ZZJC, s. 184-5; por. Konoblock, op. cit., t. II, s. 227. Tekst ten został tu 

przełożony według jego tradycyjnej interpretacji opracowanej przez Wang Xianqiana 

(ukończonej w 1891 r.), który zebrał najlepsze stare komentarze i zweryfikował tekst. 
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dotyczyło to głównie opiekuńczego traktowania pokonanego przeciwnika i 

troski o ludność cywilną, gdyż działania wojenne prowadzono w duchu 

klasycznych zaleceń szkoły strategów, albo reguł zachodnich. Podstawowa 

koncepcja strategiczna Mao, tworzenia wzorowo zarządzanych „rejonów 

czerwonych”, które przede wszystkim w wyniku „zwycięstwa moralnego” 

doprowadzą do uznania władzy komunistów przez cały kraj, również 

wywodziła się z myśli Mencjusza i Xun Kuanga. 

Dla ilustracji tradycyjnego, konfucjańskiego potępienia wojny 

przytoczyć jeszcze warto epizod opisany w jednym z podstawowych dzieł tej 

szkoły: Komentarzu Pana Zuo (do Kroniki Wiosen i Jesieni opracowanej przez 

samego Konfucjusza). W 512 r. p. n.e. po zwycięstwie wojsk państwa Cuo nad 

Jin, władcy tego pierwszego zaproponowano zebranie ciał wrogów z pola bitwy 

w jedno miejsce i wzniesienie kurhanu-pomnika, by upamiętnić sukces na 

pokolenia. Ten jednak oburzony miał odpowiedzieć, iż użycie broni służyć ma 

przede wszystkim powstrzymaniu okrucieństw oraz nieprawości, a o sobie 

mówił - rzekomo - następująco:  

Obecnie spowodowałem, iż kości żołnierzy obu państw będą 

poniewierać się po ziemi, co było aktem okrucieństwa. Obnażyłem mój 

oręż, by przerazić inne państwa, miast schować go głęboko. Okazując 

okrucieństwo, a będąc niezdolnym do odłożenia oręża [przez innych], 

jakże mogę zapewnić stabilność [swemu państwu]? Państwo Jin nadal 

istnieje, gdzież tu mówić zatem o szczególnych zasługach? Jest wiele 

spraw, w których działam wbrew pragnieniom ludu, jakże więc może on 

nie czuć ciężaru mej władzy? Nie praktykując cnót, a dążąc do 

hegemonii nad innymi państwami przy użyciu siły, jakże mogę 

ustanowić harmonię między nimi? Osiągałem swe zdobycze kosztem 

innych, narażając ich na zagrożenia i zapewniałem swemu krajowi 

bezpieczeństwo prowokując chaos u innych (...) Czymże mam się 

chwalić potomności? Zbudujmy tu po prostu świątynię dla tabliczek 

mych poprzedników, by oznajmić im o naszym sukcesie”
41

. 

Nic tedy dziwnego, że w Chinach nie ukształtował się obyczaj czczenia 

zwycięstw łukami tryumfalnymi, czy pomnikami. Choć epizod ten pokazuje 

zarazem, że w Epoce Wiosen i Jesieni, kiedy panowała jeszcze dość 

wojownicza arystokracja rodowa, czasem praktykowano takie sławienie 

zwycięstw militarnych.  

Po raz pierwszy działania sławiące zwycięstwa wojenne podjęto za 

panowania mandżurskiej dynastii Qing (1644-1912), która wprawdzie przejęła 

tradycję konfucjańską, lecz zarazem kultywowała wojownicze tradycje swego 

                                                           
41

 Chunqiu Zuo zhuan [Komentarz Pana Zuo do ‘Kroniki wiosen i jesieni’],  Xuan Gong 12; 

James Legge (przekł.), The Chinese Classics, t. V, Taibei 1972, Wen Shi Zhe Chubanshe, str. 

315, 320.  Dzieło to, przypisywane Zuo Qiumingowi (VI-V w. p.n.e.) powstało 

prawdopodobnie w IV w. p.n.e. 
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ludu. Działania takie podjął cesarz Gao Zong (znany także jako Qianlong od 

