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Rozdział III 
 

RELIGIJNE ŹRÓDŁA GLORYFIKACJI WOJNY NA 
ZACHODZIE 

 
W Chinach nie tylko nie ukształtowała się militarystyczna ideologia 

oraz struktura wartości leżących u jej podstaw, jakie zdominowały dzieje 
Zachodu, lecz brakło też specyficznego kontekstu religijnego nadającego 
wojnie szczególny splendor. W dziedzictwie zachodnim trzy ujęcia wojny 
wydają się kluczowe, które zyskały legitymizację w mitach oraz podstawowych 
księgach religijnych o charakterze normatywnym. Przypomnieć warto, iż 
konstytutywne zasad oraz wartości każdej grupy społecznej ulegają zwykle 
mitologizacji dla zapewnienia im nienaruszalności1. W ten sposób próby ich 
podważania, czy choćby racjonalistycznej analizy, praktycznie zostają 
zablokowane, gdyż wywołują ogromne negatywne emocje społeczne. Dotyczy 
to, rzecz jasna, nie tylko „mitów starożytnych” tu analizowanych, lecz i tych 
tworzonych później, aż do czasów nam współczesnych. Uosobienie jakichś 
wartości i zasad w postaciach z panteonu religijnego i w normach ujętych w 
dogmatach typu religijnego nadaje im jeszcze większą trwałość, a wszelka 
racjonalna dyskusja nad nimi staje się prawie niemożliwa, gdyż nabiera cech 
„świętokradczych” i „bluźnierczych”. Wspomniane powyżej trzy koncepcje 
wojny już u swych początków nie występowały w „postaci czystej”, a tym 
bardziej później łączyły się nieraz ze sobą  determinując wspólnie podejście 
Zachodu do wojny. 
 
1). Wojna jako chwalebny „akt mocy”: okrutnego mordowania i 
niszczenia,  a także rabunku i niewolenia 

W najstarszych kosmogonicznych i teogonicznych mitach basenu Morza 
Śródziemnego oraz ludów indoeuropejskich znajdujemy walkę bogów o 
panowanie nad światem, albo ich mordowanie przez konkurentów. Jeśli nie 
dotyczy to „początków świata”, to przynajmniej powstania jego „obecnego 
porządku”. Koncepcja wojny jako „aktu mocy”, która manifestuje się przede 
wszystkim w okrutnym, masowym mordowaniu żołnierzy oraz ludności 
przeciwnika, niszczeniu jego miast, sadów i pól, rabowaniu cennych dóbr oraz 
obracaniu pokonanych w niewolników lub też w „społeczeństwo zniewolone” 
(z zachowaniem jego struktur władzy) – zrodziła się w najstarszych państwach 
Azji Zachodniej i w Egipcie (tradycyjnie nazywanych Bliskim Wschodem). 
Działania takie w świecie ludzkim znajdują swe prawzory w świecie bogów. 

 Według Mircea Eliade’a znajdujemy kolejno w mitach sumeryjsko-
akadyjskich „młodych bogów”: Anu, Ea i Marduka, którzy walczą z Apsu i jego 
                                                           
1 Georges Balandier, Anthropologie politique, PUF, Paris 1969, s. 94-5. 
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smoczą żoną Tiamat. W wyniku walki dwu armii, a nade wszystko 
dramatycznego pojedynku Marduka ze smokiem, ten pierwszy staje się panem 
wszystkich bogów. W babilońskim micie o Gilgameszu mamy jego walkę z 
niebiańskim bykiem szturmującym miasto Uruk i zabijającym tamtejszych 
mieszkańców, nasłanym przez obrażoną Isztar. W mitologii egipskiej Horus, 
syn Ozyrysa, walczy z Setem, mordercą jego ojca, ale kluczową staje się walka  
solarnego bóstwa Re z Apopi. W wyobrażeniach Hetytów (ludu 
indoeuropejskiego wprawdzie, lecz który przejął wiele tradycyjnych wierzeń 
Azji Przedniej) to bóg burzy walczy z wężem Illujanką i pokonuje go przy 
pomocy człowieka-herosa Hupasiji. W micie huryckim spotykamy bardziej 
rozbudowaną wizję kilku pokoleń bogów walczących ze sobą: najpierw bunt 
Anu przeciwko Alalu zakończony zwycięstwem, później pokonanie Anu przez 
Kumarbi, a z kolei tego ostatniego przez jego synów. U Fenicjan jest to walka 
Ela ze swym ojcem Uranosem, którego zwycięża cudowną, metalową  włócznią 
i obejmuje po nim władzę. Zastępuje go Baal, przejmujący ją - jak odnotowuje 
Mircea Eliade - w sposób zupełnie wyjątkowy, bo bez walki. Jednakże  w 
mitach ugaryckich (z ziemi Kanaan) Baal toczy następnie walkę z Elem, oraz 
jego pomocnikiem Jammem - wodnym smokiem o siedmiu głowach, a sam 
zostaje pokonany przez Mota. Przed zejściem do podziemi przybiera jeszcze 
swą pierwotną postać kosmicznego byka i płodzi potomstwo2.  

Badacze mitologii hebrajskiej zwracają uwagę, iż zgodnie z tradycją 
wielu ludów Bliskiego Wschodu stwórca, Jahwe (podobnie jak El, Marduk czy 
Baal) musi najpierw stoczyć walkę z żywiołem wodnym, uosabianym przez 
proroków z postacią Lewiatana, Rahaba (zwanego też Tehemotem) lub 
Wielkiego Smoka, postaci odpowiadającej babilońskiej prarodzicielce Tiamat. 
Wątki takie pojawiają się także w Biblii . Jak czytamy, na przykład w Księdze 
Hioba (26.12): 

Potęgą wzburzył pramorze 
Roztrzaskał Rahaba swą mocą3. 

Często utożsamiano tego potwora pradziejów ze smokiem. W innej opowieści 
Bóg wyciągnął w sieci na brzeg morski zadufanego Wielkiego Smoka, wraz z 
jego potomstwem, zmiażdżył im czaszki i poprzebijał boki. Jedną z win tego 
Smoka było twierdzenie, iż to on stworzył wszystkie morza i rzeki. Podobnie 
opowiada się o Lewiatanie, z którego paszczy wydobywały się płomienie, a z 
nozdrzy dym. Kły jego budziły strach, a łusek jego nie imała się żadna broń 
ludzka. Panować on miał nad istotami morskimi. Bóg jednak złapał go na hak i 
wywlókł z głębin, związał język sznurem, nozdrza przebił trzciną i załadował na 

                                                           
2 Mircea Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, przeł. Stanisław Tokarski, Pax, Warszawa 
1988, t. 1, s. 51, 56, 66, 69-70, 102-4, 108-14. 
3 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów polskich, Pallotinum, 
Poznań – Warszawa 1990, s. 555. Wszystkie cytaty z Pisma Świętego są podawane tutaj 
wedle tego wydania, chyba iż wyraźnie podaje się inny przekład.  
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swą łódź. Mitów takich, rozmaicie przedstawiających jego losy, było wiele, 
między innymi była też opowieść, iż ostatecznie zostanie on zabity dopiero w 
Dzień Sądu. Wizerunki potworów, które Bóg pokonał, zanim rozpoczął dzieło 
Stworzenia, umieszczono nawet na menorze w Świątyni Jerozolimskiej4.           

Owe mity kosmogoniczne, lub opowiadające o jakimś kluczowym 
wydarzeniu, jakie dało początek obecnemu porządkowi sił nadziemskich, mają 
kluczowe znaczenie dla stosunku do wojny społeczeństw je przyjmujących. Jak 
zwraca uwagę Pierre Crépon, wszystkie czyny odwołują się do „początków 
świata” opisanych w mitach, gdyż one to wyznaczają wzorce sytuacji i 
właściwych działań. Najdobitniej zostalo to ujęte w jednym ze staroindyjskich 
tekstów: „Powinniśmy robić to, co bogowie uczynili na początku”5. Zatem 
ujęcia tego początku jako „wojny bogów” i archetyp ustanawiania przemocą 
porządku kosmicznego oraz panowania, narzucają wspólnocie ludzkiej ten 
właśnie schemat postępowania także jako wzorzec dla ustanawiania porządku  
społecznego. To zarazem uzasadnia i usprawiedliwia prowadzenie wojen 
zdobywczych i  mających na celu pobicie, czy też podporządkowanie, 
przeciwników w taki sam sposób. Nawet więcej: ze względu na sakralny 
charakter porządku kosmicznego oraz jego ustanowienie, i na podobny 
charakter związanego z nim porządku społeczno-politycznego, wojny toczone 
przez ludzi uzyskiwały do pewnego stopnia sakralną naturę i „boski wymiar”6. 
Jak pisze Mircea Eliade, wszelki atak na „nasz świat”, pojmowany jako 
rzeczywistość uporządkowana, czyli kosmos, grozi  przekształceniem w chaos. 
A ponieważ  porządek ten został ustanowiony przez heroiczne czyny bogów i 
jest odnawiany przez ich rytualne, periodyczne naśladownictwo, „nieprzyjaciele 
atakujący go są upodabniani do wrogów bogów, czyli demonów, szczególnie 
zaś do arcydemona, pierwotnego smoka pokonanego przez bogów u początku 
czasu (...) Nasi wrogowie należą zatem do sił chaosu (...) Każde zaś zwycięstwo 
nad atakującymi nas powtarza paradygmat zwycięstwa bogów nad smokiem, to 
jest chaosem”7.   
          Najistotniejsze wydają się tu dwa elementy. Dla periodycznego 
„odnowienia zsakralizowanego porządku”, zwykle z okazji Nowego Roku, od 
Egiptu po Persję odgrywano rytualną bitwę bóstwa z potworem (zwykle 
                                                           
4 Patrz: Robert Graves, Raphael Patai, Mity hebrajskie, Cyklady, Warszawa 1993, s. 29, 45-
51. 
5 Pierre Crépon, Religie a wojna, Marabut, Gdańsk 1994, s. 134; cytowany tekst to 
Śiatopathabrahmana, VII, 2,1,4. 
6 Jest to niewatpliwie kwestia zawikłana i nie mamy tu możliwości wchodzenia w rozmaite 
kontrowersje dotyczące jej rożnych aspektów. Jedną z najgłośniejszych prac jest: René Girard, 
Sacrum i przemoc, przeł. Z francuskiego M. i J. Plesińscy, Brama, Poznań 1993. Uwagę swoją 
autor zdaje sie jednak koncentrować zbytnio na rytuale ofiary, który jest tylko jednym z 
aspektów wojny, do czego jeszcze przejdziemy. 
7 Mircea Eliade, The Sacred and the Profane, The Nature of Religion,  Harcourt, Brace & 
World,  New York 1959, s. 47-8. 
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symbolizujacym chaos lub jakieś „złe moce”), by w ten sposób dokonać 
sakralizacji własnego czasu i przestrzeni8.  Ponadto zaś władca, występujący na 
wojnie jako wódz, nierzadko ucieleśniał uznawane przez dany lud bóstwo, 
sprowadzając aktualnego wroga do roli mitycznego potwora. To nadawało 
toczonej wojnie wymiar religijny. Władca-wódz, czy nawet wojownicy, zgodnie 
z logiką tej sytuacji, uzyskiwali zatem „moc boską” dla pobicia przeciwnika i 
„przywrócenia ładu kosmicznego”9. 
           Tradycja zabijania i niszczenia, w sposób bezwzględny, podobnie do 
bogów, ukształtowała się już w starożytnym Egipcie. W  opisie bitwy faraona 
Totmesa III (1479-1426 r. p.n.e.) czytamy: 
            Jego majestat wyjechał [na plac boju pod Megiddo] na wozie ze złota, 

odziany w swą ozdobną zbroję, jako Horus-pogromca, ktory otrzymuje 
ofiary [z trofeów zwycięstwa], i jako Mont tebański [bóg wojny]. A 
ojciec jego majestatu Amon wzmocnil jego ramiona. Potem jego 
majestat odniósł nad nimi [to jest wrogami] zwycięstwo walcząc na 
czele wojsk (...) Strach przed przed jego majestatem wstąpił w członki 
[wszystkich nieprzyjaciół] i ramiona ich stały się bezsilne, [gdyż] 
wężowy jego diadem ich obezwładnił. Wtedy zostały zdobyte konie i ich 
wozy ze złota oraz srebra, stawszy się łatwą zdobyczą. Wojownicy ich 
leżeli rozciągnięci [trupem] jak ryby na ziemi (...) Całe wojsko egipskie 
wzniosło [wtedy] okrzyk radości i wielbiło Amona za zwycięstwo (...) 
Żołnierze przynosili i przyprowadzali [do króla] zdobycz, którą zabrali 
[składającą się rąk] odciętych [pokonanym przeciwnikom], z jeńców, 
koni i wozów ze złota i srebra10. 

W wielu starożytnych opisach bitew brakuje wprawdzie takich elementów 
religijnych, nie były więc one regułą. Pojawiaja się one zapewne tylko w 
starciach „najważniejszych”. Jednakże samą walkę uznawano niewątpliwie stale 
za „działanie heroiczne”, a ilość zabitych i miast zburzonych oraz bogactwo 
trofeów stawały się tytułem do chwały. Weni, jeden z wysokich dostojników 
kilku faraonów z okresu VI dynastii (2325-2150 r. p.n.e.)11 przytacza w swej 
„autobiografii”, umieszczonej  w jego grobowcu w Abydos, następujący hymn: 
           I powróciło to wojsko szczęśliwie, 

zniszczywszy kraj mieszkańców pustyni. 
                                                           
8 Eliade wspomina o tym wielokrotnie w przeglądzie wierzeń indo-śródziemnomorskich: 
Historia wierzeń... t. I. Patrz także jego: The Myth of the Eternal Return, or, Cosmos and 
History,  Princeton University Press, Princeton-New York 1959, s. 51-92. 
9 Eliade, Historia wierzeń..., cyt. wyd., t. I, s. 65-6. Patrz także Crépon, op. cit., str. 144-5. 
10 A. Śmieszek (oprac.), Egipt starożytny, Teksty źródłowe, z.1. Kraków 1924, str. 1-4. Cyt. 
za: Alfred Tschnirschnitz, Dzieje ludów biblijnych,  M. Sandren i S-ka, Warszawa 1994. s. 
30-1. Do tekstu wprowadzono tu niewielkie retusze stylistyczne.  
11 Wobec dużych rozbieżności w datowaniu wydarzeń z historii starożytnego Egiptu, przyjęto 
tu chronologię stosowaną przez Encycloaedia Britanica. Patrz jej wydanie z 1991 r., 
Macropaedia, vol. 18, str. 109-123.  
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I powróciło to wojsko szczęśliwie, 
spustoszywszy kraj mieszkańców pustyni. 
I powróciło to wojsko szczęśliwie,  
zburzywszy jego twierdze warowne. 
I powróciło to wojsko szczęśliwie, 
wyciąwszy jego drzewa figowe i winnice. 
I powróciło to wojsko szczęśliwie, 
rzuciwszy ogień na wszystkie jego...[?]. 
I powróciło to wojsko szczęśliwie, 
wyciąwszy [w pień] wojowników jego w licznych  
                                                     dziesiątkach tysięcy. 
I powróciło to wojsko szczęśliwie, 
uprowadziwszy wielu z nich w niewolę12.  

Opisując swe życie i dokonania chwali się on udziałem w wielu kampaniach 
wojennych u boku władcy, czy dowodzeniem nimi, jak również zabitymi 
wrogami i jeńcami wziętymi w niewolę. Po każdej bitwie, jak pisze, i 
przyniesieniu odciętych rąk, co potwierdzało ilość zabitych przeciwników, 
przyprowadzeniu jeńców (w tym także kobiet), otrzymywał on „złotą odznakę”. 
Jeńców zwykle otrzymywał w darze jako swych niewolników, a przy 
znaczniejszych trofeach, jak zdobyty wóz bojowy, także dodatkowe nagrody.  

Przypomnijmy, że podobnie nagradzali za każdego wroga Asyryjczycy, 
licząc wedle odciętych głów, czy starożytni Izraelici, wedle odciętych 
napletków (1 Sm 18. 25, 27). Płacenie osadnikom amerykańskim za skalpy 
zabitych Indian, jak też samo dążenie do ich wycięcia w pień, wydają się być 
kontynuacją tej archaicznej tradycji. W opisie Weni poraża dążenie do zabicia 
jak największej ilości ludzi, chlubienie się niszczeniem i trofeami, i 
pedantyczne wyliczanie każdej z odciętych rąk, po latach, w tym 
podsumowaniu „życiowych osiągnięć”.  

Jeden z najstarszych zabytków egipskich, tak zwana „paleta Narmera”, 
przechowywana w Muzeum Kairskim, przedstawia twórcę Zjednoczonego 
Królestwa Dwu Koron, władcę Górnego Egiptu, który w 2925 r. zdobył Dolny 
Egipt. Arnold Toynbee opisuje tę paletę jako najstarsze świadectwo zachodniej 
tradycji militarystycznej. Widać na niej zwycięzcę, wyolbrzymionego do 
nadludzkich rozmiarów, kroczącego za rzędem żołnierzy niosących sztandary 
ku podwójnemu szeregowi trupów nieprzyjacielskich z uciętymi głowami. W 
dolnej części tablicy ten sam władca przedstawiony jest w postaci byka 
tratującego powalonego wroga i burzącego mury miasta. Napis wylicza zdobyte 
łupy: sto dwadzieścia tysięcy niewolników, czterysta tysięcy wołów, milion 
czterysta dwadzieścia dwa tysiące kóz i owiec. „To posępne dzieło archaicznej 
sztuki egipskiej symbolizuje - jak pisze on - całą tragedię militaryzmu, 

                                                           
12 Tschnirschnitz, op. cit., s. 19.  
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powtarzaną raz po raz (...) od epoki Narmera aż do dni współczesnych 
militarystów naszego świata zachodniego”13.   
         Przesłaniem tej i wielu podobnych płaskorzeźb egipskich, asyryjskich, czy 
perskich (tak jak późniejszych rzymskich), jest pokazanie chwały zwycięzcy, 
który chlubi się podbojem jakichś nowych krain, wymordowaniem ogromnej 
ilości wrogów oraz zburzeniem ich miast, jak również swymi zdobyczami 
wojennymi. Zwycięskie wojny dają, według tych wyobrażeń, szczególny tytuł 
do chwały. Już w tym okresie starożytnych despotii Bliskiego  Wschodu 
pojawia się element udziału bogów wojnie: zwycięzca korzysta z poparcia 
własnych bogów, zatem burzy świątynie pokonanych wrogów i ich bożków, 
którzy nie byli w stanie im pomóc, okazując tym własną słabość. Tak wojna 
armii stawała się poniekąd wojną ich bogów.    
         Wojowniczość ta, poświadczona już w najstarszych zabytkach Egiptu, jest 
tym bardziej uderzająca, iż dotyczy jednego z najstarszych ludów rolniczych. A 
przypomnijmy, że jego podboje sięgały nie tylko Nubii na południu, lecz i 
państw na terenie dzisiejszej Syrii, Libanu i Palestyny, a jednym z głównych 
jego wrogów był Babilon, z którym toczono wiele wojen. Po Narmerze 
wojowniczość państw regionu narastała jeszcze. Wiązało się to zapewne z 
rozwojem samych struktur państwowych umożliwiających prowadzenie coraz 
większych podbojów, jak też z wpływami ludów koczowniczych, które 
wielekroć napadały na kraje Bliskiego Wschodu i podbijały je, jeszcze bardziej 
wojowniczych od osiadłych rolników. Zwraca uwagę używanie przez władców 
asyryjskich, państwa najbardziej wojowniczego, tytułu „władcy czterech stron 
świata”, co pokazuje ich aspiracje: podbijanie wszystkich krain, które zdołają 
pokonać. Wspomagali ich w tym, jak wierzono, bogowie. Zajęcie miasta 
Babilon w 539 r. p.n.e. przez Cyrusa II, króla Persji, zwycięzca opisuje 
następująco: 

Słabowity [Nabunaid] ustanowiony został dla panowania nad jego (to 
jest Boga Marduka) krajem. [Jednakże zaniedbywał] czci Marduka, 
Króla Bogów, (...) jego miastu codziennie wyrządzał zło (...) jego ludzi 
niszczył bezlitosnym jarzmem. Z powodu ich biadania Pan Bogów 
zapłonął gwałtownie gniewem i porzucił ich siedlisko. Bogowie, którzy 
wśród nich mieszkali, opuścili swe siedziby z gniewem za uprowadzenie 
ich do Babilonu. Marduk (...) rozglądał się po wszystkich krajach, 
wypatrywał i szukał króla sprawiedliwego według życzenia serca swego, 
aby ująć jego ręce (to jest nadać mu władzę). Cyrusa, króla Anszan, 
wymienił nazwiskiem, do władania wszechświata ogłosił imię jego (...) 
Marduk, Pan Wielki, opiekun swoich ludzi, spojrzał radośnie na zbożne 

                                                           
13 Arnold Toynbee, op. cit., s. 111. Fotografia tej palety jest zamieszczona w Wielkiej 
Encyklopedii Powszechnej PWN, t. 3, tab. 20. Wspomnieć można, iż postać Naremera jest 
nieco zagadkowa. Utożsamia się go niekiedy z Menesem, który zjednoczył Egipt, albo też 
traktuje go jako ojca tego ostatniego. Patrz: Tschnirschnitz, op.cit., s. 16. 
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czyny jego i na jego sprawiedliwe serce. Polecił mu udać się do 
Babilonu, swego miasta, a drogę jego prowadząc, jako przyjaciel i 
towarzysz, kroczył u jego boku. Jego wojska, których masy, jak wody 
rzeki, były niepoliczalne, opasane w zbroje kroczyły u jego boku. Bez 
walki, bez bitwy dał mu wkroczyć do Babilonu, swego miasta, i uchronił 
Babilon przed niedolą. Nabunaida, bezbożnego króla, oddał w jego 
ręce. Wszyscy mieszkańcy Babilonu, cały kraj Sumeru i Akkadu, 
magnaci i namiestnicy do stóp jego sie kłaniali, całowali nogi jego, 
radowali się jego królowaniem14. 

Jest to, niewątpliwie, jeden z tekstów bliskowschodnich najbliższych myśli 
chińskiej, choć zarazem różni się od niej wyraźnie obecnością osobowego boga 
i nasyceniem elementami religijnymi. Podobieństwo to zwiększa jeszcze 
bezkrwawe zwycięstwo, choć nastąpiło ono po serii wojen, i dobrotliwe 
potraktowanie pokonanych, którzy po prostu poddają się władzy Cyrusa jako 
„pana wszechświata”.  Wydarzenia takie były wszakże wyjątkiem. Cała historia 
tego regionu „stanowi - wedle słów J. Deshayesa - jedynie pasmo wojen i 
podbojów, królestw budowanych na przemocy i padających pod naporem siły, 
buntów duszonych we krwi, miast i wiosek plądrowanych przez koczowników 
lub piratów, podpalanych pałaców i równanych z ziemią świątyń” 15.  

Asyryjczycy rabunek zdobywanych krain uczynili wręcz „przemysłem 
państwowym”, a tereny na które urządzali wyprawy wojenne traktowali jako 
swoiste „tereny łowieckie”. Jeśli tylko opór był łatwy do skruszenia, można tam 
było zdobyć bogate lupy oraz jeńców – wyprawiano się na nie. Poza motywami 
natury gospodarczej – jak pisze Georges Roux – ich władcami kierowała często 
nieokiełznana ambicja, pragnienie okrycia się chwałą oraz zaimponowania 
poddanym. Ponadto jako arcykapłani i przedstawiciele Aszura, boga-patrona ich 
kraju, czuli się zobowiązani do rozciągania dominacji Asyrii na wszystkie 
państwa. W związku z tym niemal co roku król zwoływał swe wojska i wyruszał 
na jakąś wyprawę. Jeśli tylko podbici wasale nie w pełni wywiązywali się z 
obowiązku składania trybutu, wyruszała na nich kolejna wyprawa. Wodzów 
zabijano torturując ich przed śmiercią (często obdzierano ich żywcem ze skory), 
ludność uprowadzano w niewolę lub obracano w poddaństwo, miasta i zbiory 
palono, a drzewa owocowe wyrywano z korzeniami. 