przyjętej przezeń dewizy panowania dla lat 1736-1796), co - jak podkreśla to 

Frederick W. Mote - było zupełnie bezprecedensowe w dziejach Chin. Pod 

koniec swego długiego panowania, w 1792 r., cesarz ten napisał esej 

zatytułowany Zapiski o dziesięciu doskonałościach (Shiquan ji), w którym 

opiewał swoich Dziesięć Wielkich Zwycięstw
42

. Zapoczątkowało to ich 

oficjalne celebrowanie w cesarstwie. Władca ten polecił nawet stawiać 

kamienne tablice z inskrypcjami sławiącymi na terenie całego cesarstwa wielkie 

zwycięstwa wojskowe władców Qing
43

. Wcześniej jeszcze w cesarz ten 

wprowadził zwyczaj osobistego żegnania przezeń armii wyruszających na 

wojnę i witania powracających zwycięzców. Zbudował w stolicy rodzaj 

memorialnego pawilonu dla zasłużonych na wojnie, gdzie umieszczono portrety 

zasłużonych wodzów, na ścianach powieszono rozmaitą broń i części 

uzbrojenia, a na  malowidłach ściennych przedstawiono jego kampanie 

wojenne. Wyjątkowy charakter tych działań i zachodnie inspiracje potwierdza 

prowadzenie tych prac przy współpracy z jezuitami z Zachodu przebywającymi 

na dworze. Przy współpracy z zachodnimi artystami i pod ich nadzorem 

pałacowi malarze wykonywali właśnie te malowidła ścienne. Rysunki 

zachodnich artystów będące podstawą tych malowideł wysłano nawet do 

Paryża, dla wykonania z nich miedziorytów (w 1772 r.)
44

. Cesarz polecił nawet 

– wedle obyczajów zachodnich – rozwiesić je w ważniejszych urzędach
45

.  

                                                           
42

 Było to dziesięć kampanii wojennych, oficjalnie zakończonych wielkimi zwycięstwami: 

dwie dla spacyfikowania buntów ludu Jinchuan w zachodniej części prowincji Sichuan (1747-

1749 i 1771-1776); dwie kampanie przeciwko Dżungarom, ludowi mongolskiemu w 

Turkiestanie Wschodnim (w północno-wschodniej części dzisiejszej prowincji Xinjiang), 

który stworzył własne państwo i najeżdżał sąsiednie ludy – wasali Chin ( 1755-1757, wojna 

zakończona rozbiciem tego państwa i fizyczną eksterminacją dużej części jego ludności); 

kampania przeciw muzułmańskim ludom tureckim na południu Turkiestanu Wschodniego 

(1758-1759), stłumienie rebelii na Tajwanie (1787-1788), wojna z Birmą toczona na 

pograniczu z tym krajem (1766-1770), wojna o przywrócenie pełnej wasalnej podległości 

Wietnamu (1788-1789); i dwie kampanie przeciwko Gurkhom (z Nepalu) najeżdżającym 

wasalny Tybet (1790-1792). Jak widać, wojny te były związane głównie z umacnianiem 

cesarstwa i tłumieniem rozmaitych działań uznanych w stolicy za „buntownicze”. Jedynie 

wojna z Dżungarami, zakończona zupełną likwidacją ich państwa i fizyczną eksterminacją 

dużej części tego ludu prowadziła do podbojów terytorialnych. Patrz. Frederick W. Mote, 

Imperial China, 900 – 1800, Harvard University Press, Harvard, Mass. 1999, 936.   
43

 Patrz szczegółowe studium: Joanna Waley-Cohen, ‘Commemorating War in Eighteenth-

Century China”, Modern Asian Studies, vol. 30 (1996), nr 4, s. 869-99.  Kwestie te omawia 

ona bardziej szczegółowo w później wydanej książce: Joanna Waley-Cohen, The Culture of 

War in China: Empire and the Military under the Qing Dynasty, I.B. Tauris, London – New 

York 2006.  
44

 F. W. Mote, op. cit. str. 935-6. 
45

 Patrz: Waley-Cohen, dz. cyt., s. 892-3. Autorka dodaje, iż jednym z motywów tego 

zamówienia w Paryżu mogła być chęć zademonstrowania w ten sposób potęgi Chin królowi 

Francji. 
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Działania te, zwłaszcza wykonywanie rycin w Paryżu, miały z 

pewnością służyć umocnieniu prestiżu Chin w Europie i odstraszyć 

cudzoziemskich władców od lekkomyślnego zaczepiania potężnych Chin. 

Obrazy tego typu były rzeczą zupełnie nieznaną przedtem w Chinach, podobnie 

jak  technika miedziorytu. Prawdopodobnie zatem i sam pomysł takiego  

sławienia swych zwycięstw został zapożyczony przezeń z Europy i był 

naśladownictwem tamtejszych władców. Wiedzę o Zachodzie czerpał ten cesarz 

od jezuitów na swoim dworze, jak też od  nadwornego malarza włoskiego 

Giuseppe Castiglione (Lang Shining, 1688-1766), pierwszego wybitnego 

artysty, który zapoczątkował łączenie tradycji artystycznych Europy i Chin. 