Poraża ogrom łupów. Z okręgu Bit Zamani, kraju wasalnego, 
Aszurnasirapli (883-858 p.n.e.) wywiózł jako łup 40 wozów bojowych z 
wyposażeniem, 460 koni, 2 talenty srebra i 3 złota, 100 talentów cyny, 200 
talentów brązu, 300 talentów żelaza, 1000 brązowych rondli, 2000 czar i naczyń 

                                                           
14 Tekst z tak zwanego „Glinianego walca Cyrusa”. Patrz: M. Schorr, Babilonja i Assyrja, 
Teksty źródłowe, zesz. 2, Kraków 1924, s. 11-12. Cyt za Tschirschnitz, op.cit., str. 95-6. 
Zmodyfikowano tu nieco znaki przestankowe i wprowadzono drobne zmiany stylistyczne. 
15 J. Deschayes, Les civilisations de l’Ancien Orient, Arthaud 1969, s. 141. Cyt za: Crépon, 
op. cit., s. 18. 
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z brązu, 1000 lnianych szat z barwnym przybraniem, zdobne półmiski i 
skrzynie, loża z kości słoniowej zdobione złotem,  2000 wołów, 5000 owiec. 
Wszystkie takie łupy szczegółowo zapisywano, by chwalić się nimi. 

Zdobywca czuje się panem życia i śmierci „podobnym bogom”. W 
jednej z jego inskrypcji pisze: 

Zbliżyłem się do miasta Suru, należącego do Bit Halupe. Zgroza, [jaką 
budzi w nich] wielkość Aszura, mego pana, powaliła ich na ziemię. By 
ocalić swe życie, panowie i starszyzna miasta przybyli, by się ukorzyć. 
Całując me stopy mówili: „Zabij, jeśli taka twoja wola! Daruj życie, 
jeśli łaska! Pocznij z nami, co chcesz!” (...) W swej odwadze armia ma 
oblegała miasto, wzięła w niewolę wszystkich winnych żołnierzy i mi ich 
wydała. 

Miasto zdobyto, buntowników wyrżnięto, wodza wzięto, by go później w swej 
stolicy obedrzeć ze skóry, i nałożono trybut. Z nużącą wręcz monotonią 
czytamy w inskrypcjach takich o setkach żołnierzy wroga po zwycięstwie 
ściętych mieczem, tysiącach jeńców palonych żywcem, lub tylko karanych 
obcięciem ręki i wodzach obdzieranych ze skóry. Okrucieństwami tymi wręcz 
chełpiono się i – jak pisze Roux – opowieści o nich szeroko kolportowano by 
budzić zgrozę u potencjalnych wrogów i utrzymywać w posłuszeństwie podbite 
ludy. Nie chodziło zatem wyłącznie o dawanie upustu sadystycznym 
skłonnościom. Po jednym z oblężeń Aszurasinapli przechwalał się: 

Przed bramą miasta ustawiłem słup, obdarłem ze skóry wszystkich 
przywódców buntu, a ich skóry ułożyłem na słupie. Niektórych 
zamurowałem w słupie, innych wbiłem na pale ustawione na słupie, 
jeszcze innych nadziałem na pale ustawione wokół słupa (...) Wielu 
jeńców spaliłem. Wielu żołnierzy pojmałem żywcem. Niektórym 
obciąłem ręce lub dłonie; innym nos, uszy i kończyny. Wielu 
wojownikom wyłupiłem oczy. Ułożyłem stos z żywych, a drugi z 
[odciętych] głów. Rozwiesiłem je [też] na drzewach wokół miasta. 
Spaliłem ich młodzież, chłopców i dziewczęta (...) Od mego miecza 
zginęło 6500 wojowników, a resztę pochłonął Eufrat, gdyż na pustyni 
cierpieli pragnienie [więc pozwoliłem im napić się do syta]. 

Jak podkreśla Roux, można mówić wręcz o systematycznym ludobójstwie, 
mordowaniu rozbrojonych już jeńców, a także ludności cywilnej z kobietami i 
dziećmi włącznie16.  
          Taki obraz okrutnego władcy-wodza stał się wzorem osobowym, a jego 
chwała była proporcjonalna do mordów, skali zniszczeń i zdobytych łupów. 
Uznawano to bowiem za czyn chwalebny, budzący mistyczną wręcz grozę, a 
władca-wódz upodabniał się w ten sposób do bogów, lub stawał ich uosobienie 

                                                           
16 Georges Roux, Mezopotamia, przekł. Beata Kowalska, Jolanta Kozłowska, 
Dialog, Warszawa 1998, s. 243-7.  
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w tym akcie niszczenia i niewolenia. Stąd aż przesadna była ich skala w opisach 
i tak pieczołowite ich relacjonowanie, aby żadne z okrutnych osiągnięć nie 
zostało pominięte. Wojna jest zatem przede wszystkim aktem zniszczenia i 
zagłady oraz narzucania pokonanym ukorzenia się przed „boską mocą”. Podbój 
jakichś krajów i ludów oraz łupy dodają wspaniałości zwycięstwu, lecz w 
aspekcie ideologicznym stają się drugorzędne (choć w aspekcie praktycznym 
mogą odgrywać rolę istotną). Wyobrażenia religijne nadają temu aktowi 
niszczenia wymiar mistyczny: zwalczania „chaosu” (oraz jego sił) i tworzenia, 
czy też przywracania, „ładu”, jak też tryumfu najpotężniejszych bogów, jakimi 
byli – rzecz jasna – ci czczeni przez zdobywców. Zwycięska wojna 
potwierdzała ich „moc” i uzasadniała cześć dla nich. 

Wspomnieć warto, iż podobne metody wycinania ludności niszczenia 
miast stawiających opór i wycinania w pień ich ludności stosowali koczownicy 
stepów euroazjatyckich najeżdżający różne kraje, z Mongołami włącznie. Cenili 
oni nie tylko łupy i jeńców, ale walczyli też dla samej satysfakcji zwycięstwa, 
niszczenia i zniewalania. „Największe szczęście mężczyzny – jak powiedział 
raz Czyngis-chan – to ścigać wroga i zadawać mu klęskę, zabierać jego 
własność ku rozpaczy wdów, dosiadać jego koni i sięgać po jego kobiety, jak 
sięga się po nocną koszulę” 17. Nie zawsze mieli oni nawet jakieś cele 
polityczne. Nie jest jasne, czy i na ile było to rezultatem inspiracji 
bliskowschodnich. Mogło to przynależeć po prostu do prastarej tradycji ludów 
koczowniczych z eurazjatyckich stepów, rozwiniętej jedynie w 
bliskowschodnich imperiach. Burzenie i palenie miast, po ich ograbieniu, 
wycinanie ludności i wybijanie zwierząt, a branie do niewoli tylko 
„najużyteczniejszych” zdarzało się i Rzymianom, chociaż na ogół starali się oni 
jedynie podporządkowywać sobie podbijane krainy18. Podobne działania 
podejmowano również później w kręgu kultury zachodniej. 

Zniszczenie jako „akt mocy”, okrutne mordowanie i niszczenie kraju 
przeciwnika wnikają tu nie tylko ze swoistej „furii zdobywcy”, dążeń do 

                                                           
17 Cyt. za John Keegan, Historia wojen, przekł. Grzegorz Woźniak, KiW, Warszawa 1998, s. 
191.  
18 Liczne przypadki takiego niszczenia miast i wsi opisuje Józef Flawiusz. Joppę zrównali z 
ziemią, choć zajęli to miasto bez walki. Jerozolimę zburzono po walce. Przytacza on nawet, 
przy opisie zdobywania Masady (72 r. n.e.), jako uzasadnienie masowego samobójstwa jej 
wszystkich obrońców, z kobietami i dziećmi włącznie, następujące słowa przywódców: „Bóg 
sam zesłał na nas taką konieczność, a tylko Rzymianie pragną, by było inaczej, i boją się, aby 
nikt nie postradał życia, zanim dostanie się do niewoli. Spieszmy się więc, abyśmy nie dali im 
spodziewanej uciechy z naszej niedoli, ale wprawili ich w zdumienie naszą śmiercią i w 
podziw naszą odwagą”. Patrz jego Wojna żydowska, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1980, 
s. 426 (Ks. 7, rozdz. VIII), a także s. 248, 393, 398 (Ks. 3, rozdz. IX; Ks. 6, rozdz. IX; Ks. 
VII, rozdz. I). Por. także opisy znacznie bardziej humanitarnych i łagodniej prowadzonych 
wojen Juliusza Cezara w Galii: Caio Giulio Cesare, La guerra gallica, przekł. na włoski 
Andrea Barabino, Garzanti, Milano 1992 (tekst paralelny łaciński i włoski). 
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zadania mu jak największych szkód dla zaspokojenia sadystycznych pragnień, 
lecz właśnie z dążenia do zamanifestowania swej „potęgi”. Niekiedy łączy się z 
tym motyw „pomsty”. Taki charakter miało, na przykład wymordowanie 
mieszkańców Jerozolimy po jej zdobyciu przez krzyżowców w 1099 r. (w tym 
żydów, a nawet chrześcijan tam mieszkających), czy rozkaz Adolfa Hitlera 
całkowitego zniszczenia Warszawy po rozprawieniu się z powstaniem w tym 
mieście w 1944 r. Obok tego występowały też działania podobnego typu, ale 
kierujące się bardziej praktycznymi celami. Okrutne postępowanie ze zdobytym 
miastem (lub krajem) mogło służyć jako przykład innym, przerażać wrogów i 
skłaniać ich do zaniechania oporu. Wiele sławnych aktów zniszczeń Tamerlana 
w Azji Środkowej taki miało charakter, podobnie jak  rzeź Pragi przez wojska 
rosyjskie 1831 r. Podobne w istocie było też zrzucenie bomb atomowych przez 
USA na Hiroszimę i Nagasaki. Można by to nazwać aktami „okrucieństwa 
strategicznego”.  

Okrucieństwo mogło też wynikać z dążenia do całkowitej likwidacji 
jakiegoś przeciwnika (na przykład, dotychczasowych mieszkańców Ziemi 
Obiecanej przez żydów, Kartaginy przez Rzymian) lub ludu uznanego z 
przyczyn religijnych, ideologicznych, czy też zakumulowanej nienawiści za 
„zasługującego na wytępienie”, jak „heretyckich” katarów w południowej 
Francji, Indian przez osadników amerykańskich, Aborygenów w Australii, czy 
żydów przez hitlerowców. Zazwyczaj łączyło się to z traktowaniem takich ludzi 
jako istoty nie w pełni ludzkie, „gorsze”, czy wręcz „szkodliwe”. W XI w. św. 
Bernard określa heretyckich katarów jako grubiańską rasę, chamską, ciemną i 
niezdolną do walki, ludzi tępych i cuchnących, zdemoralizowanych 
lubieżników (gdyż gardzą świętym związkiem małżeńskim, uprawiają 
kazirodztwo i homoseksualizm, wylewają nasienie w grzesznym stosunku 
przerywanym). Stanowiąc plugastwo wspierane przez diabła zasługiwali zatem 
na doszczętne wytępienie, by nie wciągnęli innych w grzeszne postępki19. 
Archetypem tego sposobu postępowania było opisane w Biblii wygubienie 
potopem „grzesznej ludzkości” przez Boga i mieszkańców Sodomy oraz 
Gomory.  

Jak pisze Janusz Tazbir:  
Okrucieństwa, ukazywane w Biblii, potępiano, kiedy ich ofiarami padali 
wyznawcy Jehowy. Traktowano z aprobatą, gdy dotyczyły wrogów 
Izraela, lub osób, które naruszyły prawo mojżeszowe (...) Przede 
wszystkim w Starym Testamencie znajdowano pierwsze chyba w 
dziejach ludzkości skodyfikowane zasady, iż przymus wyznaniowy jest 
czymś miłym Bogu, odstępcy zaś od prawdziwej wiary winni być karani 
śmiercią, i to zazwyczaj okrutną20.    

                                                           
19 Patrz: Georges Minois, Kościół a wojna, Od czasów Biblii do ery atomowej, przeł. Adam 
Szymanowski, Volumen-Bellona, Warszawa 1998, s. 142. 
20 Janusz Tazbir, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Wyd. Sic!, Warszawa 1999, s.  41-2. 
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Jak pisze on dalej, na koncepcje te powoływali się, na przykład w Szkocji za 
panowania Marii Stiuart (1542-1567), działacze tępiący katolików, a dodajmy i 
katolicy – protestantów, czy wręcz „niewiernych”.  

Nie grzeszą przeto ci, jak czytamy w Katechizmie przyjętym na Soborze 
Trydenckim (1545-1563), którzy „wojnę wiodą i nieprzyjaciele swoje zabijają 
nie z okrucieństwa albo chciwości jakiej, ale dla sprawiedliwości i pokoju 
pospolitego”21. Kluczowa była konkluzja, przyjmowana nawet przez myśl 
świecką, iż masowe i okrutne nawet zabijanie wrogów, z jakichś względów 
uznanych za „niegodnych” czy „szkodliwych”, jest czynnością nie tylko 
zasadną, ale wręcz chwalebną.  

Myśl taka była całkowicie obca tradycji chińskiej, choć z praktyką taką, 
a także podobnymi poglądami ludów stepowych z północy często się stykano. 
To jednak czyniło je „przejawem barbarzyństwa” i tym większą wywoływało 
odrazę do nich.  

 
2). Wojna jako mistyczny „czyn zbrojny” i „ofiara”          
        Wprawdzie niektóre ze wspomnianych ludów Azji Zachodniej były 
pochodzenia indoeuropejskiego (jak Hetyci, Mitanni, Kasyci), które pojawiły 
się tam w II tysiącleciu p.n.e., to jednak ich tradycje zasługują na odrębne 
omówienie. Jak wydaje się ludy indoeuropejskie, które z nieznanych nam 
siedzib, lokowanych na płaskowyżu irańskim, czy w stepach ukraińskich, 
rozpoczęły około 2000 r. p.n.e. przesiedlać się w różnych kierunkach, były 
jeszcze bardziej wojownicze od bliskowschodnich tuziemców. Jednakże, nieco 
inaczej pojmując wojnę, działały one zazwyczaj w sposób  mniej okrutny. 
Znajduje to odzwierciedlenie w charakterze ich starożytnych mitów o bogach. 
Szczególnie wartościowe są wiadomości zawarte w indyjskiej Rigwedzie, której 
najstarsze części powstać mogły około połowy II tysiąclecia p.n.e., jeszcze 
przed przybyciem Ariów do Indii, zawierają więc ułomki wspólnych 
indoeuropejskich tradycji22. Mity Ariów opowiadają o walce Indry, boga 
naczelnego, z Waruną - królem węży oraz panem wód - i ze smokiem Wrytrą, 
jaka stanowi kluczowy element. Indra występuje jako bóg-heros, wódz 
wojowników Marutów. Jego pomocnikiem w walkach jest Wisznu 
przeciwstawiany demonicznemu Rudrze (później czczonemu jako Śiwa), panu 
dżungli i zwierząt, mordującemu ludzi w napadach furii, zsyłającemu na nich 
katastrofy i choroby. Chociaż już u wcześniej wymienianych bogów 
bliskowschodnich zwycięstwo łączyło się nieraz z płodzeniem, to u Indry jego 
funkcje demiurga łączą się najściślej z zapewnianiem płodności i urodzaju, z 
personifikacją w nim, jak to ujmuje Eliade, „bujności życia”. Na podkreślenie 
zasługuje też jego upodobanie do somy, napoju wyskokowego o dyskusyjnej 
                                                           
21 Ibid., s. 46. 
22 Patrz: Franciszek Michalski (przeł.), Hymny Rigwedy, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 
1971, s. 9-10 (Wstęp).  
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naturze23. Otwiera on cały poczet indyjskich bogów-wojowników opiewanych 
w wielkich epopejach Ramajanie i w Mahabharacie24. 

Indra nie tylko zmaga się z mitycznymi potworami uosabiającymi złe 
moce ciemności, ale i sam jest wojownikiem. Jako władca gromów razi nimi 
winnych, ma swoją drużynę wojowników, którym przewodzi, i jest bogiem 
zwycięskich bitew staczanych przez Ariów. W Rigwedzie opisuje się go 
następująco: 

Ten mędrzec-bóg, co się najpierw urodził, 
Co bogów swoją ogarnął potęgą,  
Przed którym w lęku drżą obydwa światy, 
Ta groźna wielkość, o ludzie, to Indra! (...) 
 
Kto smoka zabił i siedem rzek puścił, 
Kto krowy uwiódł z kryjówki Walemu, 
I w dwu krzemieniach, kto ogień narodził, 
W bitwach zdobywca, o ludzie, to Indra!  
 
Kto tych dokonał wszystkich przeobrażeń, 
Kto w głąb pogrążył złe demonów plemię, 
Kto skarby wrogom zabiera, jak stawki  
Gracz, co zwycięża, o ludzie, to Indra! (...) 
 
Kogo wołają w starciu dwa szeregi, 
Z jednej i drugiej strony, wrogie sobie, 
Kogo wołają, jak z jednego wozu, 
Różnymi głosy, o ludzie, to Indra! 
 
Bez kogo człowiek nie może zwyciężyć, 

             O czyją pomoc wołają walczący, 
Kto przeciwwagą jest całemu światu, 
Moce łamiący, o ludzie, to Indra! 
 
Kto wszystkich tych, co wielkie zbrodnie knują, 
Nim się spostrzegą, już strzałami razi, 
Kto nie przebacza krnąbrności hardemu, 
Dasów pogromca, o ludzie, to Indra! (...) 
 
Ten byk potężny z siedmioma cuglami 
Co siedem nurtów puścił, by płynęły, 

                                                           
23 Mircea Eliade, Historia wierzeń, cyt. wyd. t. I, s. 140-9. 
24 Obydwie te epopeje powstały zapewne między V w. p.n.e. a II w. n.e. Patrz: Jan 
Kieniewicz, Historia Indii, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1985,  s. 56. 
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Piorunoręki, co starł Rahuinę, 
Gdy nieba targał, o ludzie, to Indra! 
 
Przed nim się chyli nawet ziemia, niebo, 
I góry nawet drżą przed jego grozą, 
Piorunoręki, on co somę  pije, 
Piorunodłonny, o ludzie, to Indra!25 

Już na pierwszy rzut oka widać, iż tego boga właśnie czcili po imieniem Zeusa 
starożytni Grecy, a jako Jowisza – Rzymianie. Zwróćmy też uwagę na 
niezmiernie istotny szczegół: Indra (podobnie jak Zeus) jest tylko przywódcą 
bogów, pierwszym wśród równych. W jego przypadku zachowały się nawet 
wzmianki o jego drużynie wojowników – Marutach. W Rigwedzie, w hymnie do 
nich skierowanym, opisuje się ich następująco: 

Przybądźcie, Rudrowie, razem z Indrą zgodnie 
Na wozach złocistych, by dobrą mieć podróż (...) 
 
W topory, oszczepy, w rozum uzbrojeni, 
Łuki dobre mając, kołczany i strzały, 
Piękne konie, wozy, wy synowie Priśni,  
Z orężem wspaniałym pędzicie ku chwale (...) 
 
Lecący jak wicher, w pył deszczu odziani, 
Strojni, podobni jak gdyby bliźniacy, 
O koniach bułanych i gniadych, bez skazy, 
Potężni, ogromni, szerocy jak niebo. 
 
Ulewni, rozlśnieni, o darach wspaniałych, 
Widok ich czaruje, skarby ich nie giną, 
Szlachetnie zrodzeni, złoto na ich piersiach, 
Wieszczowie – na imię mają nieśmiertelność! (...) 
 
Obfitość bydła, koni, wozów, mężów, 
Bogactwo złota dajcie nam, Maruty, 
I chwałę dla nas stwórzcie, Rudrowie, 
Od was chcę zaznać pomocy niebieskiej! 
 
Ach zmiłujcie się, rycerze, Maruty, 
Wy prawa znawcy, nieśmiertelni, szczodrzy, 
Młodzieńcy, wieszcze, w prawdę zasłuchani, 

                                                           
25 F. Michalski, op. cit., s. 38-40 (Rigweda, V.  Mandala II. Hymn 12). Patrz także omówienie 
tego mitu w:  Sarvepalli Radhakrishnan, Filozofia indyjska, przeł. Zofia Wrzeszcz, Pax, 
Warszawa 1959, t. 1, str. 111-2.  
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Wielkoobłoczni i wielkorzęsiści! (...) 
 
Nawet najwyższe szczyty was się boją, 
Niebios wierzchołek drży przy waszych gromach, 
Gdy we włócznie tańczycie, Maruty, 
Jak fale wodne bieżycie gromadą! (...) 
 
Radośni, silni, na wozach dla chwały 
Okryli ciała swe niezmiernym blaskiem. 
Nikt z nich nie starszy ani nikt nie młodszy, 
Jak gdyby bracia wyrośli dla szczęścia. (...) 
 
Wrogów tępiący, radośni, ochotni, 
Obdarzcie wieszcza, co somę wyciska! 
 
Pij z Marutami, Agni, z pieśniarzami, 
Somę, z lśniącymi, co gromadą idą, 
Rozpłomienieni, żywi, ruch wszędzie tworzący – 
Ze swym proporcem przyjdź, ludzkości skarbie!26 
 
Wołajmy Indrę i Puszana 
Dla pomyślności i braterstwa, 
Abyśmy łupy mogli zdobyć27. 

Mamy tu najdobitniej wyrażony archetyp szlachetnie urodzonych wojowników 
na koniach, opiekunów ludu, szczodrych, młodych, barczystych, potężnych, 
„pędzących ku chwale” i broniących prawdy, wieszczych, kochających pieśni, 
tańce i wspólne radosne pijaństwa, żywiołowych, zawsze działających i 
radujących się gromadnie, stanowiących  „ukochany skarb ludzkości”. Czyż nie 
odnajdujemy tu i heroicznych bojowników słusznej sprawy z naszych 
europejskich snów romantycznych? Czyż nie podobne marzenia i wyobrażenia 
roiły się w głowach średniowiecznych rycerzy, czy powstańców warszawskich z 
1944 r.? Walki, nawet bez zwycięstwa okrywają ich chwałą  i zapewniają 
nieśmiertelność. Choć i łupy zdobywane w chwalebnej walce nie są bez 
znaczenia. Niczego podobnego nie znajdujemy w tradycji bliskowschodniej, 
gdzie chwałę swym „boskim okrucieństwem” zdobywał przede wszystkim 
władca – reprezentujący bóstwo. Ich równość wobec siebie oraz poczucie 
dumy, jak też na wpół partnerskie stosunki z ich wodzem – Indrą (którego nie 
są przecież synami) stają się podstawą rozwoju instytucji demokratycznych, 
między innymi wybierania wodza i króla przez drużynę zbrojnych.  
                                                           
26 F. Michalski, op. cit., s. 50-2 (Rigweda, Mandala 5, hymny 57, 60). Do przekładu 
wprowadzono niewielkie zmiany stylistyczne. Wspomniany tu Agni to oczywiście bóg ognia. 
27 Ibid., s. 60 (Mandala 6, hymn 57). 
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Innowacje indoeuropejskie mają jeszcze drugie, głębsze dno. Indra tak 
mówi o sobie: 

Mnie bystrokonni  mężowie w zawodach wołają, 
I ci, których w bitwie wrogowie otoczą. 
Jam szczodry Indra, stwarzam dla nich walkę, 
kurz wzbijam w górę - ma moc nieodparta! 
 
Jam wszystko zdziałał i żadna moc boska 
Mej nie powstrzyma siły niezwalczonej, 
Kiedy mnie soma i śpiewy odurzą 
Zadrżą dwie w lęku bezbrzeżne przestrzenie!28 

Nie jest on zatem bogiem jednego ludu, czy kraju, zapewniającym mu przewagę 
zbrojną nad wrogami, ale patronem Walki i Zwycięstwa, które może dać jednej, 
bądź dugiej stronie. Stwarza on wręcz okazję bitew wojownikom zamiłowanym 
w walce, a sam rzuca się w nią radośnie, rozochocony napitkiem i śpiewami29. 
         W myśli staro indyjskiej spotykamy też najlepiej wyrażoną koncepcję 
Czynu, jako aktu mającego swe samoistne znaczenie, niezależne od rezultatu, 
utożsamianego z ofiarą w sensie religijnym. W nauczaniu Kriszny, 
skierowanym do wojownika Ardżuny, przedstawionym w Bhagawatgicie 
(bedącej częścią Mahabharaty) czytamy: 

Wszelkie działanie, które nie jest ofiarą, niewolą się staje; caly świat 
jest w jego więzach; więc od przywiązań [do jego owoców] wolny, synu 
Kunti, czyn każdy jako ofiarę pełń. 
Gdy Pradżapati - wszechświata Pan - w czasach pradawnych wszelkie 
żywe wyłonił z siebie stworzenie, a wraz z nim ofiarę, wyrzekł te słowa: 
‘przez nią mnożyć się będziecie i wzrastać, niech będzie wam ona 
pragnień Spełnicielką; niech ofiara wasza pokarm i radość bogom 
przynosi, a oni niech żywią was; służąc tak sobie wzajemnie najwyższe 
osiągniecie dobro. Bowiem uczczeni żywiącą ofiarą, bogowie wam ześlą 
waszych pragnień spełnienie (...) 
Wiedz, o Ardżuno, iż źródłem czynu wszelkiego jest Brahma (...) Oto 
dlaczego wszechprzenikający Brahma jest w każdej obecny ofierze 30. 

                                                           
28 F. Michalski, op. cit. S. 47-8. (Rigweda, Mandala 4, hymn 42). 
29 Prastare tradycje indoeuropejskiej wojowniczości analizuje szczegółowo Georges Dumézil, 
Aspects de la function guèriere chez les Indo-Européens, PUF, Paris 1956. 
30 Wanda Dynowska (przeł.), Bhagawad Gita, Pieśń Pana, Wydawnictwo „Ludziom Dobrej 
Woli”, Madras 1956, s. 28-9 (III.9-12,15). Pewne minimalne zmiany wprowadzono w tym 
przekładzie, kierując się innym: Joanna Sachse,   Bhagawadgita czyli Pieśń Pana, 
Ossolineum, Wrocław 1988, s. 39-42. Ten pierwszy przekład jest z pewnością mniej 
precyzyjny, lecz za to oddaje chyba lepiej, na ile laik może sądzić, religijną aurę tekstu oraz 
jego patetyczność. 
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Odnosi się to do jego wahań, czy ma wziąć udział w wojnie, gdy po drugiej 
stronie są jego krewni, i stanowi poglębioną refleksję nad wcześniejszym 
zaleceniem Kriszny: 

Nie wahaj się więc Ardżuno i Dharmę pełń własną; nic bardziej dla 
Kszatrji szczęsnego nad sprawiedliwą wojnę. Szczęśliwy zaiste ten 
rycerz, któremu taka wyprawa, na kształt nieba otwartych podwoi, nie 
szukana, przypadnie w udziale. Lecz jeśli od tej sprawiedliwej uchylisz 
się wojny, sprzeniewierzając się swej Dharmie, a cześć na szwank 
narażając, grzech popełnisz wielki. Wieść o twej hańbie rozejdzie się 
szeroko, a dla człowieka rycerskiej czci, hańba nad śmierć jest gorszą 
(...) Poległy - osiągniesz niebo, zwycięzcą - posiądziesz radość ziemi. 
Więc powstań, o synu Kunti, i idź w bój! (...) twą rzeczą czyn, lecz nie 
jego skutek: niech nagroda nie będzie nigdy twego działania pobudką31. 

Walka jest zatem Czynem i Ofiarą jednocześnie, od jakiej szlachetny wojownik 
uchylać się nie może, byłoby to bowiem zaprzeczeniem jego jestestwa. 
Oddawać się on powinien w służbę czynu, nie przywiązując wagi do jego 
owoców i korzyści. Nie myśląc o radościach życia i przyłączając się do walki 
nakazywanej przez obowiązek, uwalnia się on od „skalania złem”32. Podobne 
idee, choć już bez religijnej otoczki, wielekroć pojawiały się w myśli 
europejskiej. Przypomnijmy chociażby polskie sformułowanie o „kamieniach 
rzucanych na szaniec”, lub „czynu zbrojnego” z okresu walki z hitlerowską 
okupacją w Polsce. Szczególna ich aura emocjonalna zdaje się pochodzić 
właśnie z odwołań do pradawnych archetypów, będących dziedzictwem ludów 
indoeuropejskich, obecnego wciąż w najgłębszych warstwach zbiorowej 
podświadomości i dlatego tak trudno poddającego się logice rozumu. 
         Prawdziwy kult wojny i jej religijne znaczenie u Ariów potwierdza „ofiara 
z konia” (aśwamedha), przyjaciela wojownika, utożsamianego z bóstwem 
solarnym (lub z Waruną), najważniejszy obrzęd wedyjski. Odprawiać mógł ją 
jedynie zwycięski król, który przez nią uzyskiwał godność „władcy 
uniwersalnego”. Wierzono, że ofiara ta oczyszcza cały kraj, zapewnia mu 
urodzaj oraz dobrobyt. Świat powinien być bowiem okresowo „odtwarzany” 
nieograniczoną mocą ofiary. Obrzęd ten, trwający cały rok, zawierał elementy 
magii płodności, a królowa  kładła sie obok konia, udając, iż z nim się zespala. 
Ślady tego obrzędu znajdujemy - według Eliade’a - u wielu ludów 
indoeuropejskich33. 
         U nich także pojawia się archaiczna koncepcja „wojny eschatologicznej” 
między siłami Dobra i Zła, czy też zniszczenia „złego świata”, i kreacji nowego, 
doskonałego. Zaświadczona jest ona nie tylko w starożytnych Indiach, lecz 

                                                           
31 Dynowska, op. cit. str. 15-7 (II.31-34, 37, 47).  
32 Analizę tych koncepcji przeprowadza Crépon, op. cit., str. 213-9. 
33 Elide, Historia wierzeń..., cyt. wyd., t. I. s. 154, 221. 
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także w Iranie i Skandynawii34. Świat nie tylko zatem rodzi się z wojny, ale i 
przez wojnę odnawia, co umieszcza ludzką egzystencję naszego świata między 
tymi biegunami, a zarazem nadaje jej całej charakter wojenny.   
         Nic tedy dziwnego, iż w staroindyjskiej myśli politycznej armia 
zajmowała szczególne miejsce. W traktacie Nitisara czytamy, na przykład: 

Król jest korzeniem dla państwa, doradcy stanowią jego pień, dowódcy 
wojskowi jego gałęzie. Wojska są zaś jego liśćmi i kwiatami, poddani – 
owocami, a ziemie [zajęte] – nasionami35. 

Odzwierciadlało to nie tylko ideały ale i realia.  O sile władcy stanowili lokalni 
szefowie, arystokraci, jak też „korporacje wojowników”, swoiste milicje czy też 
półprofesjonalne wojska o dużym zakresie autonomii. Uderza też w indyjskich 
wyobrażeniach i schematach politycznych wyeksponowanie wojny w strukturze 
przestrzennej stosunków międzynarodowych ujętych w teorii „kręgów państw”, 
rysowanych na podobieństwo mandali. Ziemie posiadane przez władcę-
zdobywcę otaczały bowiem państwa traktowane jako z definicji „wrogie”, 
zatem państwa następnego kręgu uznawano automatycznie za „sojusznicze”. 
Sąsiad jest zatem z założenia wrogiem - przedmiotem podbojów lub źródłem 
zagrożenia. Zwróćmy uwagę, iż jest to schemat zasadniczo odmienny od 
chińskiego obrazu Państwa Środka, otoczonego przez krąg sojuszniczych 
państw wasalnych, poza którymi dopiero leżą krainy agresywnych 
barbarzyńców, z jakimi wszakże też chce się ustanowić stosunki przyjacielskie, 
choć z elementami podporządkowania.  
         Te podziały indyjskie mogły dotyczyć nawet przyjaciół i krewnych 
władcy, oraz ich przyjaciół. Nie opierały się zatem na więzach osobistych 
lojalności, lecz na układzie sił. Wojna stanowiła kluczowy element polityki, co 
uwidaczniał klasyczny podział jej sfer oraz funkcje jednego z najważniejszych 
urzędników: Ministra Wojny i Pokoju, który zajmował się kampaniami 
wojennymi, kwestiami strategicznymi oraz polityką zagraniczną im służącą36. 
Nawet tak znakomite dzieło o prowadzeniu wojny przez państwo jak 
Arthasastra, przedstawiająca poglądy Kautilji (IV w. p.n.e.), rozważające 
politykę i wojnę przede wszystkim ze świeckiej, wręcz pragmatycznej, 
perspektywy uderza swoim zafascynowaniem sprawami wojskowymi i użyciem 
siły. Tradycyjne rozdrobnienie polityczne Indii i słabość ich państw wiązały się 
prawdopodobnie w dużym stopniu z siłą ambicji indywidualnych oraz 
grupowych i nieustannymi wojnami, podobnie jak w starożytnej Grecji, a 
później we wczesnych państwach słowiańskich. 

                                                           
34 Ibid. Warszawa 1994, t. II, s. 155-7. 
35 Cyt. za: Gautam Sharma, Indian Army through the Ages, Allied Publishers, Bombay-New 
Delhi 1969, s. 14.  
36 Ibid., s. 15-16. Por. Kautilja, Arthasastra, Bariletti, Roma 1990. Patrz także: A.W. 
Gierasimow (red.), Kultura driewniej Indii, Nauka, Moskwa 1975, s. 380-1. 
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        Podobny świat wyobrażeń wojennych spotykamy u ludów celtyckich, 
germańskich i nordyckich, których religia także była ściśle związana z wojną.  
Bogowie skandynawscy, podobnie jak germańscy, byli - jak odnotowuje to 
Ferguson - wojownikami i zdobywcami, byli panami wszystkich wojen oraz 
zwycięstw i dawali ludziom siłę do pokonania ich wrogów. Takim bogiem 
wojny był Wotan czy Odyn, a szczegolnie Thor, walcząacy młotem, będący 
zarazem bogami piorunów i płodności. Spotykamy tam także bóstwa, bardziej 
wyspecjalizowane, jak Tyr, zwany też Tywem, będący wyłącznie bogiem bitwy, 
dzielny i dający wojownikom odwagę i zwycięstwo, przez Rzymian 
identyfikowany z Marsem37. Eliade przypomina, że Thor walczył także z 
trzygłowym potworem38. Wojowniczość w kulturze pragermańskiej była 
wyjątkowo silnie zaznaczona. Jak pisze Georges Dumézil, „w ideologii 
Germanów wojna wszystko zagarnęła, nad wszystkim zaciążyła”39. Ponadto, jak 
zwraca uwagę Eliade, nabrała ona szczególnego, niejako mistycznego, 
charakteru. 

...wojna stanowiła rytuał, mający swe uzasadnienie w teologii. Najpierw 
nastąpiło upodobnienie walki zbrojnej do ofiary: tak zwycięzca jak i 
pokonany niosą bogu krwawą ofiarę. W rezultacie bohaterska śmierć 
staje się uprzywilejowanym doświadczeniem religijnym. W dodatku 
ekstatyczna natura śmierci zbliża wojownika zarówno do natchnionego 
poety, jak do szamana, proroka i mędrca-wizjonera. Dzięeki podobnej 
gloryfikacji wojny, ekstazy i śmierci Odyn-Wotan zyskuje swój 
specyficzny charakter40. 

Eliade odnotowuje jeszcze inne specyficzne wierzenie: choć Odyn chroni 
środkami magicznymi swych bohaterów, to póóźniej ich zdradza i zabija, by 
zebrać świtę najstraszliwszych wjowników dla eschatologicznej wojny. 
Walkirie prowadzą ich po śmierci do niebiańskiego pałacu Odyna, gdzie 
spędzają czas na nieustannej walce, przygotowując się do ostatecznego boju41. 
Eliade zwraca również uwagę na nowy typ wojny pojawiający się u ludów 
germańskich: Asowie, uosabiający siłę bojową, reprezentanci władzy 
najwyższej o charakterze magicznym oraz prawnym, walczą z Wanami 
patronującymi bogactwu oraz płodności, lecz bój ten pozostaje 
nierozstrzygnięty i kończy się ugodą i połączeniem obu stron. Podobny, jago 
zdaniem, był charakter walki Rzymian i Sabinów42. Jest to niewątpliwie istotny 
element tradycji indoeuropejskiej: walka stoczona najpierw niejako potwierdza 

                                                           
37 John Ferguson, War and Peace in the World Religions, Sheldon Press, London 1980, s. 11-
2. Patrz także: Georges Dumézil, Les dieux des Germains, PUF, Paris 1959. 
38 Eliade, The Myth of the Eternal..., cyt. wyd., s. 29. 
39 Dumézil, Les Dieux des Germans, PUF, Paris 1959, s. 65. 
40 Eliade, Historia wierzeń..., cyt. wyd., t.II, s. 109. 
41 Ibid., s. 110. 
42 Ibid. s. 107-8. 
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dzielność obu stron, pozwalając następnie na zjednoczenie sił na warunkach 
honorowej „ugody partnerskiej”. 
          Dla ilustracji mentalności Wikingów, czcicieli tych bogów wojny, 
przytoczyć można następujący dialog między wysłannikami normańskiego 
wodza Rollona a emisariuszem Franków, zapisany przez Dudo ze St. Quentin. 
Na zapytanie skąd przychodzą i jakie są ich zamiary, odpowiedzieli: 
„…przypłynęliśmy z Danii. Przybyliśmy, aby podbić Francję”. Na zapytanie w 
czyim imieniu działa ich wódz, odrzekli: „W niczyim, bowiem wszyscy mamy 
równą władzę”. Na ofertę służby u cesarza Franków, co zapewniłoby im 
korzystanie z wszelkich jego łask, odpowiedzieli: „Nigdy nie ulegniemy 
nikomu, nie zniżymy się do służalczości, ani nie przyjmiemy od nikogo żadnych 
łask. Te łaski najbardziej nam odpowiadają, jakie zdobywamy sami orężem i 
znojem bitewnym”.  Gdy w jakiś czas później zdecydowali się jednak złożyć 
hołd cesarzowi i trzeba było ucałować jego stopę, Rollon sam nie chciał tego 
uczynić, a polecił to jednemu ze swoich ludzi. Ten jednak, zamiast sam 
przypaść do ziemi, uniósł stopę cesarską do ust, tak iż siedzący cesarz się 
przewrócił43.           Mamy tu zatem jaskrawy przykład wojowniczości, łączącej 
się z ogromnym poczuciem dumy, dochodzącym do lekceważenia władzy, a 
drużyny wojowników mają swego wodza tylko za jednego z równych. 
Zauważyć warto, że kult Odyna najwyraźniej występował w regionach, gdzie 
wojownicy odgrywali rolę kluczową. Tworzyli zaś oni swoiste bractwa 
„równych” związane przysięgą. Spotykamy tu też wprawianie się przed bitwą w 
stan szczególnego podniecenia44.   
         Odpowiednikiem Indry u Słowian zdaje się być Perun, tak jak on 
władający gromem i patronujący wojnom, również ściśle związany z koniem i 
otrzymujący wino jako ofiarę, traktowany jako bóstwo najwyższe45. „Bóstwa 
typu jowiszowego i perunowego - jak pisze Aleksander Gieysztor - nie 
zadawalały się demonstracją siły zbrojnej jako groźby i ostrzeżenia. Bogowie, 
także słowiańscy, łaknęli krwi i łupu, co obok broni u stóp posągu Świętowita, 
znalazło wyraz w micie konia (koniecznie białego) i rozmaitych rytuałach 
indoeuropejskich,  oraz we wróżeniu z przejścia wierzchowca między dwoma 
rzędami włóczni”46. Gieysztor widzi w tych obrzędach odbicie jakichś 
indoeuropejskich prawzorów zachowań rytualnych i odpowiednich mitów, z 
których na zchrystianizowanej słowiańszczyźnie zachowały się tylko ułamki i 
ślady w tradycjach ludowych. 

                                                           
43 Patrz: P.G. Foote, D.M. Wilson, Wikingowie, przeł. Wacław Niepokólczycki, PIW, 
Warszawa 1975, s. 96. 
44 Ibid. s. 115, 275, 364. Z magicznego napoju korzysta także Odyn. Patrz: Eliade, historia 
wierzeń..., cyt. wyd., t. II, s. 108-9.  
45 Patrz: Aleksander Gieysztor, Mitologia Słowian, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe,  
Warszawa 1982, s. 45-111. 
46 Ibid., s. 104. 
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          Opowieści o walkach bogów znajdujemy już u samych początków 
„kultury Zachodu” – w mitologii greckiej. Nie znajdujemy w niej walk sił 
ciemności i światła, dawców życia i śmierci lecz przede wszystkim walki 
pokoleń bogów między sobą. Teogonia niejako zastępuje zatem kosmogonię. Z 
Chaosu rodzi się Gaja – Ziemia i Eros – bóg miłości (zwróćmy uwagę jak 
wielką rangę nadaje to jej!). Z ich związku rodzi się Uranos – Niebo, który 
sprowadził noc, wszystko chciał przykryć i spragniony był miłości. Z jego 
związku z Gają zrodziło się liczne pokolenie Uranidów, znienawidzonych przez 
ojca. To matka namawia je, by go ukarali i pozbawili go władzy. Odważa się na 
to Kronos i z pomocą innych tytanów,  pokonuje go i kastruje (ale nie zabija, 
podobnie jak Indra nie zabija smoka Wrytry tylko go spycha w ciemność, albo 
w głębiny wód47). Z jego krwi rodzą się trzy Erynie – boginie zemsty, a z jego 
ciśniętego w morze przyrodzenia – Afrodyta (rzymska Wenus) – bogini 
kobiecego piękna i miłości (stanowi to echo jakiegoś prastarego mitu, gdyż w 
Rigwedzie także się wspomina, że „wody falują nad męskością Wrytry48). 
Kronos, staje się wprawdzie władcą najwyższym, ale z przepowiedni matki wie, 
iż i jego obali syn, czuje się zatem osaczony i jest okrutny, a dla zapobieżenia 
detronizacji połyka swe dzieci. Jego i tytanów pokonuje w końcu syn - 
gromowładny Zeus, odpowiadający Indrze (ale Kronosa pozostawia przy życiu, 
zrzuca jedynie do Hadesu, lub też oddaje mu we władanie cudowne wyspy). 
Walczyć on jeszcze musi, wraz z odzyskanym rodzeństwem, z Cyklopami, 
Sturękimi, Gigantami zrodzonymi przez Geję i potworem Tyfonem o stu 
wężowo-smoczych głowach. Dopiero po ich pokonaniu mógł on zapanować nad 
światem i podzielić się władzą z rodzeństwem - bogami olimpijskimi.  

Niemal wszyscy oni są waleczni, choć znajdujemy wśród nich pewną 
specjalizację: porywczego i nieco lekkomyślnego Aresa, jako boga bitew i 
konfliktów, przez to niezbyt szanowanego, mądrą i waleczną Atenę oraz Nike - 
boginię zwycięstwa49. Warto też zwrócić uwagę, iż na jednej z najbardziej 
znanych rzeźb Aresa (Ares Llodovisi), u jego stóp znajduje się syn jego i 
Afrodyty, uśmiechnięty Eros - bóg miłości, co odzwierciedla grecką tradycję 
„kochliwych wojowników”. Zwróćmy też uwagę, że Eros (rzymski Kupidyn) 
wznieca miłość porażając strzałą z łuku – narzędzia wojny, a przynosi wraz z 
miłością nie tylko radość i szczęście, lecz i ból, cierpienia, a nawet zgubę. 
Dlatego u Owidiusza (43 r. p.n.e. – 18 r. n.e.) Apollo mówi wręcz doń: „cóż ci, 
urwisie, do oręża dzielnych?”50 Sam Zeus  był znany ze swej skłonności do 

                                                           
47 F. Michalski, op. cit., s. 29 (Rigweda, V, Mandala 1, hymn 32). 
48 Ibid. 
49 Patrz: Eliade, op. cit. T. 1, s. 175-85; Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Świat 
Książki, Warszawa 1998, s. 50-3, 60-79. Michał Pietrzykowski, Mitologia starożytnej Grecji, 
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985, s. 24-39, 77-8, 132-7. 
50 Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Świat Książki, Warszawa 1999, s. 524 (Przemiany, 
1). 
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miłosnych przygód. Związek wojny ze sferą erotyki jest zatem nader wyraźny i 
wieloraki. Między innymi zwycięzca może się rozkoszować miłością, zaś pobity 
jest tego pozbawiony, czego symbolem staje się kastracja. Bogowie walczą 
zatem ze sobą nie tylko o władzę, ale i możliwość płodzenia, chociaż miłość nie 
jest sprowadzana w mitach greckich tylko do tego wymiaru. 

Zwróćmy uwagę, iż Grecy wyróżniali aż dwie Erides – boginie 
Niezgody: złą, która „warzy wojnę” i szerzy zniszczenie oraz dobrą, która budzi 
w ludziach zazdrość i pożytecznego ducha współzawodnictwa powodując, iż 
garncarz zazdrości garncarzowi, a cieśla – innemu cieśli, zachęcając ich 
wszystkich do pracy51. Tak więc walka przenika całe życie ludzi, nawet to 
pozornie pokojowe, a zawiść jawi się jako czynnik twórczy. 

Świat ludzki podobny jest do boskiego w wielu aspektach. Wedle 
Greków, co później przejęli Rzymianie po pokoleniu „wieku złotego” – 
żyjącym w pokoju i nie znającym wojen (które wyginęło podczas walk z 
Kronosem), bogowie tworzyli kolejne, wieków „srebrnego”, „spiżowego” i 
„żelaznego”, coraz lichsze i bardziej wojownicze. „Srebrni” żyli krótko, bo nie 
tylko nieustannie uciekali się do przemocy wobec siebie nawzajem i krzywdzili 
jedni drugich, ale nawet czcić nie chcieli bogów.  Zostali więc przez nich 
wygubieni. „Spiżowi” dbali jedynie o czyny wojenne i lubowali się w 
przemocy. Mocarni ciałem, w zbrojach i z orężem ze spiżu, ciągle spragnieni 
zmagań wojennych, sami wygubili siebie w zażartych bojach. Hezjod (ok. 700 r. 
p.n.e.) o swoim pokoleniu ludzi „wieku żelaznego” pisze z największą goryczą: 
dzień im nie mija bez trudu i męki, a noc bez groźby zagłady. Bogowie dręczą 
ich smutkiem. Kiedy zaś ich walki, kłótnie i swary osiągną apogeum, tak iż 
ojciec nie będzie się godzić z dziećmi, a dzieci z ojcem, gość z gospodarzem, 
przyjaciel z przyjacielem, a brat z bratem, gdy rodziców nie będą nawet chcieli 
żywić w starości poniewierając ich grubymi słowy, gdy każdy będzie tylko 
chciał łupić miasto drugiego, gdy ostatecznie zginie wierność przysiędze i 
zasadom sprawiedliwości, a złoczyńcy będą chodzić w glorii sławy, a naga 
przemoc stanie się jedynym prawem – wszystkich ich Zeus wygubi. Owidiusz 
jeszcze mocniej akcentuje upadek moralny „wieku żelaza”, tryumf nieprawości, 
a zanik wstydu, prawdomówności i wierności, których miejsce zajęły zdrady, 
knowania podstępy i nieustanna pogoń za zyskiem.  