 

Dla podsumowania poglądów konfucjańskich na wojnę odwołajmy się 

jeszcze do najszacowniejszego dzieła tej szkoły: Księgi przemian. Zawiera ona 

objaśnienia do 64 heksagramów ilustrujących „podstawowe” sytuacje, bądź 

zjawiska kosmosu. Zbudowane są one z linii przerywanych – Yin oraz ciągłych 

– Yang, a każdy heksagram składa się z dwu trygramów (których jest 8). Ich 

wprowadzenie przypisywano tradycyjnie mitycznemu Fuxi – „praojcowi” 

ludzkości, czy pierwszemu władcy, który zaczął ludzi wyprowadzać ze stanu 

dzikości. Samą Księgę przemian opracować mieli Król Wen (XI w. p.n.e.) i jego 

młodszy brat Książę Zhou (Zhou Gong), również uznawany za mędrca, zaś 

całość zredagować miał sam Konfucjusz. W istocie tekst jest nieco późniejszy. 

Choć jego najstarsze warstwy mogą pochodzić z IX w. p.n.e., do niego 

dodawane były stopniowo objaśnienia i komentarze, a później wręcz cale eseje 

filozoficzne. Ostateczna redakcja całości pochodzi zapewne - z II-I w. p.n.e. 

Jest to najstarsze dzieło piśmiennictwa chińskiego otoczone niemal religijną 

czcią.  

Służyło ono do szczególnego rodzaju wróżb. Przez losowe rzuty gałązek 

krwawnika otrzymywano liczby, którym odpowiadały poszczególne linie Yang 

i Yin, aż wreszcie powstał cały heksagram ilustrujący obecną sytuację 

pytającego. Na podstawie uzyskanych wcześniej liczb można tez było ustalić, 

które linie są „zmienne” i przechodzą w swoje przeciwieństwo (to jest Yin w 

Yang, albo na odwrót), a w ten sposób pojawiał się następny heksagram 

ukazujący sytuację pochodną, ku której może prowadzić dany bieg zdarzeń. 

Dzięki rekomendacjom zawartym w Księdze można go było wszakże 

zmodyfikować, by uniknąć grożących niebezpieczeństw, a dowiedzieć się, jakie 

działania będą pomyślne. Umiejąc posługiwać się świętą Księgą i przy 

odpowiednim stanie ducha osoba zasięgająca jej rady mogła uzyskać 

niezmiernie głęboki wgląd typu nadnaturalnego niemal „oświecenia” we własne 

czyny i dążenia, jak też swoją sytuację w jej dynamicznym rozwoju. Kwestią 

centralną jest tu nie to, co się zdarzy, lecz to, co należy w danej sytuacji zrobić i 

co jest osiągalne. Nie są to zatem wróżby typu znanego na Zachodzie, a Księga 

stawała się narzędziem intuicyjnego poznania. Opisuje ona  świat ludzki jako 
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część  kosmosu oraz dynamikę przemian, którym on podlega, czyli „naturę 

świata” i bieg zdarzeń, w których uczestniczymy. Będąc tekstem archaicznym i 

o charakterze wróżebnym, jest on wieloznaczny i trudny niekiedy do 

zrozumienia
46

. Tu analizować będziemy, oczywiście, jedynie jej tekst i opinie 

formułowane explicite na tematy związane z wojną.   

 

                                

 Heksagram 7 Shi – „Wojsko” składa się z dwu części.   

 

 

 

 

Górny trygram oznacza Ziemię, a metaforycznie - „pasywne przyjmowanie”, zaś 

dolny Wodę, czyli „głębinę”. Obydwa mają naturę Yin, górny w stopniu 

maksymalnym, a dolny w stopniu cokolwiek mniejszym. Zatem wojsko jest 

tworem natury Yin (ciemnej, podstępnej, śmiercionośnej). W całości heksagram 

ten symbolizuje wodę ukrytą we wnętrzu ziemi. Wiąże się to z tezą, iż wojsko 

rekrutuje się z ludu, a więc potencjał wojskowy jest „ukryty wśród ludu”, jak 

woda we wnętrzu ziemi, pozostając niewidocznym w czasach spokoju, lecz 

gotowym do wydobycia. Jedyną linię ciągłą (Yang) w dolnym trygramie 

interpretuje się jako symbolizującą wodza, siłę aktywną. Sam podstawowy tekst 

rozumieć można następująco:  

Jeśli zaprowadzi się porządek [w wojsku?] i słusznie działa, a nadto 

posiada się doświadczonego wodza, zapewniona jest pomyślność i 

uniknie się błędu.  