...Wojna się wynurza,  
która obojgiem walczy, w okrwawionej 
ręce potrząsa chrzęszczącym orężem. 
Żyje się z łupu. Z ręki gospodarza 
Gość może zginąć, zięć od teścia. Rzadko 
Wśród braci miłość. Żonie mąż skonania  
Życzy, mężowi żona. Żółty tojad 

                                                           
51 Zygmunt Kubiak, Literatura..., s. 53. 
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Straszne macochy warzą.  Syn przed czasem  
Skąpi lat ojcu...52 

Zwróćmy uwagę, iż grecko-rzymska wizja świata, podobnie jak w mitach 
indyjskich, zakłada jego wrogość, dotyczy to ziemi, nieba, a nawet czasu, zaś 
bogowie skorzy są do szkodzenia ludziom, czemu zapobiegać mają ofiary i 
prośby o przychylność53. Świat przedstawiany jest jako niebezpieczny, a 
człowiek w nim miotany jest jak liść opadły z drzewa, dlatego musi nieustannie 
walczyć i bronić się na różne sposoby. Owa „groza istnienia” jest, jak wskazuje 
Zygmunt Kubiak, nie tylko udziałem ludzi ale bogów greckich54. Oczywiście, 
zgodnie z duchem cywilizacji zachodniej, która swoje pragnienia i lęki traktuje 
jako przynależne do uniwersalnej natury ludzkiej, i on tak interpretuje ową 
„grozę istnienia”, czytelnik tych analiz rozumie już jednak, iż dotyczy to 
jedynie człowieka ukształtowanego w naszej cywilizacji, gdyż w cywilizacji 
chińskiej człowiek inaczej pojmuje i przeżywa swoje istnienie, a naturę 
postrzega jako przyjazną mu, siebie zaś jako jej cząstkę. Eliade, dysponujący o 
wiele szerszą wiedzą o różnych kulturach, nie tylko tę pesymistyczną wizję 
świata traktuje jako charakterystyczną dla kultury greckiej, lecz i trafnie 
wskazuje, że na jej gruncie właśnie mogła się ukształtować specyficzna „radość 
życia”, Człowiek odkrył bowiem radości zsakralizowanego życia: zbiorowych 
rozrywek, takich jak procesje, gry, tańce i śpiewy; przeżycia erotycznego i 
piękna ludzkiego ciała, czyli „szczęśliwości współuczestniczenia – nawet 
przelotnie w spontaniczności życia i majestacie świata”55. Zbliżone zjawisko 
obserwujemy w buddyzmie Theravada, dominującym w Azji Południowo-
wschodniej. Przy podobnie głęboko pesymistycznej interpretacji życia jako 
nierozłącznie związanego z cierpieniem wypracowano umiejętności 
promiennego cieszenia się wszystkim, co wykracza poza ból i cierpienie.  

„Epoka heroiczna” czasów Iliady dlatego tak fascynowała, ponieważ 
znajdowano w niej zapomniane później cnoty, zagubione w „wilczym 
społeczeństwie” wieku żelaznego, i walki toczone w imię pewnych wartości i 
zasad, przy poszanowaniu reguł rycerskich, nie zaś dla zysku i łupów, choć i 
nimi się chlubiono.  
         Zauważmy też, że wojna trojańska jest nie tylko walką ludzi, lecz i 
wspierających ich bogów (Hera, Atena, Posejdon i Hermes wspierali Greków, a 
Afrodyta, Apollo, Artemida i Ares - Trojan, zaś Zeus był tylko sędzią)56. Czyny 
jej herosów, opiewane przez stulecia, potwierdzają znaczenie wojny w kulturze 

                                                           
52 Z. Kubiak, Mitologia..., s. 92. 
53 Patrz, na przykład, opis natury przez Lukrecjusza: O naturze rzeczy, przeł. Edward 
Szymański, PWN, Warszawa 1957, s. 215-59 (ks. VI).  
54 Z. Kubiak, Mitologia, cyt. wyd. s. 50-3. On to nazywa „grozą pierwotną”. 
55 M. Eliade, op. cit., t. 1, s. 185. 
56 Patrz; Iliada, XX.31-74. Homer, Iliada, przeł.  Z. Jeżewska, Ossolineum, BN, Wrocław 
1972. 
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greckiej. Jak zwracał uwagę Dumézil, boskiemu poziomowi mitów w różnych 
kulturach odpowiada analogiczny do nich poziom herosów z epopei. Ich 
nadzwyczajne moce pozwalają im dokonywać wielkich czynów, właśnie 
naśladując bogów stają się przez to bliskimi im. Stanowią oni zatem swoisty 
łącznik między bogami a ludźmi, dla których są wzorem57. Priam, władca Troi, 
prosząc o wydanie ciała swego syna Hektora, tak zwraca się do jego pogromcy: 
„wspomnij na ojca swego, do bogów podobny Achillu...”58 Dzielny wojownik 
staje się zatem przez swe czyny heroiczne podobny bogom. 
           Kubiak wspomina, iż w greckim oryginale Iliady wojownicy są 
opisywani jako „promienni” (phaidiomoj), kiedy ich otacza łuną zbroja 
spiżowa, często zdobna, i jako „boscy” (dioi), ze względu na ich dzielność 
(choć w tłumaczeniu przyjął termin „wspaniali” z powodu odmiennego 
znaczenia w kulturze chrześcijańskiej terminu „boski”). Zwraca też on uwagę, 
iż podziw dla wojownika wyrażają nawet osoby, które odeń ucierpiały, jak 
Andromacha, której Achilles zabił ojca i siedmiu braci, mówi o nim 
„wspaniały” i „prędki w biegu”, nie zaś „krwawy”, czy” ten łotr Achilles”. 
Pieśniarze zaś opowiadając o bitwie trojańskiej opiewali „sławne czyny 
wojowników”. Cytuje on też znamienną wypowiedź Longinosa 
(prawdopodobnie z I w. n.e.) analizującego Iliadę: 

Oto mgła i bezmierna noc nagle wyrywają mu sprzed oczu pole walki 
Hellenów. Wtedy Ajas bezradny rzecze: 

‘Ojcze Zeusie, wyrwij synów achajskich z ciemności, 
Rozjaśnij niebo nad nami, pozwól nam coś widzieć. 
W świetle zabij nas nawet...’ (XVII. 645-647). 

To jest naprawdę godne Ajasa, że nie modli się o życie (taka prośba nie 
przystałaby herosowi). Nie, on trapi się, że w osaczającej go ciemności 
nie może swej dzielności natężyć ku szlachetnemu czynowi. Mierzi go 
bezczynność pośród bitwy, prosi więc o światło, niechże rozbłyśnie jak 
najrychlej, aby on tak czy inaczej mógł znaleźć grób wart jego męstwa, 
choćby i z samym Zeusem trzeba było zetrzeć się w boju59.  

Jak rycersko walczą wojownicy pokazuje też przykład tegoż Ajasa. Gdy 
nadejście nocy przerywa jego walkę z Hektorem, rozstają się oddając sobie 
nawzajem cześć i wręczają podarunki60. To też wiązało się ze szczególną 
godnością wojownika. 
          Wojna i walka zbrojna uchodziły za działania niezwykle nobliwe. Sparta 
z jej systemem polityczno-społecznym i wychowawczym służącym tylko wojnie 
była wprawdzie wyjątkiem, lecz jest ona przykładem rozwinięcia aż do 
maksimum tendencji wspólnych całej kulturze greckiej i dlatego Spartanie 

                                                           
57 Georges Dumézil, Mythe et épopée, Gallimard, Paris 1968. 
58 Z. Kubiak, Literatura..., s. 36 (Iliada, XXIV. 275). 
59 Ibid., s. 12, 13, 15.  
60 Ibid., s. 18-9. 
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cieszyli się taką sławą. Uroczyste wyprawy na wojnę, publiczne pogrzeby 
poległych, chlubienie się udziałem w niej i zwycięstwami, podziw dla męstwa, 
siły i sprawności fizycznej, zawody sportowe, bedące w większości ćwiczeniem 
umiejętności przydatnych na wojnie - pokazują jak ważną częścią życia 
społecznego ona była i jak kształtowała świat wyobrażeń i wartości greckich. 
Jak pisze Maria Ossowska „...w tej kulturze, gdzie rycerz wywalcza sobie 
pozycję z bronią w ręku, niezbędną cnotą jest odwaga, a zarzut tchórzostwa 
stanowi największą obelgę” 61. 
         Próbując zrekonstruować grecki etos rycerski na podstawie Iliady 
wyróżnia ona jeszcze inne elementy: 
- Nacisk na pochodzenie i genealogię, gdyż „szlachetnym” trzeba się było 
urodzić, a „gminem” gardzono. 
- Wrażliwość na urodę, zachwyt dla męskiej siły, rosłości potężnych barów. 
- Ogłada towarzyska i umiejętność pięknego mówienia. 
- Dbałość o cześć, pragnienie sławy, wyróżnienia i supremacji nad innymi. 
-  Pochwała szczodrości, a potępienie chciwości i skąpstwa. 
- Cenienie sobie rozrywek, a dopuszczanie jedynie prowadzenia gospodarstwa 
rolnego, jako zajęcia nie uchybiajacego czci wojownika. 
- Przestrzeganie w walce reguł kurtuazji, toczenie jej w sposób otwarty, według 
pewnych norm (choć praktykowano także podstępy). Może nawet dochodzić do 
utrudniania sobie zadania dla zwiększenia jeszcze chwały z wygranej62. 
       Dbałość o cześć uznaje za element centralny tego etosu. Zwraca ona uwagę, 
iż zetknięcie dwu wojowników połączone jest stale z licytacją, kto jest lepszy. 
Widać ogromną wrażliwość na okazywaną sobie cześć i jej należyte 
dawkowanie. Zatem kontakty społeczne - jak wskazuje ona - połączone są 
zawsze z ustaleniem swoistego „porządku dziobania”63. Bohater homerowy nie 
tylko broni się dzielnie, ale jest również skłonny do agresji, walki zaś 
kierowane są zwykle żądzą pomsty, łupu, czy względami prestiżowymi. 
Problemy moralne, odróżnianie czynów umyślnych od nieumyślnych, czy 
społeczne konsekwencje własnych działań nie są wogóle dostrzegane. Zwraca 
ona uwagę, iż wartości przyjmowane w Iliadzie są związane ze stosunkami 
ustawicznego współzawodnictwa. Natomiast wartości związane ze współpracą 
występują wówczas głównie wśród kobiet, a dopiero w czasach późniejszych 
zaczynają one odgrywać w społeczeństwie greckim znaczniejszą rolę. 
                                                           
61 Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa 1973,  s. 33. 
62 Ibid. s. 31- 8. 
63 Termin ten zostal wprowadzony przez badaczy psychologii zwierząt oraz ich życia 
społecznego. Wiąże się on z odkryciem hierarchii u kur wyznaczanej przez dziobanie: która 
którą może dziobać. Tak jak w społeczenstwach zachodnich, jest ona często weryfikowana i 
ustalana w walce. Patrz: Ralph H. Masure, W.C. Allee, „The Social Order in Flocks of the 
Common Chicken and the Pigeon”, Auk, vol. 51 (1934), s. 306-27; przedruk w: Martin W. 
Schein (red.), Social Hierarchy and Dominance, Dowden, Hutchinson and Ross, Stroudsburg 
1962 (Benchmark Papers on Animal Behavior/3). 
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Hektor wyruszając na swój ostatni, jak się okazało bój, tłumaczy swej 
żonie, iż musi iść, bo zawsze walczył w pierwszym trojańskim szeregu, inaczej 
okryłby się hańbą. Wziąwszy synka w ramiona tak się modli: 

Zeusie i inni bogowie, dajcie, by i on wzrosnął, 
Ten syn mój, na przodownika, jak ja jestem, wśród Trojan, 
Wspaniały w mocy, i niechże kiedyś włada Ilionem. 
I oby ktoś wówczas rzekł: ‘od ojca o wiele on lepszy’,  
Gdy będzie wracał z bitwy. Niech lupy skrwawione niesie, 
Zabiwszy wrogiego męża. Niechże się matka ucieszy...64  

        Wojna i u innych ludów była „sprawą męską”, jednakże w kulturze 
greckiej zajmowanie się nią i udział w niej zostały podniesione do rangi 
„kwintesencji męskości” i zasadniczej przyczyny wyższości nad kobietami. Tak 
wojownik staje się „prawdziwym mężczyzną”. Ajaks wzywając do boju swych 
towarzyszy woła: 

Walczcie, jak męże, druhowie, na honor wasz baczcie rycerski! 
Tylko srom wobec drugich niech trwoży was w srogich zmaganiach65. 

W sztuce Arystofanesa, gdzie przedstawia on antywojenne wystąpienie kobiet 
podczas wojny peloponeskiej, przodownik chóru komentuje to: 

Strach pomyśleć, co się dzieje - 
            baby pouczają lud! 
Baby nam tu o puklerzach, 
             mieczach, włóczniach paplać śmią!66  

        Podniesienie wojowania do roli „sztuki męskiej”, i to wyższej klasy 
rycerskiej, sprzyjało kształtowaniu się swoistego kodeksu honorowego: 
oszczędź tego, kto się korzy i prosi o litość, szanuj posła, przestrzegaj rozejmu, 
zezwalaj na pogrzeb poległych i powstrzymaj się od poniżania trupa67. Należy 
też wspomnieć o oczywistych dla nas rytuałach: wypowiadania wojny, 
zawierania rozejmu lub pokoju. Ossowska dodaje, iż przyjęcie czci (dość 
specyficznie wszakże pojmowanej) za dobro najwyższe, powoduje, iż 
dobrowolne poniżenie i prośba o litość, stają się największą ofiarą, jakiej nie 
sposób nie uszanować. Odwołuje się przy tem do podobnego zachowania u 
ptaków i ssaków: przyznanie sie do klęski podczas tak częstych u nich walk 
powoduje zaprzestanie ataków na przeciwnika. Dodajmy, iż normy takie zostały 
jeszcze rozwinięte u Rzymian, którzy odwoływali się przy tem do „praw 
                                                           
64 Z. Kubiak, Literatura..., s. 29 (Iliada, VI. 422-427). W przekładzie Franciszka K. 
Dmochowskiego matka ma się cieszyć tylko komplementem, że syn przewyższa ojca, co 
niewątpliwie osłabia tę wypowiedź. Patrz: Homer, Iliada, przeł. Franciszek Ksawery 
Dmochowski, z komentarzem Tadeusza Sinko, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1968, s. 
117. 
65 Iliada, ks. XV. 367-8. Cyt. za Ossowską, s. 45. 
66 Arystofanes, Bojomira, ww. 645-6. Cyt. za: Lidia Winniczuk, Słowo jest cieniem czynu, 
czyli starożytni Grecy i Rzymianie o sobie, PWN, Warszawa 1972, s. 46. 
67 Ossowska podaje te normy homerowe za O.R. Sandstromem, op.cit., s. 38. 
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wojny”, odmiennych od „praw pokoju”, i do „prawa natury”, nakazującego 
walczyć nie tylko mężnie ale i uczciwie, sprawiedliwie, z godnymi siebie 
przeciwnikami, chroniąc życie nieletnich i kobiet68. Mamy zatem na Zachodzie 
do czynienia z „cywilizowaniem” zwierzęcej, agresywnej natury człowieka, 
podczas gdy starożytni Chińczycy poszli inną drogą: jej wykorzenienia przez 
edukację. Potępienie wojny i wpajanie wręcz pogardy dla niej wykluczało 
okazywanie wojownikowi takiej czci. 
         W Iliadzie uderza także skrajny indywidualizm, traktowanie wojny jako 
swoistego pojedynku na skalę masową, i bardzo silne poczucie więzi rodowej69. 
Dopiero później wojna zyskuje motywacje patriotyczne, wraz z kształtowaniem 
się więzi obywatelskich. Widać to bardzo wyraźnie w opisie Tukidydesa 
ateńskiego pogrzebu wojowników padłych w wojnie peloponeskiej w 431 r. 
p.n.e., w jakim uwidacznia się również cześć żywiona dla nich. 

Tej samej zimy Ateńczycy, idąc za starą tradycją, urządzili publiczny 
pogrzeb pierwszych padłych w tej wojnie. 
       Oto w jaki sposób to się odbywa. Na trzy dni przed pogrzebem 
wystawia się w namiocie zwloki poleglych na widok publiczny i każdy 
przynosi swoim bliskim rozmaite dary. Kiedy zaś nadejdzie dzien 
pogrzebu, wiezie się na wozach trumny z drzewa cyprysowego (...). Na 
cześć zaginionych, których zwłok nie dało się odszukać i wspólnie 
pochować, niesie się puste i zasłona okryte mary. W orszaku 
pogrzebowym każdy może wziąć udział (...) Kobiety, które mają 
krewnych wśród poległych, zawodzą żałośnie nad grobem. Kości składa 
się do grobowca wystawionego przez państwo na najpiękniejszym 
przedmieściu atenskim, gdzie stale chowa się poleglych na wojnie. 
Wyjatek stanowili polegli pod Maratonem, gdyż dzielność ich uznano za 
szczególną i pogrzebano ich na polu bitwy. Kiedy zaś kości pochowają, 
obywatel wyznaczony przez panstwo, ogólnie poważany i o wielkim 
rozumie wyglasza odpowiednia mowę pochwalną ku czci poległych. 
Potem wszyscy sie rozchodzą. 

                                                           
68 Gdy Kamillus (V-IV w. p.n.e.) uderzył na Falisków, tamtejszy zdrajca przyprowadził mu 
synów miejscowej elity, co umożliwiłoby szantażowanie obrońców. Jednakże wódz rzymski 
odesłał ich do miasta, wraz ze związanym zdrajcą, formułując przy okazji wspomniane 
powyżej tezy. Patrz: Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu, przekł. W. Strzelecki, 
Wrocław 1955, Ossolineum, BN, ks. V., str. 26-7. Marcus Furius Camillus był twórcą reform 
wojskowych, jego opinie zasługują zatem na szczególna uwagę  
69 Lynn Montross, analizując historię sztuki wojennej, zwraca uwagę na ten szczególny 
idywidualizm grecki, prowadzący do rozpadania się bitwy na serie pojedynków, „co było 
lepsze dla poezji niż dla wojny”. W nim właśnie i w nieustannych walkach frakcyjnych 
upatruje przyczyn tak szybkiego upadku Grecji, po krótkotrwałym rozkwicie. Patrz: Lynn 
Montross, War Through the Ages, Harper & Brothers, New York 1960, 3rd enlarged edition, 
str. 6, 14. 
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Tukidydes przekazuje następnie treść mowy wygłoszonej przy tej okazji przez 
Peryklesa, jaka zasługuje na zacytowanie ze względu na jej nowatorskie treści. 
Mówca przedstawia najpierw demokratyczny ustrój i przyjmowane w nim 
zasady: równości wobec prawa i poszanowania go w życiu publicznym, 
wolności, cenienia jednostki za jej talenty osobiste, nie zaś urodzenie, 
umożliwianie wszystkim osiągania zaszczytów, niewtrącanie się innych do 
życia prywatnego. Sławi potęgę Aten, jaką udało się stworzyć kilku 
pokoleniom. Dalej zaś mówi on tak: 

Państwo nasze dlatego budzi podziw, że swoją odwagą zmusiliśmy 
wszystkie morza i lądy, aby stały się nam dostępne, i że wszędzie 
postawiliśmy wieczne pomniki klęsk przez nas zadanych i dobrodziejstw 
przez nas wyświadczonych. W obronie takiego miasta polegli odważnie 
ci oto, nie chcąc go stracić. W obronie tego miasta także wszyscy 
pozostali przy życiu muszą być gotowi do cierpień. 
       Dlatego tak obszernie mówiłem o państwie, aby wykazać, że nie o te 
same wartości walczymy, co ci, którzy nie mają nic z tego, co my 
posiadamy, i aby tę pochwałę ku czci poległych wzmocnić oczywistymi 
dowodami (...) 
       Ich śmierć wydaje się najlepszym dowodem ich dzielności, 
częściowo jej pierwszym przejawem, częściowo ostatecznym 
ukoronowaniem. Bo nawet jeśli idzie o tych, którzy nie byli najlepsi, to 
męstwo okazane w wojnach w obronie ojczyzny godzi sie zapisać na ich 
dobro: dobrym bowiem czynem zmazali zły i więcej pożytku przynieśli 
dobru ogólnemu, niż szkody poszczególnym jednostkom. Z tych zaś 
bohaterów nikt nie stchórzył, by dłużej cieszyć się bogactwem, nikt 
żyjący w ubóstwie nie usunął się z drogi niebezpieczeństwa w nadziei, że 
kiedyś się wzbogaci. Pragnienie, by pomścić się na nieprzyjacielu, było 
dla nich silniejsze niż pragnienie bogactwa, a ze wszystkich 
niebezpieczeństw, to uznali za najpiękniejsze (...) Uwazali, ze piekniej 
jest walczyć i cierpieć niż ustąpić i ocalić życie. W ten sposób uniknęli 
niesławy i złożyli siebie w ofierze (...) 
       Zaiste godnymi naszego państwa okazali się ci mężowie. Tym, 
ktorzy ocaleli,należy życzyć pomyślniejszego losu, lecz i domagać się, 
żeby nie mniejszą odwagę objawili wobec nieprzyjaciela. Niech myślą 
nie tylko o długich mowach pochwalnych, w których (...) głosi się, że 
walka w obronie ojczyzny jest rzeczą piękną, lecz niechaj dzień w dzień 
patrzą na potęgę państwa i niech je pokochają. A skoro sobie jego 
wielkość uświadomią, niech pamiętają o tym, że stworzyli je ludzie 
śmiali, znający swe obowiązki i ożywieni pooczuciem honoru, którzy w 
razie niepowodzenia nie pozbawiali państwa swych usług i męstwa, lecz 
najcenniejszą ofiarę składali mu w darze. Oddajac bowiem życie dla 
dobra wspólnej sprawy zyskiwali nieprzemijającą sławę i 
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najwspanialszy pomnik - nie ten grobowiec, w którym spoczywają, lecz - 
pamięć ludzką, dzięki której żyje ich sława, ilekroć słowa lub czyny 
dadzą do tego sposobność. Grobem sławnych mężów jest ziemia 
cała,sławę ich głoszą nie tylko napisy na stelch w ich ojczystym kraju, 
lecz nawet na obczyźnie żyje o nich pamięć nie pisana na pomniku, lecz 
w duszach ludzkich. Naśladujcie więc tych bohaterów! 
       W zrozumieniu, że szczęście polega na wolności, a wolność na 
męstwie, nie uchylajcie się od niebezpieczeństw wojny! (...) Dla męża 
dumnego boleśniejsza jest przecież niesława związana z tchórzostwem 
niż śmierć (...). 
       Dlatego i was, obecnych tutaj rodziców poległych, nie opłakuję, ile 
raczej pocieszam. Wiecie bowiem, że zmienne są koleje życia ludzkiego, 
szczęśliwy jest zaś ten, kto tak jak ci oto najzaszczytniejszą śmierć 
znalazł, albo jak wy - najzaszczytniejszą boleść. Wy zaś wszyscy, których 
młodość już przeminęła, uważajcie na korzyści spędzenia większego 
okresu swego życia w szczęściu (...) i niech ulgę przyniesie wam sława 
waszych poległych synów. Jedynie bowiem miłość sławy się nie starzeje, 
a w starości nie tyle bogacenie się - jak niektórzy twierdzą - sprawia 
przyjemność, ile cześć, jakiej się doznaje. 
      Przed obecnymi zaś tutaj synami i braćmi poległych widzę wielkie 
zadanie współzawodnictwa. Zmarłego bowiem każdy przywykł chwalić. 
Dlatego mimo największych waszych wysiłków nigdy nie uznają was 
zarównych ze zmarłymi (...) 
       Polegli zostali również uczczeni czynem: z jednej strony przez 
uroczysty pogrzeb, z drugiej zaś przez to, że dzieci ich - od tej chwili aż 
do wieku młodzieńczego - utrzymywać będzie państwo, dając pożyteczną 
nagrodę ofiarom tych zapasów wojennych oraz ich rodzinie pozostałej 
przy życiu. To państwo bowiem, które wyznacza najwyższe nagrody za 
męstwo, ma też najdzielniejszych obywateli. 
      Teraz zaś opłakawszy swych bliskich, rozejdźcie się!70 

            Choć cytat ten jest długi, zasługuje na uwagę z wielu względów. 
Pokazuje on dobitnie jak pojęcia i wartości okresu archaicznego, z 
czcigodnością walki i jej religijnymi uwikłaniami, zostały przetransponowane 
do nowej mentalności „państwa obywatelskiego”, znajdując zupełnie świecki 
sens w dobru państwa i współobywateli. Spotykamy tu koncepcję miłości 
ojczyzny, dla której należy oddać to, co najcenniejsze, nawet samo życie, i 
uznanie śmierci dla niej za najzaszytniejszą, za rodzaj ofiary. Zmazuje ona  
wszelkie przeszłe niedostatki i przewinienia poległych, zapewniając im 

                                                           
70 Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. z greckiego K. Kumaniecki, Czytelnik, Warszawa 
1953, s. 34-46 (rozdz. II). W przekładzie tym zmodyfikowano nieco znaki przestankowe, 
zastępując nieraz średnik kropką, dla skrócenia nazbyt długich okresów zdaniowych i 
dokonano kilku retuszy stylistycznych, by stał się on jaśniejszy. 
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„wieczną sławę” oraz automatycznie podnosząc ich do rangi „bohaterów”. Nimi 
to mają się chlubić rodzice i współzawodniczyć z nimi powinni ich synowie 
oraz bracia pozostali przy życiu. Co zaś zasługuje na szczególną uwagę, 
znajdujemy tu tak dobitnie ujętą zasadę walki nie tylko w obronie ojczyzny, czy 
dla potegi państwa, ale dla pewnych wartości w nim praktykowanych. 
Przemowa ta jest zadziwiająco współczesna. Mógłby ją wygłosić prezydent 
Stanów Zjednoczonych na uroczystości pogrzebowej związanej z II wojną 
światową, czy marszałek Piłsudski po wojnie 1920 r., gdyby mieli dar 
Peryklesa. Pokazuje to jak wiele odziedziczyliśmy od Greków i ile nas z nimi 
łączy. Wspomnijmy też, że wojnę ujmował jako „rozszerzony pojedynek” 
jeszcze Carl von Clausewitz71.  
         Zarazem z aż bolesną oczywistością stwierdzić musimy, iż żadnego z 
wyżej przytoczonych zdań nie mógłby wypowiedzieć ani starożytny Chińczyk, 
ani wysoki dygnitarz z epoki cesarstwa, zaś tylko niektóre może uznałby za 
stosowne marszałek chiński, czy polityk z XX w., jak stwierdzenia o 
bohaterach, czy ofierze z życia dla jakichś ideałów czy państwa (interpretowane 
jako samo poświęcenie), zapożyczone tam z Zachodu72.  
        Mowa Peryklesa pokazuje jak długą drogę przebyła myśl grecka od epoki 
wojny trojańskiej do jego czasów, choć przecie zachowała też z tą archaiczną 
epoką i dziedzctwem ludów indoeuropejskich tak wyraźną łączność. 
          Po raz pierwszy pojawiają się też wtedy poglądy, iż systemy polityczne 
powinny zmierzać do utrzymywania pokoju, nie zaś ukierunkowywać się na 
wojnę i do jej potrzeb dostosowywać wszystkie normy życia spolecznego. 
Platon w Prawach, gdzie - jak zwykle - przedstawia swe myśli w formie 
dysputy, wkłada w usta „Ateńczyka”  takie znamienne stwierdzenia: 

Tym, co najlepsze, nie jest jednak ani wojna, ani bunt - i pragnąć 
należy, żeby ani jedno, ani drugie nigdy nie okazało się potrzebne - lecz 
jest nim pokój oraz życzliwość wzajemna (...) Ten, kto na szczęście 
państwa i jednostki zapatruje się w ten sposób, nie będzie nigdy 
prawdziwym mężem stanu, jeżeli tylko lub przede wszystkim wojnę 
zewnętrzną będzie miał na oku, ani też sumiennym nie będzie 
prawodawcą, jeżeli nie ze względu na pokój wydawać będzie ustawy 
dotyczące wojny, lecz ze względu na potrzeby wojenne organizować 
sprawy pokoju73. 

Jest to polemiką z Kreteńczykiem, ktory zachwala porządki na swej wyspie i jej 
prawa ustanowione odpowiednio do potrzeb wojny, jako najlepiej 
odpowiadające realiom życia społecznego i politycznego. 

                                                           
71 Clausewitz, op. cit., s. 3. 
72 Koncepcje te znajdowały korzenie w tradycji konfucjańskiej wychwalającej w wojskowych 
cnotę lojalności i oddania wodzowi oraz panującej dynastii, zasługujących na oddanie nawet 
życia. 
73 Platon, Prawa, przeł. Maria Maykowska, Alfa, Warszawa 1997, s. 19 (ks. I). 
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   ...wszystkie państwa wciąż, przez cały ciąg swego istnienia, toczą 
nieustannie wojnę ze wszystkimi państwami (...) To bowiem, co 
większość ludzi nazywa pokojem, jest pustym słowem, w rzeczywistości 
zaś każde państwo na mocy prawa naturalnego prowadzi wciąż wojnę z 
każdym innym państwem, choćby jej nawet nie wypowiadało. Patrząc na 
to w ten sposób, dostrzeżesz pewnie, że prawodawca kreteński wojnę 
mając na oku wydał u nas wszystkie ustawy dotyczące życia publicznego 
i prywatnego, i że dlatego tych praw tak tak nam przestrzegać polecał, 
że ani bogactwa, ani jakiekolwiek urządzenia nie przynoszą żadnej 
korzyści temu, kto nie zwycięża na wojnie, lecz że odwrotnie, wszystkie 
skarby zwyciężonych stają się własnością zwycięzców. 

Ateńczyk pyta, czy dobrze zrozumiał, iż państwo powinno być tak 
zorganizowane i rządzone, by było zdolne zwyciężać inne państwa w wojnie? 
Kreteńczyk i Spartanin to, rzecz jasna, potwierdzają Dociekliwy Ateńczyk 
dopytuje, czy reguły te odnoszą się tylko do państw, czy może również do 
stosunków między wsiami,  między ludźmi nawzajem, a nawet jednostek do 
samych siebie? Jego rozmówcy to potwierdzają. Kreteńczyk ujmuje to 
następująco: 

...wrogami są wszyscy dla wszystkich w życiu publicznym, a w 
prywatnym każdy dla siebie samego (...) zwyciestwo nad samym sobą 
jest pierwszym ze wszystkich zwycięstw i najszczytniejszym 
zwycięstwem, dać się zaś pokonać samemu sobie to porażka 
najhaniebniejsza ze wszystkich i najgorsza. I to właśnie wskazuje, iż w 
każdym z nas przeciwko samemu sobie toczy sie wojna74. 

Tak więc nie tylko całe życie społeczne ma sprowadzać się do wojny, lecz 
nawet ma być ona esencją życia wewnętrznego jednostki.  
         Ateńczyk w istocie nie odrzuca całkowicie  tego ujęcia, jedynie je 
modyfikuje. Uznaje, że istotnie jednostka toczy nieustannie musi „pokonywać 
samą siebie” by „nie ulec samej sobie”, tyle, że prócz kształtowania odporności 
na ból i trudy, co eksponował Spartanin, dodaje też zdolność zapanowania nad 
żądzami i pociągiem do przyjemności, umiejetność kontrolowania swego życia, 
by cieszyć się nim w pełni, zachowujac jednak we wszystkim umiar. Podobnie 
ujmuje też funkcjonowanie państwa, jako podobną jego walkę z samym sobą, 
przezwyciężanie zagrożeń i ustanawianie najlepszych dla społeczeństwa 
rozwiązań i norm, a zarazem zapewniających tryumf cnocie. Wprowadza zatem 
element moralny. Państwo - jego zdaniem - powinno bowiem dążyć do 
osiągnięcia w życiu obywateli „dóbr boskich”, to jest rozumu, zdrowej postawy 
duszy, sprawiedliwości i na ostatku męstwa, gdyż wtedy i mniejsze „dobra 
ludzkie” będą zapewnione, takie jak zdrowie, piękność, sprawność fizyczna i 
bogactwo. Lansuje też ideał świadomego i krytycznego obywatela, umiejącego 
rządzić innymi i podporządkowywać się. W stosunkach międzyludzkich idzie 
                                                           
74 Ibid., s. 15-6. 
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jeszcze dalej. Miast umiejetności dowodzenia na wojnie i potykania się z 
wrogiem, na plan pierwszy wysuwa umiejętności przewodzenia przyjaciołom w 
ich serdecznych stosunkach w czasie pokoju i współobcowania ludzi ze sobą. 
Wychowanie zaś młodego człowieka zmierzać powinno do nauczenia go 
zawiązywania i utrzymywania przyjaznych stosunków miedzy ludźmi, tak, by 
przyjaźń między nimi powiększała się jeszcze75. Znamienne jest, iż Rozum 
(logos) podnosi on do rangi zasady kosmosu, a za główną cnotę uznaje przyjaźń 
(philia). Męstwa, tak kluczowego w militarystycznym światopoglądzie, nie 
udrzuca wprawdzie, ale traktuje je jako drugorzędne, nadając mu zarazem 
szerszą interpretację i odnosząc je nie tylko do pola walki.  Dobre prawa i 
demokratyczne normy, oraz wizja państwa rządzonego przez mędrców mają 
gwarantować utrzymywanie w państwie pokoju. I to, nie zaś podboje, wysuwa 
on na plan pierwszy. W rozważaniach o duszy ludzkiej uznaje ją za harmonię, 
którą burzy złość jako dysharmonia wewnętrzna76. Niewątpliwie Platon zbliżył 
się najbardziej ze wszystkich starożytnych myślicieli Zachodu do koncepcji 
konfucjańskich, choć ciąży wciąż nad nim dziedzictwo wojowniczej orientacji 
ludów indoeuropejskich. 
         F. Vian odnotowuje też zmiany w wyobrażeniach i czci dla 
poszczególnych bogów. I tak znaczenie Aresa, uosobienia działalności bojowej 
w najbardziej elementarnej formie, malało, rosło zaś Ateny, zmierzającej przede 
wszystkim do osiągnięcia jakiegoś celu, nie tylko siłą lecz i mądrością. Ponadto 
zaś ta ostatnia w coraz mniejszym stopiu była uosobieniem siły i woli walki, a 
w coraz większym mądrości i cnót cywilnych, co wiązało się z przemianami w 
trybie życia i mentalności77. 
         Pamiętajmy też, że prócz demokratycznej tradycji ateńskiej, mieliśmy tam 
i spartańską, nie tę idealizowaną przez dziewiętnastowiecznych myślicieli, lecz 
tę realną, właściwie totalitarną. Nie pozostawiała ona obywatelowi nawet tak 
minimalnego zakresu prywatności, iż już siedmioletnie dzieci były zabierane na 
wychowanie w państwowych zakładach wychowawczych, a ludzi właściwie 
„hodowano”, nie tylko eliminując „sztuki najsłabsze”, ale zalecając, by żonę 
oddawać możliwie najlepszemu rozpłodnikowi, a jeśli mąż tego zaniedbał - ona 
powinna była postarać się o to sama. Zakazywano także jedzenia posiłku w 
domu i spania w nim. Żyć bowiem trzeba było kolektywnie, skromnie, 
jakikolwiek luksus był potępiany. Dziedziczenie majątku niemal 
wyeliminowano. Ideałem był nie tylko silny, nieustraszony i odporny na 
wszelkie trudy wojownik, walce oddajacy wszystkie swe myśli i wysilki, ale 
również bezkrytyczny i posłuszny, całe swe życie spędzający w kolektywie. By 

                                                           
75 Ibid., str. 24-45. 
76 Patrz: Fedon, XL-XLIII; Platon, Dialogi, przeł. Władysław Witwicki, Verum, Warszawa 
1993, s. 266-9. 
77 F. Vian, „Function guèrriere dans la mythologie grecque”; omówienie za: Jean P. Vernanta 
(red.), Problemès de la guèriere en Grece ancienne, Mouton, Paris 1968.  
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stać się mężczyzną, chłopcy ćwiczyli się w nocnych polowaniach na 
niepokornych Helotów, by jak najwcześniej zademonstrować umiejętność 
zabijania z zimną krwią. Nawet system Mao w Chinach czy Kim Ir-sena w 
Korei pozostawiały o wiele więcej miejsca rodzinie, a jednostce swobody, zaś 
wojowniczość w nich była głównie werbalna.  Sparta upadła, gdy zabrakło 
Spartan, wybijanych w bojach, i przyszło wojska rekrutować z uciskanych78. 
         Tak zatem myśl grecka, wraz z rozwojem państwowości, społeczenstwa i 
filozoficznej refleksji, odchodzila wprawdzie od pierwotnej, jednostronnie 
militarystycznej, wizji życia i człowieka, ale prawdziwy kult wojny pozostawał 
jej cechą, czy to w złagodzonej wersji ateńskiej, czy najbardziej brutalnej - 
spartańskiej. Wzniosłe ideały Platona w niewielkim stopniu wpływały na 
politykę, a w jeszcze mniejszym na stosunki międzyludzkie. 
         W Rzymie starożytnym zaobserwować możemy podobną prawidłowość, 
choć jego wojownicze nastawienie lokowaloby go gdzieś między Spartą a 
Atenami. Odpowiadający Zeusowi gromowładny Jupiter, stopniowo z boga 
wojny coraz bardziej stawał się strażnikiem prawa, co powiększało znaczenie 
Marsa, jako nie tylko boga starcia zbrojnego ale i samej wojny. Spotykamy tam 
też, po raz pierwszy, choć dopiero za czasów cesarstwa, Pax - boginię pokoju, 
której August wystawił wspaniałą światynię. W literaturze rzymskiej spotykamy 
też, szczególnie w okresie późniejszym, pochwały pokoju. Tibullus (ok. 50-19 
r. p.n.e.) pisze, na przykład, tak. 

Jakiż to człowiek był ten, co pierwszy wzniósł oręż straszliwy, 
   Ileż dzikości on miał, jaki żelazny to mąż! 
Wtedy zrodziły się zbrodnie i wojny dla rodu ludzkiego, 
   Krótszy rozpostarł się szlak do śmierci strasznych wrót! 
Czyż ten nieszczęsny nie sprawił, że my na własną niedolę 
   Ze sobą walczymy - miast wznieść na dzikie bestie broń? (...) 
Cóż to za szał drogą wojny przyzywać Śmierć w czarnej szacie, 
   Której tajemny krok zagłedę niesie w krąg. 
Nie ma zasiewów na polach, brak winorośli w winnicach - 
    Gdzie rządzi Cerber, a z nim żeglarz styksowych wód (...) 
Podczas gdy pokój łaskawy użyźnia pola i łąki! 
    Pokój, co woły oraczy pod krzywe jarzma wiódł (...) 
Pokój, co lemiesze lśniącymi od pracy czyni, 
   kiedy żołnierza broń pokrywa w kącie rdza. 
O żywicielko, Pokoju, przyjdź z kłosem złocistym w dłoni79.  

Zwraca uwagę, iż mimo tych przemian, to Jowisz patronował rytuałowi 
wypowiedzenia wojny, nie zaś Mars, co potwierdza jego zwierzchnią funkcję w 
tych sprawach. Był on także czczony jako Stator, zatrzymujący szeregi wojsk, 
gdy się zachwieją; Versor, zmuszający nieprzyjaciół do ucieczki; i Victor - 
                                                           
78 Patrz: Toynbee, op. cit., s. 38-60; Ossowska, op. cit. s. 63-84. 
79 Albius Tibullus, Elegia, I, 10, przeł. K. Jeżewska,  Meander, t. V (1950), zesz. 9-10, s. 639. 
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dający zwycięstwo. Rzym coraz bardziej cenił pokój i rozkoszowanie się już 
uzyskanymi zdobyczami, lecz starał się być stale gotowym do wojny, wedle 
zasady: chcesz pokoju - szykuj się do wojny. Gdy zdolność tę utracił, i w coraz 
szerszej mierze uciekać się musiał do pomocy barbarzyńców w tym zakresie - 
upadł. Wojna i walka były bowiem jego „duszą”, a wzorców zdrowego życia 
społecznego, prawdziwie pokojowego, nie zdołał wypracować.  Przypomnijmy, 
iż Romulus i Remus, założyciele miasta, byli synami Marsa, a wykarmiła ich 
wilczyca, jego zwierzę. Najulubieńszą rozrywką były zaś walki na arenie, czy to 
z dzikimi bestiami, czy to gladiatorów, niekiedy zaś organizowano wręcz 
zainscenizowane potyczki a nawet „bitwy morskie” na jeziorze. Ćwiczenia 
fizyczne ceniono wysoko, podobnie jak ducha współzawodnictwa, i cześć, 
ktorej uchybić było łatwo. Najwspanialszym zaś i najbardziej doniosłym 
rytuałem był tryumfalny powrót wodza ze swymi wojskami po zwycięskim 
pochodzie. Jego opis przez Jana Parandowskiego tym bardziej zasługuje na 
zacytowanie, iż nic podobnego nie mogłoby zaistnieć w Chinach i pokazje on 
dobrze wojowniczo-grabieżczą naturę kultury rzymskiej, jak również religijne 
uwikłania tam wojny. 

Tryumf był najokazalszą uroczystością ku czci Jowisza. Nie było to 
samo tylko wywyższenie zwycięskiego wodza, ale właśnie i przede 
wszystkim akt religijny, akt czci i wdzięczności względem 
najdostojniejszego patrona narodu rzymskiego, dawcy zwycięstw i 
chwały (...) Uroczystość nieporównana, o której marzyli wodzowie 
rzymscy przez wszystkie wieki republiki, a którą w koncu cesarze 
zachowali wyłącznie dla siebie, nie dopuszczając, by ktokolwiek obok 
nich wywyższał się tak niezmiernie nad poziom innych poddanych. 
     Na długo przed oznaczonym dniem czyniono przygotowania. W 
cyrkach, na placach publicznych i po całym mieście, we wszystkich 
punktach, skąd tylko można było swobodnie przyglądać się pochodowi, 
ustawiano trybuny z drewna, ktore potem zajmowały nieprzebrane tłumy 
widzów ubranych w białe togi. Otwierano w tym dniu  wszystkie 
świątynie, majono je festonami kwiatów i zieleni, a na ołtarzach palono 
najdroższe kadzidła (...) 
     Wczesnym rankiem, przy Bramie Tryumfalnej, na Polu Marsowym, 
zbierał się senat i najwyżsi urzędnicy, aby powitać tryumfatora. Stąd 
ruszał pochód (...) Czasami trwał parę dni, zwłaszcza jeżeli łupy 
wojenne byly szczególnie obfite i bogate; wszystko trzeba było pokazać 
ludowi. Jechały tedy na wozach posągi i obrazy, zrabowane po 
świątyniach i miastach zdobytych; za nimi, również na wozach, broń 
pokonanych nieprzyjaciół ze spiżu lub ze stali, ozdobiona złotem i 
drogimi kamieniami. Stosami całymi leżały hełmy, tarcze, pancerze, 
nagolennice, kołczany, a pośród nich sterczały nagie miecze i ostrza 
dzid, jak żywe plomyki. Za czym szli piesi niewolnicy niosąc srebrne i 
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złote monety w koszach i naczyniach; inni znów dźwigali kratery 
srebrne, rogi, puchary, rozmaite kosztowności, nierzadko arcydzieła 
sztuki zlotniczej. Wśród nich widziano ludzi niosących napisy z nazwami 
miast i ludów podbitych, niekiedy też obrazy przedstawiające stoczone 
bitwy. 
     Z daleka już słychać było granie trąb (...), huczała pobudka wojenna 
legionów rzymskich. Za trębaczami postępowaly białe byki ofiarne, ze 
złoconymi rogami, całe spowite we wstęgi i girlandy kwiatów. 
Prowadzili je chłopcy w fartuszkach bogato haftowanych, a za nimi szli 
młodzieńcy ze złotymi naczyniami ofiarnymi. Jeżeli pokonano jakiegoś 
króla, wieziono wszystkie jego skarby, niewolników i niewolnice, a na 
osobnym wozie jechała jego broń i korona królewska. Po czym szły jego 
dzieci ze swymi nauczycielami i sam król czarno ubrany, płacząc i 
prosząc o łaskę. Otaczała go ciżba przyjaciół i dworzan. 
      Na koniec jechał sam tryumfator, którego zbliżenie się zwiastowały 
coraz rosnące okrzyki tłumów. Jechał na wspanialym rydwanie 
zaprzężonym w cztery białe konie; miał na sobie tunikę haftowaną w 
palmy i wizerunki boginii zwycięstwa, a na niej togę purpurową, 
przetykaną złotem; w ręce trzymał berło z kości słoniowej i twarz miał 
czerwono malowaną, jako żywy obraz Jowisza Kapitolińskiego; skronie 
otaczał wieniec laurowy. Za nim postępowała w ordynku cała armia, z 
gałązkami oliwnymi, śpiewając pieśni rozmaite, nierzadko bardzo 
swobodne, gdyż w tym dniu wszystko bylo wolno, a nawet wierzono, iż 
śmiech i żarty odbierają siłę złym duchom, które mogłyby rzucić urok na 
triumfatora. 
     U stóp wzgórza kapitolińskiego orszak się zwykle zatrzymywał: 
odprowadzano jeńców do więzienia i tam ich tracono. Otrzymawszy 
wiadomość, iż jeńcy już nie żyją, triumfator zsiadał z rydwanu i pieszo 
wchodził do świątyni Jowisza. Była to wielka i uroczysta chwila. Juliusz 
Cezar, chociaż niewierzący, tak był w podobnym momencie wzruszony, 
że na klęczkach przeszedł całą tę przestrzeń i ze łzami w oczach 
dziękował wielkiemu bogu za zwycięstwo. Po modlitwie składał 
triumfator na kolanach Jowisza swój wieniec laurowy i gałąź palmową. 
Po czym następowała ofiara i wspólna uczta w świątyni, w której brali 
udział senatorowie i dygnitarze. Po uczcie odprowadzano triumfatora 
do domu; do późna w noc brzmiały po mieście śpiewy i wiwatowania80. 