W objaśnieniu czytamy:  

Jeśli jest się zdolnym do zaprowadzenia porządku wśród mas [wojska], 

można zostać Królem. Dowództwo powinno być stanowcze [w 

                                                           
46

 John Blofeld celnie zwraca jednak uwagę, iż konsultowanie z tą Księga, jeśli – rzecz jasna 

– umie się nią posługiwać, daje nadzwyczajne przeżycia obcowania z jakąś wszechwiedzącą, 

żywą istotą, wiedzącą o nas wszystko, także tę część naszych pytań, których nie postawiliśmy, 

czy nie chcieliśmy nawet dopuścić do swej wiadomości, i daje też podobnie pełne 

odpowiedzi, mówiąc nieraz o wiele więcej, niż chcielibyśmy usłyszeć. Na początku, 

nieprzyzwyczajony do tego człowiek Zachodu, stykając się z czymś takim odczuwa 

przerażenie i zgrozę. „Jak księga ta osiąga taki niezwykły efekt przez dawanie swych 

odpowiedzi, po prostu nie wiem” – stwierdza on. Dalej zaś pisze, że można to objaśniać jako 

działanie podświadomości, kontakt z Bogiem, lub „umysłem świata”, czy Absolutem, i jest 

gotów zaakceptować wszystkie te opinie naraz. Patrz: John Bloefeld (przekł.), I Ching, The 

Book of Change, E. P. Dutton, New York 1968, s. 25-6. Mogę tylko potwierdzić, iż istotnie 

takich przeżyć doświadcza się w obcowaniu z nią. Opinia Junga, iż mamy tu do czynienia z 

własną podświadomością, której idee wydobywamy niejako na powierzchnię (patrz jego 

przedmowa do przekładu tej księgi przez R. Wilhelma, jest nader pociągająca, lecz nie 

wyjaśnia chyba w pełni tego zjawiska.  
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wypełnianiu powinności], ale musi dostosowywać się [do okoliczności].  

Wtedy przechodząc przez niebezpieczeństwa [podwładni] będą 

zachowywać posłuszeństwo. W ten sposób zaprowadza się porządek w 

świecie, a lud [cały] staje się powolny [władcy]. Tak zapewniona jest 

pomyślność, gdzież może być w tym błąd!
47

 

Poszczególne wyrażenia i sformułowania tu użyte można rozumieć rozmaicie, 

co było przedmiotem debat przez tysiąclecia. Powyższa interpretacja opiera się 

w zasadzie na kanonicznych komentarzach do tego dzieła (choć wiele jest w 

nich sprzeczności). Pierwsze zdanie objaśnienia można rozumieć też inaczej, co 

wydaje się bliższe sensowi oryginału: 

Jeśli jest się zdolnym do posłużenia się masami [wojsk] dla 

przywrócenia porządku [w świecie], można zostać Królem
48

. 

Trzecie zdanie objaśnienia również może znaczyć, iż choć trzeba narazić się na 

niebezpieczeństwa, należy być posłusznym woli Nieba i wypełniać 

powinność
49

.  

W interpretacjach dotyczących poszczególnych linii zmiennych 

pojawiają się jeszcze inne tezy. Podkreśla się, iż armia wyruszając na wyprawę 

powinna zachowywać ścisłe reguły organizacyjne i dotyczące dyscypliny, gdyż 

brak porządku narazi ją niechybnie na nieszczęście. Kiedy sytuacja jest 

niesprzyjająca, wojska powinny się wycofać lub zatrzymać, i nie przynosi to 

ujmy. Wspomina się o trupach, które trzeba wieźć na wozie, co przypomina o 

ofiarach, jakie wojna pociąga za sobą, a – być może – i o tym, iż wódz powinien 

znajdować się stale wśród żołnierzy (jest to jedna z tradycyjnych interpretacji, 

                                                           
47
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choć jest ona wątpliwa). Wspomina się, iż gdy zwierzyna jest w polu, czyli 

łatwa do schwytania, należy na nią zapolować, i nie ma w tym nic złego. 

Kanoniczne komentarze dodają jednak, iż Prawdziwy Król  nie zamyka 

zwierzyny „w kotle”, lecz jedną stronę zostawia zawsze otwartą, by te sztuki, 

które zechcą uciec, mogły to zrobić (zasadę tę stosowano także w działaniach 

wojennych)
50

. Oczywiście przy interpretacjach „wróżebnych”, tę „armię” trzeba 

rozumieć jako „siły własne”. 