Józef Flawiusz opisuje jeszcze wspanialszy tryumf cesarza Wespazjana i jego 
syna Tytusa po zakończeniu wojny w Palestynie (72 r. n.e.), podczas którego 
zainscenizowano nawet ważniejsze batalie wygranej wojny81. 
                                                           
80 Jan Parandowski, Mitologia, wierzenia i podania Greków i Rzymian, Puls, Londyn 1992, s. 
262-4.  
81 Józef Flawiusz, op. cit.,  s. 407-9 (Ks. 7, rozdz. V). 
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        Tak oto zwycięski wódz uzyskiwał sławę nieśmiertelną, która inspirowała 
go nieraz do sięgnięcia i po koronę cesarską. Trudno mu było bowiem znaleźć 
miejsce wśród zwykłych śmiertelników. Wyniósłszy tak wysoko zasługi 
wojenne, Rzym, podobnie jak wiele innych państw tego regionu, od Bizancjum 
aż po Turcję Ottomańską i  państwa nowożytnego Zachodu, miał stałe problemy 
z armią i jej zwycięskimi wodzami, nie tylko sięgającymi po władzę, lecz i 
uznawanymi często przez społeczeństwa za „najgodniejszych” do jej 
sprawowania. Jak zwraca uwagę  S. N. Eisenstadt, w systemach ustrojowych 
dawnych imperiów basenu Morza Śródziemnego armia stanowiła ważną siłę w 
procesach politycznych. Taka jej rola znajdowała pewne uzasadnienia prawne, 
bądź przynajmniej była akceptowana w praktyce. Jedynie w Chinach takiego 
znaczenia nie uzyskała82. 
          Sakralny, do pewnego stopnia, charakter wojen rzymskich, tylko po 
części znalazł odbicie w powyższym opisie Parandowskiego. Podobnie, jak w 
Chinach, wierzono, iż toczenie wojny powinno być zgodne z naturalnym 
„porządkiem kosmicznym”, a zatem uznawano za najodpowiedniejszą porę dla 
niej wiosnę i lato. Wiosną zatem przeprowadzano rytualną sakralizację 
wojowników, a jesienią ich  desakralizację. Wtedy też składano Marsowi ofiarę 
z konia i dokonywano ceremonii „oczyszczenia broni” zbrukanej krwią. 
Początek „sezonu wojennego” przypadał na marzec, miesiąc Marsa. Wtedy też 
wykonywano sakralne tańce, by obudzić nadprzyrodzone siły. W tym samym 
miesiącu odbywały się wyścigi konne, by oczyścić i poświęcić konie mające 
brać udział w walkach. W innej uroczystości święcono trąby. Każdy moment 
kampanii wojennej mial swoje ceremonie i rytuały religijne. H. Le Bonniec, 
ktory analizował ten problem, wskazuje, iż przed wypowiedzeniem wojny 
fecjałowie, wraz z osobą niosącą święte zioła, najpierw powinni domagac się od 
wroga zadośćuczynienia, a kiedy żądania ich nie były spełnione w ciagu 33 dni, 
jeden z nich mógł się udać na granicę, aby wykonać rytualny rzut włócznią na 
„terytorium wroga” i wypowiedzieć formułę wypowiedzenia wojny. Dopiero 
wtedy wojna stawała się „świętą i słuszną” 83. Innym ważnym rytuałem było 
otwarcie zaryglowanych dźwierzy świątyni Janusa, patrona bram, co oznaczało, 
iż Rzym znajduje się w stanie wojny, a w aspekcie religijnym w sposób 
mistyczny miało zapewnić wojskom „otwartą drogę powrotu”. Także przysięga 
skladana przez żołnierzy wodzowi miała charakter religijny i tworzyła mistyczą 
więź między nimi.  

Rytuały religijne były również niezbędne przy poświęceniu broni, 
zakładaniu obozu i przy wyprawianiu floty. Wódz powinien był w trakcie 
kampanii wsłuchiwać się w „głos bogów”, między innymi przy pomocy wróżb i 

                                                           
82  Shmul N. Eisenstadt, The Political Systems of the Empires, The Free Press, New York-
London 1963, s. 172.   
83 H. Le Bonniec, Aspects religieux de la guerre à Rome, w: J.P.Brisson (red.), Problèmes de 
la guerre à Rome, Mouton, Paris 1969, s. 103. 
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obserwacji „znaków wieszczych”, czym zajmował się augur. Praktykowano 
obyczaj zapraszania do Rzymu bóstw wrogich państw, by pozbawić je 
nadprzyrodzonej opieki, jak również składania przez wodza obietnic ofiar czy 
wotów, które zobowiązywał się złożyć po zwycięskiej kampanii (nierzadko było 
to zbudowanie świątyni). Nawet znane widzowi historycznych filmów symbole 
noszone przez legiony miały swe religijne znaczenia: orzeł symbolizował 
Jupitera, a wilk Marsa. Również zabijanie wodza pokonanej strony przy 
ceremonii tryumfu miało religijne uzasadnienie: był to nie tylko akt zemsty, lecz 
i oczyszczenia, śmierć jego symbolicznie końnczyła wojnę i zapewniała 
czystość niezbędną przy skladaniu ofiary84. Wyliczenie to możnaby 
kontynuować. Choć znaczenie tych rytuałów malało niewątpliwie za czasów 
cesarstwa, pokazują one jak ściśle wojna była powiązana w tradycji rzymskiej z 
wierzeniami  religijnymi. Wiele z późniejszych praktyk i koncepcji europejskich 
z niej się właśnie wywodzi. 

Najbardziej istotnymi elementami tego pradawnego indoeuropejskiego 
dziedzictwa wydaje się wszakże idea „czynu zbrojnego”, mającego wartość 
samoistną, niezależnie od odniesienia zwycięstwa i zdobyczy. Jego wymiar 
religijny – uznanie go samego za rodzaj wspaniałej ofiary – ulegnie jednak 
modyfikacji: to wojownicy składać będą swe życie w ofierze bogu, ojczyźnie, 
narodowi, czy dla jakiejś sprawy. Czyn taki ma charakter heroiczny, gdyż 
zmagania zbrojne wymagają nie tylko siły fizycznej, ale i przymiotów 
moralnych, właśnie gotowości do samo poświęcenia. Bogowie mogą wprawdzie 
wspierać walczących o „słuszną sprawę”, ale nacisk się kładzie na wysiłki 
samego wojownika. Dlatego swym heroizmem zdobywa on „wieczną sławę” i 
chwałę, za którymi goni. Z jednej strony mamy tu ideał swoistego „braterstwa” 
wojowników, ich życia w gromadzie, z drugiej zaś jaskrawy indywidualizm w 
walce i stałą tendencję do rozpatrywania wojny i walki w kategoriach 
pojedynku, z okazywaniem szacunku wrogowi traktowanemu jako „szlachetny 
przeciwnik”. To wyklucza w istocie okrucieństwo wobec pokonanych, a tym 
bardziej wobec ludności cywilnej, nie będącej stroną w walce rycerzy, 
stanowiących elitę. Wojownik, dbając tak bardzo o swą cześć, decydując jakiej 
sprawie i któremu panu służy, otoczony szacunkiem, musi być człowiekiem 
wolnym i to on zniewala innych. Jednakże owa wolność nie sprowadza się tylko 
do pozycji społecznej jednostki, jej partnerskich stosunków z innymi wolnymi, 
bądź zredukowania do statusu niewolnika, ale ma też głębszy wymiar duchowy. 
Stąd tak poczesne miejsce w ideałach ludów indoeuropejskich zajmuje wolność. 
Spotykamy u nich nie tylko apoteozę wojny, cześć dla wojowników 
stanowiących elitę rządzącą, lecz i niezmierną fascynację koniem, 
przywiązywanie wielkiej wagi do jego cech, jak też bronią, której piękno tak 
obszernie opiewane jest już w Iliadzie.  
 
                                                           
84 Flawiusz, op. cit., s. 527 (przypis 69). 
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3). Koncepcja „wojny świętej” i „wojny eschatologicznej”           
Koncepcja wojny eschatologicznej pojawiła się u ludów 

indoeropejskich, choć nie tylko one ją rozwijały, a stała się ona wręcz kluczową 
dla chrześcijaństwa. Jej najwcześniejszą rozwiniętą postać znajdujemy  u ludów 
zamieszkujących Iran, wywodzących się z prastarego pnia indoeuropejskiego. 
W nauczaniu Zaratustry (VII-VI w. p.n.e.) znajdujemy  Ahura Mazdę - twórcę 
świata, otoczonego boskimi istotami, Pana wszechmocnego, świętego i 
dobrego, oraz jego dwu synów Spenta Mainju - „Ducha Życzliwego” i Angra 
Mainju - „Ducha Niszczyciela”. Jeden z nich dokonał wyboru dobra i życia, 
drugi zaś zła i śmierci. Toczą one zatem między sobą nieustającą walkę Dobra 
ze Złem w świecie ludzkim i w skali kosmicznej. Ona też – jak wierzono – 
winna być toczona przez wszystkich wyznawców mazdeizmu, przede 
wszystkim w aspekcie duchowym. Ariowie kluczowe znaczenie przywiązywali 
bowiem do Czynu, a Persowie do Myśli. Każdy człowiek jest zatem wolny i 
może wybierać jedno lub drugie. Dopiero w ostatecznym eschatologicznym 
konflikcie siły światła, dowodzone przez Saoszjanta - „Zbawiciela”, pokonają 
siły ciemności. W okresie cesarstwa sasanidzkiego (224-642) ten system 
wierzeń nabrał jeszcze wyraźniej charakteru dualistycznego: Ormuzd, 
utożsamiany z Ahura Mazdą, stał się Zasadą Dobra, a Aryman, odpowiadający 
Szatanowi, zasadą Zła. Każdy z nich ma do swej dyspozycji zastępy duchów dla 
walki z przeciwnikiem. Tak więc armia piekieł występuje nieustannie 
przeciwko wojskom niebiańskim85. W zgodzie z tradycją śródziemnomorską 
znajdujemy też w mitach perskich herosa Traetona walczącegoe z trzygłowym 
smokiem i postaci legendarnych królów - pogromców smoków, czyli sił 
ciemności, zła i śmierci86.  

Tak więc konflikt i walka stają się centralnym tematem w mazdeizmie. 
Całe życie ludzkie jest zaś pojmowane jako nieustająca walka. W takich 
systemach dualistycznych, z których najbardziej zaawansowanym był właśnie 
mazdeizm, jak pisze Gerardus van der Leeuw, „religia jest walką miedzy 
mocami oraz uczestnictwem ludzi w tej walce”87. Wiele z tych elementów 
przejęło następnie chrześcijaństwo. Były one także rozwijane w manicheizmie i 
przez gnostyków88. Poglądy zawarte w Biblii były wszakże dalekie od takiego 
dualizmu, a sakralizowały wojnę w inny, choć pokrewny sposób, a oba one 
weszły do tradycji Zachodu.  

Sposób prowadzenia wojny przez starożytnych Izraelitów, opisany w 
Biblii , był podobnie okrutny jak innych ludów tego  regionu, jednakże charakter 
ich wojen oraz wyobrażenia z nimi związane były odmienne. Ich tradycje 

                                                           
85 Patrz: Crépon, op. cit., s. 150-1.  
86 Mircea Eliade, Historia wierzeń...,cyt. wyd., t. 1,  s. 217-24.  
87 Gerardus van der Leeuw, Fenomenologia religii, Książka i Wiedza, Warszawa 1978, s. 
635. 
88 Patrz: Eliade, Historia wierzeń..., cyt. wyd. t.II, s. 242-57. 
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religijne – jak zauważa Eliade – różniły się bowiem zasadniczo od indo-
śródziemnomorskich. Na czoło wysuwała się w nich wiara i oddanie Jahwe, 
szczególna więź między nim a człowiekiem, ugruntowana Przymierzem 
(pierwszym zawartym po potopie z człowiekiem oraz istotami żywymi i drugim 
z Abrahamem dotyczącym już tylko jego samego oraz jego potomstwa, Rdz 
8,20;17,1-14;). W związku ze szczególną pozycją Jahwe jako jedynego Boga, w 
tradycji biblijnej nie znajdujemy zatem walki bogów. Jahwe tworzy świat, który 
„jest dobry” i od samego początku jest jego Panem. Obok niego wprawdzie 
pojawia się Szatan. W postaci węża kusi on Ewę do zjedzenia owocu z Drzewa 
Wiadomości Dobrego i Złego, skazując przez to ludzkość na wypędzenie z raju, 
życie w cierpieniu i umieranie. Później zaś wielokrotnie pobudzał ludzi do 
rozmaitych występków89. Cherubin Lucyfer i jego upadłe anioły mieli 
zbuntować się przeciwko Bogu w trzecim dniu stworzenia, ale nie są dlań 
przeciwnikami „równego rzędu”90. Dopiero w księgach późniejszych z epoki 
królów i proroków pojawi się prastary bliskowschodni element pokonania 
potworów wyobrażanych czasem w formie smoczej, zazwyczaj wiązanych z 
wodami (Rahaba, Lewiatana, Behemota91) oraz większe wyeksponowanie 
Szatana. Jednakże w sposób nie do końca wytłumaczony, niejako „skryty 
tajemnicą bożą”, jest on tolerowany przez Jahwe. Walka z nim toczy się, jak to 
pokazuje najdobitniej  Księga Hioba, w duszach ludzkich, na gruncie wiary, nie 
zaś w heroicznych zmaganiach zbrojnych. Jahwe nie toczy też walki z Baalem i 
innymi bożkami, dla których Izraelici jakże często zdradzają swego Pana, lecz 
jedynie zakazuje ich fałszywych kultów92.  
         Element walki zbrojnej pojawia się natomiast w Biblii  w zupełnie innej 
formie: walk „narodu wybranego” z jego wrogami, wspieranego przez Boga i 
realizujacego jego zamysły, ale zazwyczaj nie toczonych przezeń osobiście 
(zatopienie armii egipskiej w Morzu Czerwonym jest jednym z nielicznych 
wyjątków jego bezpośredniej interwencji). Wojny starożytnych Izraelitów miały 
więc swój głęboko religijny sens i to one stały się niejako odpowiednikiem 
heroicznych zmagań pogańskich bogów toczonych ze sobą. Nic tedy dziwnego, 
że w Biblii poświęca im się tyle miejsca.  
         Jahwe przedstawiany jest w niej jednak jako Bóg wojowniczy. Często 
nazywa się go Panem Zastępów i jest traktowany tam nie tylko jako wódz wojsk 
                                                           
89 Jednym z ciekawszych zdarzeń tego typu opisanych w Biblii było poduszczenie Dawida do 
przeprowadzenia spisu ludności Izraela, za co Pan dał mu do wyboru karę: klęski głodu, 
najazdu nieprzyjaciela, albo epidemii. Dawid wybrał tę ostatnią i Pan zesłał powietrze 
morowe, tak iż pomarło siedemdziesiąt tysięcy mężów (1 Krn 21. 1-2, 10-14).  
90 Pojawienie się szatana w tradycji żydowskiej jest objaśniane rozmaicie. Bywa on 
utożsamiany z Samaelem, który miał się zbuntować szóstego dnia stworzenia i był 
archaniołem. Może zatem chodzić o dwie postacie, albo o dwie wersje tego samego, w istocie, 
mitu. Patrz: Robert Graves, Michael Patai, op. cit., s. 57-60, 86-7. 
91 Ibid., s. 45-52, szczególnie przypis 11. 
92 Patrz: Mircea Eliade, Historia wierzeń..., cyt. wyd.,  t. I, s. 115-31, 233-43. 
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niebieskich ale i izraelskich. Owe „zastępy anielskie” pojmowano przy tym jako 
byty realne. Według tradycji izraelskiej, gdy przyjęto Torę z nieba zstąpiło 
sześćset tysięcy aniołów i na każdego nałożyły dwie korony, kiedy zaś Izraelici 
zgrzeszyli, zeszło na ziemię milion dwieście tysięcy aniołów zagłady i odebrało 
je im93.  Wojna jest tam zatem przedstawiana jako dzieło heroiczne i „święte”. 
Mojżesz i Izraelici taką śpiewają Panu pieśń dziękczynną po przejściu Morza 
Czerwonego: 
            Pan, mocarz wojny, 

Jahwe jest imię jego.  
Rzucił w morze rydwany   faraona i jego wojsko.  
Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym.  
Przepaści ich ogarneły,  
jak głaz runęli w głębinę.  
Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie,  
prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół.  
Pełen potęgi zniszczyłeś przeciwników Twoich (Wj 15, 3-7)94. 

Mojżesz tak zaś naucza swój lud: 
           Jeśli się udasz na wojnę przeciw twemu wrogowi, a zauważysz, że koni, 

rydwanów i ludzi tam jest więcej niż u ciebie, nie lękaj się ich, gdyż z 
tobą jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Gdy 
będziecie zaczynali walkę, wystąpi kapłan i przemówi do narodu, 
mówiąc mu: ‘Słuchaj, Izraelu! Zaczynacie dzisiaj walkę przeciw 
wrogom waszym, niech trwoga przed nimi was nie ogarnia! Niech serce 
wam nie drży! Nie bójcie się, nie lękajcie się! Gdyż z wami wyrusza Pan, 
Bóg wasz, by walczyć przeciw wrogom waszym i dać wam zwycięstwo’. 
(Pwt 20, 1-4) 

Dlatego Izrealici zabierali ze sobą na wojnę Arkę Przymierza (Lb 10.33-5; 1 Sm 
4.4-5; 14.18), „by Pan był z nimi”, jak też kapłanów przywołujących głosem 
trąb jego uwagę (Lb 10.9).  
         Jak widać wyraźnie z Biblii ,  Izraelici byli ludem wojowniczym. Wierzyli 
oni we wszechmoc Bożą i sądzili, że wszystko, co się zdarza, dzieje się z jego 
woli. Jeśli Izraelici zwyciężali w bitwie, dokonywało się to z woli i mocy Pana, 
jeśli zaś przegrywali - było to karą przezeń zesłaną95. Był on dla nich bowiem 
„Panem potężnym w boju” (Ps 24, 8). Gdy Dawid występuje przeciw Goliatowi, 
mówi doń: 

‘Ty idziesz na mnie z mieczem (...), ja idę na ciebie w imieniu Pana 
Zastępów, Boga wojsk Izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie odda 
cię Pan w moją rękę, pokonam cię i utnę ci głowę. Dziś oddam trupy 

                                                           
93 Patrz: Emanuel Levinas, Cztery lektury talmudyczne, przeł. Ewa Burska,  Oficyna 
Literacka, Kraków 1995, s. 39-40. 
94 Cyt. wyd. s 82.  
95 John Ferguson, War and Peace in the World Religions, Sheldon Press, London 1980, s. 79.   
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wojsk filistynskich ptactwu powietrznemu i dzikim zwierzętom: niech 
przekona się cały świat, że Bog jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy 
zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to wojna 
Pana, on więc odda was w nasze ręce’ (1 Sm 17. 45-7).  

Dla starożytnego Izraela Jahwe był Bogiem wojny nakazującym i 
wspierającym wybijanie do nogi całych ludów, czy ich podbijanie, 
lub wypędzanie. Bóg - wedle tych wyobrażeń - „zaprawia r ęce do 
walki a palce do wojny” (Ps 144, 1). Sprawiedliwy ma cieszyć się 

zemstą i myć swoje nogi w krwi niegodziwców (Ps 58, 9-11). 
Wojna, i przemoc będąca jej wynikiem, jest zatem nie tylko 

usankcjonowana, ale i wspierana przez Boga. Udział w wojnie 
zgodnej z zamysłami Jahwe jest więc nie tylko czynem 

chwalebnym ale i obowiązkiem.  
         Nic tedy dziwnego, iż w izraelskich świętach Nowego Roku, podobnie jak 
u innych sąsiednich ludów, jedną z głównych idei było  intronizowanie na nowo 
Jahwe, Pana świata, i symboliczne przedstawianie Jego zwycięstw nad 
wrogami,  pojmowanymi jako siły chaosu bądź  historyczni wrogowie Izraela96. 
         Jednakże stosunek do wojny nie był tak całkowicie pochwalny. Kiedy 
bowiem Dawid chce zbudować świątynię dla przechowywania w niej Arki 
Przymierza, Bóg mówi doń, jak sam Dawid przyznaje: „Nie zbudujesz domu dla 
imienia mego, bo jesteś mężem wojny i rozlewałeś krew” (1 Krn 28. 3). Dopiero 
Salomon, który sam nie walczył na polu bitwy, może wznieść świątynię. 
Kapłani nie mogą zostać „skalani” krwią. Przemoc i przelewanie krwi niewinnej 
bywa czasem wprost potępiane, a tradycja biblijna przedstawia także Pana jako 
kładącego kres wojnie. 
           Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, dzieła zdumiewające, których 

dokonuje na ziemi. On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, On kruszy 
łuki, łamie włócznie, tarcze pali w ogniu (Ps 46. 7-11). 

Prorok Izajasz zaś wieści: 
           Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na 

wierzchu gór (...) on będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki 
dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swe 
włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie  
będą  się więcej zaprawiać do wojny (Iz 2. 2-4). 

Odnosi się to wszakże do odległej przyszłości i perspektywy eschatologicznej. 
W innej jego przepowiedni, odnoszącej się do Mesjasza, mówi się: 
            ...każdy but pieszego żołnierza, każdy płaszcz zbroczony krwią, pojdą na 

spalenie (...) Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany. 

                                                           
96 Patrz: Mircea Eliade, Myth and Reality, Harper & Row, New York-Hargerstown 1963, s. 
48.  
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Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny 
Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez 
granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które On utwierdzi i 
umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki (Iz  9. 4-6). 

Niekiedy znajdujemy jednak wypowiedzi wyraźnie wskazujące na konieczność 
stoczenia przez Mesjasza okrutnej wojny, która poprzedzi ten pokój. Ma on 
więc „położyć swe stopy na karkach pobitych wrogów, jak na podnóżku”, 
bowiem w dniu swego gniewu Pan zetrze królów, będzie sądził narody i 
wzniesie stosy trupów jak ziemia szeroka (Ps 110. 1,6).  

Pokój nie jest więc w Biblii  tylko chwilowym stanem braku wojny, ale i 
zapanowaniem sprawiedliwości w świecie. Musi to być wszakże pokój 
powszechny, bedący rezultatem pokonania i skruszenia wszystkich wrogów 
Pana aż do krańców ziemi (Mi 4. 3, 5, 13: Zach 9.10), a ujmowany jest on 
przede wszystkim w perspektywie millenarystycznej lub nawet 
eschatologicznej, nie realiów współczesnego świata. Jednakże odnotować to 
należy, iż obok apoteozy wojny, znajdujemy tam także ideał pokoju i 
„siadywania pod swą winoroślą i pod swoim drzewem figowym”, bez 
niepokojenia przez nikogo (Mi 4. 4), aczkolwiek elementy takie spotykamy 
dopiero w później powstałych księgach Biblii . 