W istocie także objaśnienia niektórych innych heksagramów w pewnym 

stopniu dotyczą spraw wojny. Na przykład heksagram 6 Song – „Konflikt”:  

 

 

                                           

 

Dolny trygram oznacza wodę, która zawsze dąży w dół, a górny Niebo, 

najsubtelniejszą substancję Yang kierującą się ku górze. Heksagram ten 

ilustruje, iż konflikt pochodzi ze zderzenia przeciwstawnych tendencji. Według 

wskazówek zawartych w objaśnieniach upór jednej strony w bronieniu swoich 

racji aż do pełnego tryumfu, czy przy realizowaniu swych zamierzeń aż do 

końca, prowadzić musi do katastrofy. Nie należy posuwać się za daleko, 

podejmować działań nieodwracalnych (metaforycznie „przeprawić się na drugą 

stronę rzeki”), a raczej poszukiwać jakiegoś kompromisu, ustąpić, czy 

powstrzymać nazbyt radykalne działania lub słowa, zrezygnować z 

ostatecznego celu, zadawalając się małym sukcesem. Warto przy tym odwołać 

się do mediacji, czy też rady kogoś mądrego. Konflikt sprzecznych racji, 

tendencji, czy interesów jest bowiem ze swej natury nierozwiązywalny. 

Upieranie się i determinacja przy osiąganiu celu, gdy napotykamy na opór, lub 

przeciwdziałanie, może nam tylko przynieść bolesną porażkę
51

. 

Heksagram 13 Tong ren – „Zjednoczenie z innymi ludźmi” jest niejako 

przeciwieństwem heksagramu „Wojsko”, gdyż składa się z samych linii Yang, a 

jedynie linia tam oznaczająca dowódcę – tu jest przerwana (Yin). 

 

 

 

Trygram dolny oznacza ogień, a górny Niebo, obydwa są natury Yang i kierują 

się ku górze. Objaśnienia wskazują, iż w sytuacji wspólnych dążeń, gdy ktoś 

osiągnął pozycję przywódcy, i dzięki swym cnotom zjednoczył wokół siebie 

innych, a nie spotyka się z przeciwdziałaniem – może nawet „przeprawić się 
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przez rzekę” i podejmować wielkie dzieła realizując pragnienia ludu. Jednakże 

jeśli stajemy w obliczu wroga, nie jest dobrym rozwiązaniem odosobnienie, 

ucieczka ze swym orężem i ukrywanie się w oczekiwaniu na zmianę sytuacji. 

Nikt bowiem tego z nami nie wytrzyma! Natomiast pomyślnym wyjściem może 

być „ukrycie się za murami”. Nie podejmowanie ataku, gdy jest on skazany na 

porażkę, jest przejawem rozsądku. Jeśli zdołamy choćby zachować swe siły – 

już to będzie sukcesem
52

.  

Heksagram 12 Pi – „Bezpłodna stagnacja” ilustruje zupełnie inną 

sytuację. 

 

 

 

 

                                       

Górny trygram oznacza Niebo, a dolny – Ziemię. Jednakże aktywny pierwiastek 

męski Yang na górze, a bierny pierwiastek żeński na dole stwarza sytuację 

niepomyślną. W objaśnieniach do tego heksagramu stwierdza się bowiem: 

Zło [czynione] przez buntowników i uzurpatorów dominuje, co jest 

niekorzystne dla prawidłowego [postępowania] mężów szlachetnych. 

Wielkie odeszło, a małe – przyszło. [Dzieje się tak wtedy, gdy] Niebo i 

Ziemia nie łączą się ze sobą
53

, a wszystkie rzeczy i istoty nie mogą 

komunikować się ze sobą [i rozwijać]. Wyżsi i niżsi (to jest rządzący i 

rządzeni) nie łączą się ze sobą [i nie wspierają się nawzajem], zaś w 

świecie nie ma państw wasalnych (to jest nie ma Syna Nieba, którego 

przywództwo byłoby uznawane). Wewnątrz (to jest w Państwie Środka) 

dominuje Yin, a na zewnątrz (to jest na barbarzyńskich peryferiach) – 

Yang. Rejony wewnętrzne są słabe, a zewnętrzne – silne. Ludzie 

niegodni (dosłownie „mali”) rządzą rejonami wewnętrznymi, natomiast 

szlachetni mężowie (junzi) pojawiają się w rejonach zewnętrznych (czyli 

cnoty rozkwitają wśród barbarzyńców). [W Chinach] zasady niegodnych 

tryumfują, a zasady szlachetnych są zarzucone. 

Nie ma zatem twórczej współpracy w świecie ludzkim, a stan życiodajnej 

harmonii został utracony. Złoczyńcy, wzniecane przez nich konflikty i wojny, 

grabieże i ucisk – dominują, a mąż szlachetny nic na to poradzić nie może. Jak 

sugeruje Księga, w tej sytuacji powinien on odosobnić się, zająć się swym 

wewnętrznym rozwojem, zamknąć się w małym kręgu rodziny oraz przyjaciół i 

nie podejmować żadnej działalności publicznej. Porzucić wtedy trzeba 

pragnienia zaszczytów. Dopiero gdy sytuacja ta ulegnie zmianie, szlachetny 

może zacząć podejmować pewne wysiłki i angażować się w sprawy publiczne, 
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ale musi to czynić bardzo ostrożnie, gdy nie uległa ona całkowitej zmianie, 

która też niechybnie nastąpi
54

.  

Zwróćmy uwagę, iż Księga przemian przedstawia ten stan jako chaos i 

anarchię, z konfliktami i wojnami, zaś władcy-mędrcy przywracający porządek 

moralny w świecie i odbudowujący cesarstwo (złożone z Państwa Środka i 

barbarzyńskich państw wasalnych na peryferiach) pojawić się mogą właśnie w 

„krajach zewnętrznych”. Zgodnie z tym schematem, przyjmowanym przez 

konfucjanistów, Tang, władca-mędrzec wasalnego państwa Shang, tak właśnie 

położył kres siłą zbrojną panowaniu w Państwie Środka ostatniego władcy-

despoty zdegenerowanej już dynastii Xia (w XVIII w. p.n.e.) i objął urząd Syna 

Nieba, ustanowiwszy nową dynastię – Shang. Podobnie Wu Wang, władca-

mędrzec zachodniego, półbarbarzyńskiego państwa Zhou, któremu Niebo 

powierzyło mandat na rządzenie światem oraz przywrócenie w nim porządku 

moralnego, w wielkiej wojnie z udziałem innych wasali, obalił 

zdegenerowanego ostatniego władcę Shangów, w istocie już uzurpatora, 

pozbawionego Mandatu  Nieba. Tak upadek cnót w Państwie Środka wymagał 

odbudowy cesarstwa przez mędrców z peryferii.    

Odwrotną sytuację ilustruje heksagram 11 Tai – „Pokój”. 

 

 

 

 

                                    

Ziemia jest tu na górze, a Niebo na dole. W objaśnieniach do tego heksagramu 

czytamy: 

Małe odeszło, zaś wielkie przybyło, co gwarantuje pomyślność. Wtedy 

to Niebo i Ziemia wchodzą ze sobą w [życiodajny] związek, zaś 

wszystkie rzeczy oraz istoty komunikują się ze sobą [osiągając stan 

harmonii]. Wyżsi i niżsi łączą się ze sobą i maja te same pragnienia. W 

rejonach wewnętrznych dominuje [aktywne] Yang, a w rejonach 

zewnętrznych – [bierne] Yin. Rejony wewnętrzne są krzepkie, a regiony 

zewnętrzne podporządkowują się im. Wewnątrz [dominują] mężowie 

szlachetni, zaś na zewnątrz podli ludzie [są im posłuszni]. Zasady 

szlachetnych tryumfują, zaś zasady podłych są w zaniku. 

Mamy zatem powszechny rozkwit i pomyślność dla wszystkich istot
55

. Pokój 

jest zatem czymś o wiele ważniejszym niż tylko brak wojen, a oznacza pewien 

stan kosmosu, właściwy porządek polityczno-moralny o aspektach, które można 

by wręcz określić jako „metafizyczne”. Stany pokoju i chaosu mają więc 

charakter pulsacyjny, raz następuje jeden, a raz drugi w cyklicznym kręgu 

przemian Yin i Yang. Gdy jeden z nich osiąga apogeum, niechybnie potem 
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słabnie i dobiega kresu, a rodzi się przeciwstawny mu, by tak samo dojść do 

apogeum i przeminąć. 

          Podobnie pomyślną sytuację oznacza heksagram 8 Pi „Połączenie”. 

 

 

 

 

                                   

Zwróćmy uwagę, iż jest on odwrotnością heksagramu 7 „Wojsko”, gdyż 

składowe trygramy zamieniły się miejscami: Ziemia jest na dole, a woda – na 

górze, co oznacza „wodę na ziemi”. Piąta (licząc od dołu), najważniejsza linia, 

symbolizuje tu władcę, któremu posłuszni są książęta udzielni, a cały lud 

wspiera go i gorliwie wykonuje jego polecenia. Kraj znajduje się w rozkwicie, a 

wszyscy wykonują swe powinności
56

. Przywracanie takiego stanu, po okresie 

upadku moralnego i chaosu, oznacza heksagram 49 Ge – „Przejęcie władzy”, 

symbolizujący ogień wśród błot. Mąż szlachetny, konsekwentnie dążąc do celu 

przywraca wtedy porządek zgodny z Drogą przejmując władzę. Choć początki 

są trudne, a proces zaczyna się w sytuacji konfliktu (ognia i wody), to cnota 

ostatecznie tryumfuje i następuje okres pomyślności
57

. Koncepcja ta odnosiła 

się przede wszystkim do obalania upadłej moralnie dynastii i przejmowania 

władzy przez nową. 