W starszych spotykamy się natomiast często z zaleceniami prowadzenia 
wojen w sposób niezmiernie brutalny. Prorok Samuel powtarza, na przykład, 
Saulowi takie słowa Pana: „Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz 
klątwą wszystko, co jest jego własnością (inny wariant przekładu: wytrać jako 
przeklęte wszystko, co ma); nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn jak i 
kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły” (Sm 15, 3)97. Gdy zaś 
Saul oszczędza później co lepsze sztuki bydła, Samuel potępia go z gniewem za 
złamanie nakazu boskiego. Podczas wojny z Ammonitami, Dawid po zdobyciu 
Rabby wywiózł z niej wielkie lupy, a lud zamieszkujący w tym mieście 
„wywiódł i dał ich potrzeć piłami i [połamać] wozami żelaznemi, i porąbać 
siekierami”. Tak też postąpił ze wszystkimi miastami Ammonitów (1 Krn 20. 2-
3)98. A znajdujemy tam jeszcze i rozpruwanie brzuchów ciężarnym kobietom, 
rozbijanie główek dziecięcych (2 Krl 8.12), plądrowanie domów, gwałcenie 
kobiet, wycinanie drzew, zasypywanie źródeł, niszczenie pól, by więcej rodzić 
nie mogły, palenie i obracanie w perzynę osiedli (2 Krl 3, 25), z posypywaniem 

                                                           
97 Przytoczony wariant pochodzi z tak zwanej „Biblii innowierczej” z XVII w.. Patrz: Biblia 
Święta to jest cale Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa (b.d.), Brytyjskie i 
Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Oddaje on niewątpliwie lepiej sens tej wypowiedzi. 
98 Przekład z cytowanej powyżej „Biblii protestanckiej”. Taki też był przekład Wujka. I w 
takiej formie cytowano ten fragment w przeszłości przy dyskusjach o zasadach postępowania 
z wrogami (patrz: J. Tazbir, op. cit., s. 45). Cytowana tu zazwyczaj „Biblia Tysiąclecia”, 
powołując się na niejasność tekstu, tłumaczy w sposób złagodzony, jako wyprowadzenie i 
przydzielenie do pracy przy piłach, żelaznych kilofach i siekierach. 
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ich nawet solą, by nic tam nie wyrosło (Sdz 9, 45). Bywa to wprawdzie 
potępiane, gdy wojna służy zdobywaniu nowych terenów dla Izraela (Am 1, 13) 
i zakazywano aż tak daleko posuniętych działań jako bezrozumnych (Pwt 20, 
19). W przypadku podbijania terenów, które zamierzano zasiedlić, wyrżnięcie 
wszystkiego co żywe miało zapobiec jakimkolwiek obcym, pogańskim 
wpływom na Izraelitów. Mówi się o tym wyraźnie: 

Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, 
jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu. Gdyż klątwą obłożysz 
Chetytę, Amorytę, Kananejczyka, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę, jak ci 
rozkazał Pan, Bóg twój, abyście się nie nauczyli czynić wszystkich 
obrzydliwości, które oni czynią ku czci bogów swoich, i byście nie 
grzeszyli przeciwko Panu, Bogu waszemu (Pwt 20. 16-18).  
Takie postępowanie było wręcz nakazane w przypadku „wojny świętej”,  

kiedy to rzucano klątwę (cherem) na wroga99. Wojska Izraela stosowały jej 
reguły przy podbijaniu Ziemi Obiecanej, a także występując przeciwko wrogom 
Pana dla ukarania ich z jego rozkazu. Prorok Jeremiasz zapowiadał, na 
przykład, zagładę Babilonu i wzywał do  „wojny świętej” z nim, przekazując 
wolę Pana: 

Rozstawcie się przeciw Babilonowi dookoła wszyscy, którzy napinacie 
łuki! Strzelajcie do niego, nie oszczędzajcie strzał, bo  zgrzeszył przeciw 
Panu (...) Pan otworzył swoją zbrojownię i wydobył narzędzia swego 
gniewu (...) rozbijcie obóz dookoła niego, by nie miał możności ucieczki. 
Odpłaćcie mu stosownie do jego postępków: wszystko, co on czynił, 
uczyńcie i jemu. Albowiem był zuchwały wobec Pana, wobec Świętego 
Izraela. Dlatego padną młodzieńcy na jego placach, a tego dnia zginą 
wszyscy jego wojownicy (...) Miecz na Chaldejczyków – wyrocznia Pana 
– na mieszkańców Babilonu, na jego przywódców oraz na jego mędrców 
(...) Miecz na jego konie i jego rydwany i na całą mieszaninę narodów, 
która się w nim znajduje. Miecz na jego skarby, by zostały zagrabione. 
Miecz na jego wody, by wyschły. Jest to bowiem kraj bożków, pysznią 
się swymi straszydłami. Dlatego zamieszkają tam zwierzęta stepowe i 
szakale (...) Nie będzie on nigdy więcej zamieszkały, ani nikt tam nie 
osiądzie na wieki wieków. Tak jak wtedy, gdy Bóg zburzył Sodomę i 
Gomorę  (...) Wznieście znaki w kraju! Dmijcie w trąby wśród narodów! 
Do świętej wojny z nim przygotujcie narody! (...) Wyjdź mój narodzie 
spośród niego! Niech każdy ratuje swoje życie! (Jr 50. 14, 25, 29, 30, 
35, 37-40; 51. 27, 45) 
Wprawdzie karę tę wykonać mają inne narody, a Izraelici mają tylko z 

nimi współdziałać, lecz podobnie postępowali także oni sami. Karę boską mogą 
wykonywać zatem i inne narody, tak na samym Izraelu, jak i na tych, którzy 
sprzeciwili się Bogu, gdyż – jak pisze Georges Minois – to Jahwe według Biblii  
                                                           
99 Patrz: Crépon, op. cit. s. 28.  
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kieruje wszystkimi wojnami, wszystkimi armiami, które są tylko narzędziem w 
jego ręku. Jest on Bogiem wszystkich armii i to on rozdziela zwycięstwa i 
klęski100. Do pewnego stopnia przypomina w tym Indrę, choć to nie czyn 
zbrojny jest tu wartością, lecz wykonanie kary Pana. Niekiedy podobnie 
niszczycielskie wojny, jak wspomniano, wiążą się z ostatecznym tryumfem 
Jahwe, odbudową potęgi Izraela i ukorzenie się pogan przed Panem (zapewne w 
perspektywie millenarystycznej, „po wieczne czasy”, ale w doczesnym świecie), 
lub wręcz ze Zbawieniem, powstaniem z martwych i Sądem Ostatecznym. 
Proroctwa takie głosili Ezechiel (Ez 36-39) i Daniel (Dn  10-12). Nadejścia tych 
wydarzeń oczekiwano wszakże już niedługo. 

 Wspomniana tu „wojna święta” wymagała szczególnych rytuałów oraz 
duchowego przygotowania wojowników. Oddają się oni modłom, zakazane są 
im stosunki płciowe, jak też skalanie jakiegokolwiek rodzaju. Muszą osiągnąć 
stan świętości. Składa się ofiary i udziela im błogosławieństwa. Po zapoznaniu 
się z przepowiednią ogłasza się, iż „Bóg oddaje wroga  twego w rękę twoją”. 
Rogi baranie dają sygnał do ataku. Całą zaś zdobycz składa się w ofierze 
Jahwe101. 

Takie okładanie klątwą przeciwnika i całkowite wygubienie go staje się 
zatem szczególnym rodzajem ofiary. Kiedy król Aradu napadł na Izraelitów i 
wziął trochę ludzi w niewolę, Izraelici złożyli  następujący ślub: „Jeśli dasz ten 
lud w nasze ręce, klątwą obłożymy ich miasta” (Lb 21, 2), co oznaczało, iż 
wszystko zostanie w nich wygubione i złożone w ofierze Panu.  

Jak zwraca uwagę G. Minois, w przypadku „wojny świętej” obecność 
Boga odczuwano niemal fizycznie jako wodza prowadzącego wojska. Ponadto 
pojawia się w takim przypadku paradoksalna sytuacja: zwycięża nie siła i 
sprawność wojowników, ani kunszt ich wodza, lecz moc Jahwe, nawet przy 
pomocy żywiołów102. Dlatego to Dawid, chłopiec jeszcze, powala Goliata. Bóg 
wręcz mówi Gedeonowi: „Zbyt liczny jest lud przy tobie, abym w jego ręce 
wydał Medianitów, gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z 
pominięciem Mnie i mówić ‘Moja ręka wybawiła mnie’” (Sdz 2. 2). Dlatego 
nakazał Gedeonowi, by ten odesłał z obozu najpierw nie dość odważnych, a 
potem by wobec pozostałych zastosował test, jak piją oni wodę, by odesłać 
tych, którzy przy tym uklękli. Tak z trzydziestu dwu tysięcy zostało trzystu i im 
dał zwycięstwo.  

W przypadku wojen toczonych z ludami odległymi, których ziem nie 
zamierzano podbić na zawsze, leżących poza obrębem Ziemi Obiecanej, i na 
które Pan nie rozgniewał się w sposób szczególny zalecano znacznie 
łagodniejszy sposób postępowania: 

                                                           
100 G. Minois, op. cit., s. 11. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
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Jeśli podejdziesz pod miasto, by z nim prowadzić wojnę, [najpierw] 
ofiarujesz mu pokój, a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, 
niech cały lud, który się w nim znajduje, zejdzie do rzędu robotników 
pracujących przymusowo, i będą ci służyli. Jeśli ci nie odpowie 
pokojowo i zacznie z tobą wojować, oblegniesz je. Skoro ci je Pan, Bóg 
twój, odda w ręce – wszystkich mężczyzn wytniesz ostrzem miecza. Tylko 
kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w mieście, cały łup zabierzesz 
(Pwt 20. 10-14). 
Jak widać występują w Biblii przynajmniej trzy ujęcia wojny: 1) jako 

ostatecznego konfliktu, po którym Mesjasz ustanowi pokój oparty na 
sprawiedliwości i poddaniu się wszystkich narodów; 2) jako okrutnej „wojny 
świętej” i starcia w proch winnych przestępstw przeciw Panu, ze złożeniem mu 
w ofierze wszystkich łupów; 3) jako „wojny łupieżczej”, w której bogactwa się 
grabi, a lud wroga wycina się w pień, albo tylko bierze się do niewoli kobiety i 
dzieci, choć i w tym przypadku to Pan daje zwycięstwo. Pierwszy i drugi rodzaj 
wojny nadaje jej wymiar „boskiej kary”. Zwróćmy uwagę, iż przy traktowaniu 
bitwy jako wykonywania wyroku Jahwe, czy też udziału w starciu 
rozstrzyganym jego mocą, rezultat nie zależy od przymiotów wojowników, co 
zasadniczo różni to ujęcie wojny od tradycji indoeuropejskich. Znajdujemy 
zatem w tradycji biblijnej apoteozę wojny, podczas gdy wojownicy biorący w 
niej udział nie mają w istocie tytułu do sławy, tak ważnej dla Greków i 
Rzymian. Wraz z przypisaniem Jahwe natury wojownika, przy jego wyjątkowej 
pozycji, nieporównywalnej z pozycją walczących bogów w omawianych 
poprzednio wierzeniach politeistycznych, wojna zostaje uwznioślona do 
najwyższego wymiaru. Czytamy, na przykład, w Biblii : 

Niech słucha ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i wszystko, co na 
nim wyrasta! Bo Pan kipi gniewem na wszystkich pogan i wrze z 
oburzenia na wszystkie ich wojska. Przeznaczył je na zagładę, na rzeź je 
wydał. Zabici ich leżą porozrzucani, rozchodzi się zaduch z ich trupów; 
od krwi ich rozmiękły góry, całe wojsko niebieskie topnieje (...) Zaiste, 
mój miecz upoił się na niebiosach; oto spadnie na Edom, na lud, który 
przeznaczyłem na potępienie. Miecz Pana spłynął krwią... (Iż 34. 1-4, 5-
6).  

Czy przeczytawszy to ktokolwiek mógłby się wstydzić użycia miecza, 
traktować go jako narzędzie niegodne szlachetnego, jeśli samemu Panu spływa 
on krwią? Nikomu w Chinach nawet przez myśl by nie przeszło, iż rzezi można 
nadać rangę najwyższą z możliwych, wynieść ją wręcz do wymiaru 
transcendentnego. Choć nie znajdujemy zatem w tradycji biblijnej walki bogów, 
jak u innych ludów Azji Zachodniej, czy u Indoeuropejczyków, wojna zostaje w 
niej uwznioślona jeszcze bardziej, tyle, że na inny sposób. 

Wspomnieć warto, iż koncepcja „wojny świętej” została przejęta przez 
islam. Interpretowano ją jednak – jak wskazuje Janusz Danecki – bardzo 
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szeroko: jako obowiązek zespołowy całej gminy muzułmańskiej, jaki można 
było wykonywać sercem, językiem, rękami i mieczem. Ten pierwszy rodzaj to 
walka z szatanem i jego pokusami. Językiem i rękami dokonuje się naprawy 
szkód wyrządzonych ludziom lub gminie. Tylko zaś czwarty rodzaj, 
wykonywany mieczem, dotyczy wojny i walki zbrojnej. Zasadniczym ich zaś 
celem było rozszerzanie, utrzymanie i obrona „terytorium islamu” (rozumianego 
także w sensie metaforycznym), kosztem świata niemuzułmańskiego. Udział w 
takiej walce był poświęceniem samego siebie i swego majątku, by służyć Bogu. 
Już podjęcie takiej walki było zasługą, a jeszcze większe stanowiły zwycięstwo 
i śmierć w niej poniesiona. Takim bohaterom wybaczone zostaną ich grzechy i 
przenoszą się oni do Ogrodów Edenu. W istocie oni nawet nie umierają, lecz 
żyją „karmieni u swego Pana”. Dodawano do tego wszakże rozmaite 
zastrzeżenia: między innymi, by zwalczać na „ścieżce Boga” tylko tych, którzy 
walczą z islamem, nie przekraczając jednak granic103. Jak widać, w stosunku do 
interpretacji biblijnej, dokonało się w islamie wysubtelnienie tego pojęcia i 
rozszerzono go bardzo poza sferę militarną. Czytając Koran odnosi się wrecz 
wrażenie, iż wojowniczy duch Biblii  został w nim nawet wzmocniony: 

Zwalczajcie na drodze Boga 
Tych, którzy was zwalczają, 
Lecz nie bądźcie najeźdźcami. 
Zaprawdę, Bóg nie miłuje najeźdźców! 
I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, 
I wypędzajcie ich, 
Skąd oni was wypędzili! 
- Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. – 
I nie zabijajcie ich przy świętym Meczecie, 
Dopóki oni nie będą was tam zwalczać. 
Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! Taka jest 
odpłata niewiernym! 
A jeśli oni się powstrzymają 
- zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! 
I zwalczajcie ich, 
Aż ustanie prześladowanie 
I religia należeć będzie do Boga. 
A jeśli oni się powstrzymają, 
To wyrzeknijcie się wrogości, 
Oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym! (...) 
Twój Pan objawił aniołom: 
„Oto ja jestem z wami! 

                                                           
103 Janusz Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie,  Dialog, Warszawa 1988, t. 1, s. 252-
4. Autor omawia tam szczegółowo rozwój znaczeniowy tego pojęcia. Powyżej została 
przedstawiona tylko jego forma dojrzała. 
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Umocnijcie wiec tych, którzy wierzą! 
Ja sprowadzę strach na serca niewiernych. 
Bijcie ich wiec po karkach! (...) 
O wy, którzy wierzycie! 
Kiedy spotkacie niewiernych, 
Posuwających się w marszu, 
To nie odwracajcie się do nich plecami! 
A kto tego dnia odwróci się do nich plecami 
- jeśli nie czyni tego powracając do bitwy 
albo przyłączając się do oddziału – 
to ten ściągnie na siebie gniew Boga, 
a jego miejscem schronienia będzie Gehenna! 
A jakże to złe miejsce przybycia! 
To nie wy ich zabijaliście, 
Lecz Bóg ich zabijał. 
To nie ty rzuciłeś [garść piasku na znak przekleństwa], 
Lecz to Bóg rzucił; 
Aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym, 
Pochodzącym od Niego104. 

             
Jak widać, choć nakazuje się głownie działania obronne, to jednak nie są one 
jasno oddzielone od agresywnych, a za brak gorliwości w zwalczaniu 
niewiernych grozi wręcz potępienie. Znajdujemy tu też nowy element: wojna i 
zwalczanie niewiernych są doświadczeniem „pięknym”. Ów duch wojowniczy 
słabł jednak wraz z upływem czasu i utrwalaniem się struktur państwowych 
oraz przechodzeniem dawnych nomadów do życia osiadłego. 

Podobne procesy zachodziły u Izraelitów, a pierwotna ich wojowniczość 
przedstawiona powyżej zmniejszała się wyraźnie wraz z upływem czasu. W 
Talmudzie wręcz dokonał się przełom, gdyż dominuje w nim nie tylko 
potępienie wojny ale i wszelkich kłótni. Poglądy w nim wyrażone zasługują na 
uwagę szczególną, gdyż  są bliskie koncepcjom chińskim. Znajdujemy tam, na 
przykład takie znamienne stwierdzenia: 
           Pokój jest wspaniały, bo równy jest dla wszystkich (Levit. Rabbah 9,9). 
           Pokój jest wspaniały, gdyż jest on dla ziemi tym, czym są drożdże dla 

ciasta. Jeśli Przynajświętszy, oby był on pochwalony, nie dalby pokoju 
ziemi, miecz i dzikie bestie zniszczylyby świat (Bareita de Perek ha-
Shalom). 

            Pokój jest wspaniały, gdyby bowiem żydzi praktykowali nawet 
bałwochwalstwo, ale pokój panowałby wśród nich, Pan powiedziałby; 

                                                           
104 Koran, przeł. Józef Bielawski, PIW, Warszawa 1986, s. 37-8, 211-2 (II. 190-193;  VIII, 12-
17). 
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‘Nie mogę ukarać ich, bo pokój panuje między nimi’ (gen. Rabbah 
33.6)105. 

Ta ostatnia wypowiedź zasługuje na podkreślenie, gdyż pokój jest 
tu stawiany wyżej nawet niż przestrzeganie pierwszego 

przykazania, najbardziej przecie fundamentalnego w judaizmie. 
Rabini przeciwstawiają zatem „mieczowi”, czyli wojowniczości, 

„ołtarz”, czyli pobo żność dającą zgodę. 
           Miecz skraca życie, podczas gdy ołtarz przedłuża je. Miecz, czy też inna 

broń z żelaza, jest symbolem niezgody i konfliktu, podczas gdy ołtarz 
jest symbolem pogodzenia się i pokoju między Bogiem i człowiekiem, jak 
też człowiekiem i jego towarzyszami (Mechilta Jethro 5). 

Znajdujemy tam znamienną historię hiszpańskiego Żyda Samuela ibn Nagrela, 
którego nieprzyjaciel obraził w obecności króla. Ten, biorąc stronę 
pokrzywdzonego, rozkazał Samuelowi wyrwać podły język wrogowi. Jednakże 
Samuel potraktował go z całą uprzejmością i ostatecznie zdobył przyjaźń jego. 
Później tak usprawiedliwiał się wobec władcy: 
           Wyrwałem mu jego zły język i dałem mu w zamian uprzejmy. Któż jest 

najpotężniejszym z herosów? Przecie ten, kto czyni z wroga przyjaciela 
swego! (Avot De-Rabbi Natan 23)106. 

Zaleceniom, by miłować pokój i dążyć do niego (Awot. 1.12) towarzyszy 
objaśnienie, iż chodzi tu o pokój i zgodę, a wyplenienie nienawiści  między 
wszystkimi osobami. Opowiada się, iż Aaron tak dlugo pozostawał z 
zagniewanym człowiekiem, dopóki nie wygnał z serca jego wszystkiej 
nienawiści i wrogości do drugiego. W rezultacie, gdy dawni nieprzyjaciele 
spotykali się ze sobą ponownie, padali sobie w ramiona i całowali się107. 
          Ferguson przytacza wiele fragmentów Talmudu, które pokazują 
potępienie złości, wszelkiego konfliktu między ludźmi, a nawet skrywanej 
zawiści, i nakazują wyzbycie się ich dla zapewnienia zgody. Sformułowana jest 
tam nawet zasada ogólna, że bardziej destruktywne działanie powinno być 
zastępowane mniej destruktywnym, jeśli wystarcza ono do osiągnięcia 
pożądanego celu. Wojna i zabijanie żołnierzy nieprzyjaciela jest zatem 
traktowana tylko jako tragiczna konieczność niezbędna w pewnych sytuacjach. 
Rozróżnia się tam „wojnę religijną”, obowiązkową, od  „wojny wybieranej”. Ta 
pierwsza musi być toczona z „wrogami Pana”, lub też występuje w sytuacji ich 
agresji na Izrael, podczas gdy ta druga służy tylko rozszerzaniu granic Izreaela i 
zwiększaniu jego potęgi oraz prestiżu. O tej pierwszej decydował król, o drugiej 
zaś powinien postanowić Sanhedryn. Jeśli zaś już się ją toczy, należy - jak 

                                                           
105 Cyt. za Fergusonem, op.cit., s. 87. 
106 Ibid. s. 89.  
107 Patrz: Abraham Cohen, Talmud, Cyklady, Warszawa 1995, s. 214. 
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nauczał Majmonides - unikać zbytecznej destrukcji, i pamiętać, że jeńcy są 
takze istotami ludzkimi108. 
         Wojna nie jest tu zatem potępiona całkowicie, co byłoby niemożliwe na 
gruncie Biblii , lecz nacisk kładzie się na maksymalnym ograniczeniu jej skali, 
jak też użycia przemocy, nadto zaś rozciąga się to na całe życie społeczne i 
stosunki międzyludzkie, propagując uzyskiwanie zgody za wszelka cenę, nawet 
kosztem „rycersko” pojmowanej godności osobistej. Różniło to żydów 
zasadniczo od ich europejskiego otoczenia, przejawiającego postawy 
wojownicze i przyjmującego, iż wszelki uszczerbek na czci musi zostać 
ukarany, nawet siłą, bo tylko w ten sposób godność osobista może zostać 
zachowana. To stąd pochodzić się zdaje stereotyp żyda, utrwalany w 
przedstawieniach teatralnych w Polsce szlacheckiej, ukazujących go jako postać 
komiczną i tchórzliwą, gotową na każde upokorzenie dla małego nawet 
zysku109. Brak u żydów z Diaspory wojowniczości, tradycyjnej dla ludów 
indoeuropejskich, stał się - jak można sądzić - jedną z istotniejszych przyczyn 
pogardy dla nich i konfliktów wynikających z odmiennych wartości oraz norm 
zachowania. Podobnie więc jak u Greków oraz Rzymian, także u żydów 
spotykamy się ze stopniowym odchodzeniem od pradawnej apoteozy wojny, co 
stało się też, do pewnego stopnia, udziałem chrześcijaństwa. 