Jak widać, księga ta nie zalecała konfrontacji, czy walki, a 

dostosowywanie się do okoliczności i umiarkowanie. Najwięcej heksagramów 

przedstawia rozmaite sytuacje jednoczenia, ładu, a jedynie nieliczne wiążą się 

do pewnego stopnia z walką. Omawiany powyżej heksagram „Wojsko” jest 

jedynym bezpośrednio jej dotyczącym, a poświęconego stanowi wojny nie ma 

wcale. Wojna w tradycji konfucjańskiej, co to dzieło potwierdza, pojmowana 

była głównie jako „karanie przestępców” i „przywracanie porządku”, a wiązano 

ją  przede wszystkim z sytuacją wewnętrzną kraju, jak też z napadami z krain 

barbarzyńskich, nie zaś z ekspansją i działaniami przeciwko innym państwom. 

Dopuszczano jedynie działania obronne i „ekspedycje karne”, też broniące 

przecie porządku i traktowane jako smutna konieczność, a zwycięstwami, które 

musiały być okupione krwią ludzi własnych i przeciwnika trudno się było 

chlubić. Zgodnie z kanonicznymi księgami konfucjanizmu, prawdziwą radość 

mogło przynieść tylko zaprowadzenie sprawiedliwego ładu w świecie całym, 

opartego na słusznych zasadach moralnych, jak też zapewnienie spokoju 
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ludowi. Można nawet stwierdzić, że stopniowo konfucjanizm coraz bardziej 

oddalał się od dość pragmatycznego stanowiska założyciela szkoły popadając w 

idealizm i lekceważył czynnik militarny. Wielekroć podejmowane próby 

przywrócenia mu większego znaczenia w państwie w istocie nie były w stanie 

zmienić negatywnego nastawienia tej ideologii do wojny oraz sił zbrojnych, 

gdyż konfucjanizm opierał się na apoteozie harmonii. 

Harmonia wewnętrzna jednostki, harmonia społeczna i harmonia 

kosmosu są, jak przyjmowano, zjawiskami homologicznymi i ściśle ze sobą 

powiązanymi, a „uspokojenie umysłu” jednostki obejmującej władzę przekłada 

się na pokój w świecie. Tak harmonia umysłu jednostki generuje niejako 

harmonię kosmosu, będąc „jednorodnej z nią natury”. Wielka nauka (Da xue), 

inne z dzieł Czteroksięgu, poświęcone jest w całości samodoskonaleniu 

jednostki z tej właśnie perspektywy. Fundamentalną zasadą myśli chińskiej było 

bowiem założenie, iż mikro i makrokosmos mają identyczną naturę. Harmonia 

we wszystkich jej wymiarach była więc „stanem naturalnym” i idealnym 

zarazem, nadto zaś stanem kreatywnym, umożliwiającym narodziny i rozwój 

wszystkiego. W naszej chrześcijańskiej tradycji Zachodu twórcą ludzi, zwierząt 

i wszystkich bytów jest Bóg, a kluczowy był pierwszy akt „stworzenia”. 

Natomiast według myślicieli chińskich mamy do czynienia z nieustannym 

procesem tworzenia, przemian i przemijania, a tym, co rodzi wszystko, jest 

„stan Harmonii”. Ma on zatem poniekąd mistyczny, czy – jak my byśmy 

powiedzieli – „boski wymiar”. W tym ustanawianiu i utrzymywaniu Harmonii 

kluczową rolę odgrywa Człowiek, a nie Bóg, jak w teocentrycznych tradycjach, 

które rozwinęły się w basenie Morza Śródziemnego.  

Frederick W. Mote wprowadził określenie „przepaści kosmologicznej” 

(cosmological gulf) dzielącej cywilizację chińską od Zachodu, jaką powoduje 

brak Boga-stwórcy
58

. Derk Bodde również przypisuje  kluczowe znaczenie 

wypracowaniu w Chinach koncepcji swoistego „mechanizmu kosmicznego” 

miast idei Boga-stwórcy i „zarządcy” świata. Rezultatem tego było – według 

niego –   zainteresowanie głównie „naszym” światem, a nie „tamtym”, 

sprawami duszy, teologii; nikła rola kapłanów, dominacja etyki nad religią, a 

nawet brak koncepcji prawa, któremu podporządkowani są wszyscy ludzie. 

Dla Chińczyków ‘ten świat’ naturalny, z jego górami, lasami, burzami i 

mgłami, nie był jedynie malowniczym tłem, na którym przedstawiać 

było można wydarzenia ludzkie. Wprost przeciwnie, świat ludzki i 

przyrodniczy stanowiły jedną niepodzielną całość. Człowiek nie był zaś 
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najważniejszą istotą, jak wydaje się on nam w świecie zachodnim, a był 

jedynie częścią, choć nader ważną, uniwersum jako pewnej całości
59

. 

Tę ostatnią konstatację trzeba mieć na uwadze czytając cytowane poniżej 

fragmenty z pism chińskich o kluczowej roli człowieka, by nie interpretować 

ich „w duchu zachodnim”: jest on ważny, ale właśnie jako element całego 

kosmosu.  

Dalej Bodde dodaje, że z tym wiązały się podporządkowanie człowieka 

Drodze – Dao jako kosmicznej zasadzie, jej normom i wymogom, oraz dążenie 

do wniknięcia w nią i utożsamiania się z nią. W aspekcie społecznym zaś wiązał 

się z tym ideał wypełniania przez jednostkę jej powinności, działania w 

interesie i dla dobra grupy, a nawet całego społeczeństwa, unikania konfliktów 

z innymi, preferowanie kompromisu, podporządkowanie normom społecznym i 

traktowanie jako  „złych” postępków łamiących harmonię społeczną i 

uniwersum. Stąd także wynikało przywiązywanie tak ważnego znaczenia do 

„edukacji”, nie mającego odpowiednika w żadnej innej cywilizacji, prowadzącej 

do doskonalenia i pogłębiania związków jednostki ze społeczeństwem i 

uniwersum, głębokiego utożsamienia z nimi.  

Nawet zachodnie koncepcje laickie, czy wręcz ateistyczne, pozostają w 

kręgu idei i wartości wywodzących się z zachodnich koncepcji teocentrycznych. 

Bez  Boga-stwórcy kreującego dusze indywidualne i koncepcji człowieka 

„stworzonego na obraz i podobieństwo Boże” rozwinąć by się nie mogła, na 

przykład, koncepcja autonomicznej jednostki posiadającej od urodzenia (albo 

nawet od poczęcia!) samoistną wartość i godność, indywidualnego sumienia, 

równości obywateli, wolności, walki Dobra ze Złem, czy „praw naturalnych” i 

„praw człowieka” (w ich zachodniej wersji kładącej nacisk na prawa jednostki, 

szczególnie polityczne).  Nie mogłoby się ukształtować „dawanie świadectwa 

Prawdzie”, bez liczenia się z konsekwencjami, traktowane jako imperatyw 

moralny, a wspomnijmy, że nie zrodziłaby się idea jedynej i wiecznej Prawdy.  

Cywilizacja (wen hua), która moralnie przeobraziła ludzi w istoty 

wyższego rodzaju, zdolne do wyzbycia się egoistycznych i agresywnych dążeń, 

jak tez przemocy, będąca formą rozkwitu cnót i zapewniająca ludziom dostatnie 

i wygodne życie, z samej swej moralnej natury, zgodnej z naturą Nieba, 

zapewnia Harmonię w świecie ludzkim, a przez to i w kosmosie. Jest ona zatem 

w pewien sposób „świętą”, choć pojęcie to było obce klasycznej myśli 

chińskiej.  

Dopiero w początkach XX w., gdy zaczęto dokonywać rewizji 

konfucjanizmu, a nawet odrzucać go – uznawać zaczęto konieczność rozwijania 

w Chinach cnót wojskowych i ducha wojennego, by bronić kraju zniewalanego 

i podporządkowywanego przez obce mocarstwa imperialistyczne. Prekursorem 

tego podejścia był Liang Qichao (1873-1929), jeden z najwybitniejszych 
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intelektualistów tej epoki
60

. Apogeum to militarystyczne podejście, i krytyki 

Konfucjusza, osiągnęły dopiero w epoce „rewolucji kulturalnej” (1966-1969). 

Dopiero po śmierci Mao Zedonga i zaaresztowaniu „bandy czworga”, w okresie 

reform zainicjowanych przez Deng Xiaopinga, rozpoczęto nawrót do 

rozmaitych tradycji konfucjańskich. Między innymi do konfucjańskich 

koncepcji w odniesieniu do wojny i apoteozy harmonii, co stało się wręcz 

kluczowym elementem ideologii państwa chińskiego na początku XXI w. 
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