Elementy zbliżone rodziły się w Izraelu jeszcze przed powstaniem 
pierwszych gmin chrześcijańskich. Kluczowym w tym aspekcie był ruch i sekta 
esseńczyków (II w. p.n.e. – I w. n.e.). W ich nauczaniu rozwinięto koncepcję 
wojny eschatologicznej, która zakończy się ostatecznym pokonaniem Szatana, a 
zarazem nieustannych zmagań aż do jej nadejścia sił Dobra i Zła, „synów 
światłości” z „synami ciemności”, Boga i Szatana nazywanego przez nich 
Belialem. Wojna eschatologiczna toczy się wprawdzie w doczesności, lecz 
istota jej jest wymiar nadprzyrodzony, gdyż „synów światłości” wspiera Bóg i 
zastępy anielskie, by pokonać mogli wojska Beliala. Każdy członek wspólnoty 
esseńskiej uznawany był za żołnierza, który stara się sam osiągnąć stan 
świętości i sposobi się do przyszłej, ostatecznej wojny świętej mającej trwać 
przez czterdzieści lat. Wprawdzie w jej trakcie synowie ciemności najpierw trzy 
razy zwyciężą, ale w ostatniej walce zostaną pokonani w siódmym uderzeniu. 
Szczegółowo przedstawia to jeden z najstarszych tekstów znany pod tytułem 
Reguły wojny, odkopany w Qumran110. Owe ostateczne walki są tam 
przedstawiane wyraźnie jako starcie dwu wojsk, ze szczegółowym opisem ich 
organizacji, sposobu działania i toku tej wojny. Synowie Izraela są przy tym 

                                                           
108 Ferguson, op. cit., s. 89-92. 
109 Patrz: J. Tazbir, op. cit., s. 96. 
110 Witold Tyloch, Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym, Wstęp i konsultacja ks. 
Stanisław Mędala, KiW, Warszawa 1997, s. 230-62 (patrz także Wstęp, s. 44 oraz omówienie 
tekstu s. 226-7); Luigi Moraldi, I manoscritti di Qumran, TEA, Milano 1994, s. 271-326. To 
ostatnie wydanie zawiera szczegółowe objaśnienia i komentarze do tekstu.  
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przedstawiani jako reprezentanci światłości, a „obcy” Kittim jako siły 
ciemności. Owa wojna o wymiarze apokaliptycznym stanowiła centralny temat 
ich doktryny religijnej111. Jak wielokrotnie wskazywano nauka esseńczyków 
oraz ich wspólnoty wydają się być bardzo blisko związane z narodzinami 
chrześcijaństwa.   
          W tym ostatnim owa nieustająca walka powiązana została podobnie z 
postacią Szatana. Niekiedy wojna z nim przybiera formę bezpośrednich, niemal 
fizycznych, zmagań. Motyw taki pojawiał się on już w Biblii . Z nim walczył, na 
przykład, Michał Archanioł o ciało Mojżesza (Jdt 9). Jednakże Szatan, jak 
wspomnieliśmy, nie odgrywał początkowo istotniejszej roli ze względu na 
wyeksponowanie wszechpotęgi Jahwe. W Nowym Testamencie wszakże walka 
z Szatanem staje się kwestią centralną, gdyż właśnie misją Chrystusa jest walka 
z nim i zbawienie całej ludzkości. W Apokalipsie, gdzie przedstawiany jest stale 
jako wąż lub smok, walczy on „ze strzegącymi  przykazań Bożych” (Ap 12.17; 
13, 2, 4), a nawet ze świętymi i pokonuje ich, okresowo tryumfując w świecie 
(Ap 13. 4-10). Bywa wprawdzie pokonywany przez wojska niebieskie, ale 
znowu wychodzi na świat, by zwodzić narody i rzucać je do niezliczonych 
bitew (Ap 19. 11-21, 20. 2-8). Zostanie on pokonany ostatecznie dopiero przez 
Baranka (Ap 17.14), lub ogień Boski (Ap 20. 9-10), w eschatologicznej walce 
„końca świata”, po czym nastąpi Sąd Ostateczny i wieczny tryumf Zbawiciela. 
Postać Chrystusa i zbawienie przezeń ludzkości uzyskują swój głęboki sens 
religijny w wyzwoleniu jej spod władzy  Szatana i w walce z nim, stąd rola jego 
w chrześcijaństwie jest o wiele bardziej wyeksponowana niż w judaizmie. 
          Tak więc w tej nowej koncepcji wątki walki sił Dobra i Zła, Światła i 
Ciemności, nabierają kluczowego znaczenia. W nowym Katechizmie 
ogłoszonym przez Jana Pawła II czytamy, na przykład, iż w wyniku grzechu 
pierworodnego Szatan uzyskał do pewnego stopnia dominację nad 
człowiekiem, choć ten zachowuje wolność w swoich wyborach. Człowiek 
znajduje się niejako w niewoli Szatana, czego wyrazem jest śmierć, jakiej 
podlega. Człowiek ma zatem skażoną naturę i jest „skłonny do złego”. Ta 
dramatyczna sytuacja świata, „który cały leży w mocy Złego” sprawia - jak 
kontynuuje Katechizm - iż życie człowieka jest nieustanną walkę. Cytuje się tu 
fragment encykliki Gaudem et spes, gdzie stwierdza się: 

W ciągu bowiem całej historii ludzkiej toczy się ciężka walka przeciw 
mocom ciemności; walka ta zaczęta ongiś u początku świata trwać 
będzie do ostatniego dnia, według słowa Pana. Wplątany w nią  
człowiek wciąż musi się trudzić, aby trwać w dobrym, i nie będzie mu 
dane bez wielkiej pracy oraz pomocy łaski Bożej osiągnąć jedności w 
samym sobie112. 

                                                           
111 Patrz: John J. Collins, Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls, Routledge, London 1997. 
112 GS 37.2. Patrz: Katechizm Kościoła katolickiego, Pallotinum, Poznań 1994, s. 103 (par. 
409, patrz także 407). Ostatnie zdanie w angielskim tekście Katechizmu ma o wiele 
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Katechizm wskazuje też wyraźnie, iż Szatana, czy siły Zła, nie należy pojmować 
metaforycznie, ale w sensie fizycznym, podobnie jak siły Dobra, a dopiero w 
Królestwie Bożym zapanuje sprawiedliwość, miłość i pokój, co sugeruje, iż 
Szatan uniemożliwia ich tryumf w naszym świecie113.  
          Wojna - we współczesnej interpretacji Kościoła - jest więc przejawem Zła 
w świecie. Według wskazań Katechizmu - wszystkie rządy powinny zatem 
unikać wojny, jako niosącej destrukcję życiu ludzkiemu, zaś każdy człowiek 
powinien się modlić i działać, byśmy mogli się uwolnić od wojen. Jedynie 
wojna obronna jest słuszna114, w innych zaś przypadkach należy troskliwie 
rozważyć, czy zło jakie działaniami wojennymi przyczyniamy nie będzie 
większe niż zło, jakie chcemy zwalczyć. Nadto zaś musimy być przekonani, że 
nie pozostały już nam inne środki, i że działanie nasze przyniesie sukces. 
Podczas konfliktu zbrojnego powinno się przestrzegać też praw moralnych i 
pamiętać, iż niszczenie całych miast z ich mieszkańcami jest grzechem 
przeciwko Bogu i ludziom. Jak stwierdza wszakże Katechizm: 

Pokój nie polega jedynie na braku wojny i nie ogranicza się do 
równowagi sił. Nie da się osiągnąć pokoju na ziemi bez obrony dóbr 
osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myśli między ludźmi, poszanowania 
godności osób i narodów, wytrwałego dążenia do braterstwa. Jest on 
‘spokojem porządku’. Jest dziełem sprawiedliwości i owocem miłości. 
Pokój ziemski jest obrazem i owocem pokoju Chrystusa (...) Przez krew 
przelaną na krzyżu, ‘w sobie zadawszy śmierć wrogości’, pojednał On 
ludzi z ludzi z Bogiem, a swój Kościół ustanowił sakramentem jedności 
rodzaju ludzkiego i jego zjednoczenia z Bogiem. ‘On ...jest naszym 
pokojem’115. 

Znajdujemy tu zatem swoistą „sakralizację pokoju”, będącą odpowiedzią na tak 
wyraźną w tradycji śródziemnomorskiej „sakralizację wojny”. Źródłami wojny i 
zagrożeniem dla pokoju są - w  ujęciu Katechizmu nadmierne nierówności 
społeczne i gospodarcze, zawiść, nieufność i pycha. Bowiem „ludziom o ile są 
grzeszni, zagraża niebezpieczeństwo wojny i aż do nadejścia Chrystusa będzie 
zagrażać” 116. Wojna jest zatem we współczesnym nauczaniu Kościoła złem, ale 

                                                                                                                                                                                     
wyraźniejszy sens militarny: „Znalazłszy się na polu bitewnym człowiek powinien walczyć, 
by robić to, co jest słuszne, i tylko przy wielkich poświęceniach, wspomagany przez łaskę 
boża, zwycięży i osiągnie własną integralność moralną”. Por. Cathechism of the Catholic 
Church, Libreria Editrice Vaticana, Vatican 1994, s. 103. 
113 Katechizm, s. 82-3 (par. 310); s. 494 (par. 2046). 
114 Koncepcja „sprawiedliwej wojny” zrodziła się jeszcze w Grecji, ale na gruncie 
chrześcijaństwa wypromował ją św. Augustyn i do jego to nauki nawiązuje Katecizm. 
Praktyczne zastosowanie tych wartościowań moralnych do polityki prezentuje: Michael 
Walzer, Just and Unjust Wars, Basic Books, New York 1977.  
115 Katechizm, s. 522-3 (nr 2304-5). 
116 Ibid. s. 525 (par. 2317). Cytat ten pochodzi z dokumentu Soboru Watykańskiego II, 
Gaudium et spes, 78. 
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do pewnego stopnia nieuniknionym, jakie można tylko ograniczać. Jawi się 
zatem jako przynależna do losu ludzkiego w doczesnym życiu. Dlatego też, 
obok tych deklaracji, znajdujemy tam następującą odnoszącą się do żołnierzy: 
„Ci, którzy poświęcają sie sprawie ojczyzny, służąc w wojsku, są sługami 
bezpieczeństwa i wolności narodów”117. Abstrahując od realiów politycznych 
współczesnego świata (którego porządek narzuciły przecie narody Zachodu), a 
analizując te wypowiedzi wyłącznie w sferze konceptualistycznej, musimy 
stwierdzić, iż - mimo tak dobitnego potępienia wojny - idee te pozostają w 
kręgu tradycji ludów indo-śródziemnomorskich, choć odeszły daleko nie tylko 
od tradycji Starego Testamentu, ale i dawniejszych wyobrażeń chrześcijańskich, 
które były o wiele mniej jednoznaczne. 
           W nauce Nowego Testamentu, szczególnie w sławnym Kazaniu na 
Górze, spotykamy bowiem - odmienną zupełnie od biblijnych wzorców - 
pochwałę miłości wobec nieprzyjaciół, pojednania i rezygnacji z przemocy, a 
Bóg jest tu identyfikowany z miłością. Chrystus mówi nie tylko: „wszyscy, 
którzy za miecz chwytają od miecza giną” (Mt 26.52), lecz formułuje zalecenia 
o wiele bardziej radykalne.  

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: ‘Nie zabijaj!’; a kto by się 
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: Każdy, kto 
się gniewa na brata swego podlega sądowi (...) Jeśli więc przyniesiesz 
dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw 
tobie, zostaw tam dar swoj przed oltarzem, a najpierw idź i pojednaj sie 
z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! (Mt 5. 21-22).  
Słyszeliście, że powiedziano: ‘Oko za oko i ząab za ząab!’ A ja wam 
powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię kto uderzy w 
prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z 
tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!” (Mt 5. 38-40).  
Słyszeliście, że powiedziano: ‘Będziesz miłował swego bliźniego, a 
nieprzyjaciela będziesz nienawidził’ A ja powiadam: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują (Mt 5. 43-44). 

Jednakże, jak odnotowuje Crépon, zapisane są i inne jego 
wypowiedzi o zupełnie odmiennej treści, jak na przykład: 

 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem 
przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, 
córkę z matką, synową z teściowa; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego 
domownicy (Mt 10. 34-5). 
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już 
zapłonął (Łk 12. 49). 

Swoim uczniom nakazuje zaopatrzyć się w miecze: 
...a kto nie ma, niech sprzeda płaszcz i kupi miecz (Łk 22. 36) 

                                                           
117 Ibid. s.  524 (nr 2310). 
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Nie wdając się w skomplikowane analizy tych sprzeczności i dwu 
rzeczywistości, o jakich mówił Chrystus, doczesnej i wiecznej118, po prostu je 
odnotowujemy jako fakt. Mistyczny wątek duchowej walki z grzechem i siłami 
zła z pewnością był w jego nauczaniu kluczowym, jednak metaforyczna forma 
wypowiedzi pozwalała na rozmaite ich odczytywanie. Popularność tego wątku, 
który zajmuje tyle miejsca w pracach poświęconych życiu duchowemu – jak 
zwraca uwagę Minois – świadczy wszakże o istnieniu specyficznego klimatu 
umysłowego i o sprowadzaniu życia, nawet duchowego i religijnego, do walki 
ze Złem. Ma on z pewnością rację, iż używane tu wojenne metafory nie odnoszą 
się do ocen wojen w wymiarze doczesnym. Jednakże ułatwiały niewątpliwie 
zacieranie różnic między Starym i Nowym Testamentem i podtrzymywanie 
wojowniczego nastawienia tego ostatniego. Badacz ten wskazuje również celnie 
na homogeniczność mikro- i makrokosmosu: od czasu popełnienia grzechu 
pierworodnego jednostka skazana jest na toczenie walki wewnętrznej, czemu 
odpowiada toczenie walk między ludźmi ogarnięcie świata przez wojny, które 
będą trwały aż do przywrócenia ładu w dniu Sądu Ostatecznego i definitywnego 
tryumfu Zbawiciela nad Szatanem119. W tej sytuacji, gdy duch tak głęboko 
pacyfistycznego Kazania na Górze był przesłaniany innymi wypowiedziami o 
wiele bliższymi tradycjom bliskowschodnim oraz indoeuropejskim, łatwiej było 
akceptować wojny jako środek rozwiązywania konfliktów w życiu politycznym. 
Tym bardziej, iż chrześcijaństwo zachowywało przecież także wiarę w 
objawienie Starego Testamentu, w którym wojny były kluczowym przejawem 
„mocy Bożej”. Uderza także, nawet już we wczesnych, najczcigodniejszych 
pismach Kościoła, bardzo wyraźna retoryka wojenna. Na przykład piękne 
przykazanie miłości św. Paweł podaje w słowach: „Nie daj się zwyciężać złu, 
ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12.21). Kiedy indziej tak zaś naucza: 

W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną 
zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła 
(...) Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i 
oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w 
gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu 
bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie 
rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to 
jest słowo Boże (Ef 6, 10-11, 14-17).  

Jak ujmuje to Crépon, „chrześcijanie sami siebie przedstawiali jako Bożą 
milicję wyruszającą na duchowy bój z siłami Szatana”120. Traktowali siebie - jak 
pisze on dalej - jako przyobleczonych w Bożą zbroję żołnierzy Chrystusowych, 
zgrupowanych w boskiej armii, którą stanowił Kościół. Mimo zapożyczeń 

                                                           
118 Rozmaite możliwości interpretacyjne i dyskusje naukowe na ten temat sygnalizuje: 
Crépon, op. cit., s. 57-65.  
119 Patrz: G. Minois, op. cit., s. 36. 
120 Ibid., s. 74. 
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terminologii religijnej od legionów rzymskich i bojowego ducha, wcześni 
chrześcijanie oddzielali jednak wyraźnie formę słowną od działań praktycznych 
i za broń nigdy nie chwytali, nawet w obronie swych prześladowanych gmin. 
Przejawiali zatem aż zadziwiającą, heroiczną wręcz wierność duchowi Kazania 
na Górze. Dopiero później, po przyjęciu chrześcijaństwa jako ideologii i religii 
państwowej, a zarazem po chrystianizacji upadającego już Cesarstwa 
Rzymskiego i świata „barbarzyńców”, a jednocześnie i „barbaryzacji” 
nauczania Kościoła, owa „militarna koncepcja chrześcijaństwa” (używając 
celnego ujęcia Crépon’a), przekształciła się w realną agresywność.  

Gdy mówimy więc o „duchu Europy”, trzeba odnotować, iż nawet ta 
doktryna religijna, najbardziej i najgłębiej pacyfistyczna, jaka zrodziła się w 
basenie Morza Śródziemnego, już we wczesnej fazie swego rozwoju 
przyoblekała się w wojownicze słownictwo i wyobrażenia. Stąd też nawet jedna 
z najbardziej znanych organizacji chrześcijańskich, bezsprzecznie i całkowicie 
pokojowa, nosi nazwę Armii Zbawienia. 
          Jak wiadomo, w późniejszym chrześcijaństwie tryumfował raczej duch 
Starego niż Nowego Testamentu, a wojny i walki były otaczane czcią, 
traktowane jako „religijny obowiązek”, bitwy zaś pojmowano nierzadko w 
średniowieczu jako rodzaj Sądu Bożego, w którym to Bóg daje zwycięstwo 
sprawiedliwemu121. Pierre Crépon rozważania swoje o stosunku do wojny w 
tradycji biblijnej i w chrześcijaństwie zaczyna wręcz od wskazania na trudną do 
zrozumienia sprzeczność między ujmowaniem Boga jako Stwórcy 
wszechświata i Ojca wszystkich istot, a zarazem jako Boga krwiożerczego, 
który wzywa swój lud do walki, i w którego imieniu popełnia się tyle rzezi. 
„Temat wojny w Starym Testamencie - jak twierdzi - niewątpliwie stanowi 
największy problem dla współczesnego czytelnika Biblii”  Dalej zaś pisze, iż 
uderzająca sprzeczność między pacyfizmem ewangelicznej nauki, a 
straszliwymi czynami późniejszych chrześcijan dokonywanymi w imię 
Zbawiciela, musi nurtować wszystkich zastanawiających się nad jego 
dziejami122. Tę dwoistość dostrzega także najnowsze wydanie Katechizmu, w 
którym czytamy:  

W swojej nieskończonej mądrości i dobroci Bóg chciał jednak w sposób 
wolny stworzyć świat ‘w drodze’ do jego ostatecznej doskonałości. To 
stawanie się dopuszcza w zamyśle Bożym pojawianie się pewnych 
bytów, a zanikanie innych (...) obok budowania natury, również 
niszczenie123.  
Ze sprzecznością tą radzono sobie, najogólniej rzecz biorąc, na trzy 

sposoby. Pierwszym było potępienie wojny i apoteoza pokoju w duchu Kazania 
na Górze. Już wielki myśliciel Orygenes (185-254) wskazywał, że drugie 
                                                           
121 Patrz omówienie rozwoju tej idei, G. Minois, op. cit., s. 73-6. 
122 Crépon, op. cit.,  s. 15. 
123 Katechizm, cyt. wyd., s. 82 (nr 310). 



 54

przyjście Chrystusa należy interpretować w sposób metaforyczny, jako 
rozprzestrzenienie się nauki Kościoła w świecie całym, albo też przyjście 
Chrystusa do duszy człowieka i pełne zjednoczenie z nim wierzącego, zaś opisy 
wojen w Biblii należy interpretować alegorycznie i odnosić do życia 
duchowego, gdyż rzezi opisanych tam nie sposób pogodzić z pokojowym 
przesłaniem Chrystusa. Posunął się on nawet do stwierdzenia, iż Szatan może 
zostać zbawiony, gdyż jego przeciwstawianie się Bogu jest grzesznym aktem 
jego woli, odrzucając koncepcje dualistyczne. Zalecał on zatem w duchu 
ewangelicznym cierpliwe znoszenie zniewag i nieprawości i unikanie zemsty. 
Chrześcijanin powinien prowadzić, według niego, walkę duchową, nie zaś 
fizyczną. Dlatego żądał on nawet zwolnienia chrześcijan od służby wojskowej, 
by nie brukali się oni krwią. Uczestniczyć oni mogli w słusznej walce tylko 
wspierając ją modlitwami124. Pół wieku później Laktancjusz powtarzał za nim, 
iż „wojna jest ohydą”, a przykazanie „nie zabijaj” ma charakter absolutny i nie 
zwalniają odeń żadne okoliczności, nawet wojna125. Wprawdzie nakaz 
„miłowania nieprzyjaciół”  i nie stawiania im oporu nie znalazł wielu 
zwolenników, lecz ten nurt „pacyfistyczny”, choćby w ograniczonych formach, 
był obecny w myśli chrześcijańskiej. Wojna jawiła się w nim jako klęska, 
podobna do niszczących żywiołów. Z tego „pacyfistycznego” nurtu wywodzić 
się zdaje traktowanie przelewu krwi, nawet na wojnie, jako grzechu, za który 
trzeba pokutować oraz koncepcja, iż przelana krew na rękach „kala” 
(wprawdzie było to zapożyczeniem z Biblii , lecz eksponowano to o wiele 
mocniej, i to w aspekcie moralnym, a nie tylko rytualnym). Inspirowało to 
Kościół do potępiania pojedynków, walk panów feudalnych między sobą, czy 
użycia kuszy, jako „broni morderczej”. W duchu tych nakazów moralnych 
duchowni szukali nieraz rozwiązań pokojowych dla konfliktów politycznych i 
uznawali za słuszne zadawalanie się odszkodowaniem pieniężnym za zniewagę, 
by uniknąć wojny i rozlewu krwi. Cieszyli się też, że w ucieczce żołnierze 
przeciwnika potonęli w rzece, co uwolniło wojska broniące „słusznej sprawy” 
od konieczności brukania się krwią126. 

Św. Augustyn (354-430) również odrzucał manichejskie przekonanie, 
które początkowo przyjmował, iż Zło jest bytem substancjalnym, „wstrętną 
masą materialną”, czy też „złowrogą myślą przenikającą ziemię”, 
przeciwstawiającą się Dobru. Według niego wszystkie rzeczy skończone 
istnieją w Bogu, w tym sensie, że Bóg nimi kieruje i jest stwórcą wszystkiego. 
Wszystko, co stworzył, musi być zatem dobre. Dla Boga nie ma więc zła, a 

                                                           
124 G. Minois, op. cit., s. 51-2;  Henry Chadwick, Early Christian Thought and the Classical 
Tradition, Studies in justin, Clement and Origen, Clarendon Press, Oxford 1966, s. 77-8, 99.  
125 Patrz; G. Minois, op. cit., s. 52. 
126 G. Minois przytacza je za Czcigodnym Będą (VIII w.) a odnoszą się one w pierwszym 
przypadku do konfliktu między saskimi królami Egfrydem i Etelredem w 679 r., w drugim zaś 
o wojnę z 429 r. między wojskami saskimi a burgundzkimi (op. cit., s. 79). 
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istnieją jedynie rzeczy, które wydają się nam złe, gdyż nie harmonizują z czymś, 
lecz mogą harmonizować z czymś innym, i w tym aspekcie być dobre. Świat 
jest harmonijny, ale ma swe wyższe i niższe porządki, a wszystkie one są 
potrzebne127. Stwierdza on wręcz: 

Stąd nawet natura diabła samego, o ile naturą jest, nie jest zła, lecz złą 
czyni ją przewrotność (...) Dobro Boże, które ma on w swej naturze, nie 
wyłącza go spod sprawiedliwości Bożej, która go trzyma w porządku 
kary; i nie ściga w niej Pan Bóg dobra, które stworzył, lecz zło, które 
szatan sam popełnił128. 
Najwyższym dobrem dlań jest pokój, i niewielu myślicieli Zachodu 

może się równać ze św. Augustynem w jego apoteozie. 
Jest tedy pokój ciała uporządkowanym stosunkiem [jego] części. Pokój 
duszy nierozumnej jest to uporządkowany spoczynek pożądliwości. 
Pokój duszy rozumnej [to] uporządkowana zgoda poznania i czynu. 
Pokój ciała z duszą [to] uporządkowane życie i zdrowie żyjącej istoty. 
Pokój człowieka śmiertelnego z Bogiem [to] uporządkowane 
posłuszeństwo w wierze pod prawem wiekuistym. Pokój miedzy ludźmi 
[to] uporządkowana zgoda. Pokój domu [to] to uporządkowana zgoda 
rozkazywania i posłuszeństwa współmieszkańców. Pokój państwa [to] 
uporządkowana zgoda rozkazywania i posłuszeństwa obywateli. Pokój 
Państwa Niebieskiego [to] najdoskonalej uporządkowane i 
najzgodniejsze społeczeństwo, cieszące się Bogiem oraz społecznie w 
Bogu (...) 
Jako tedy może być jakieś życie bez boleści, a nie może być boleści bez 
życia, podobnie może być pewien pokój bez żadnej wojny, a wojny bez 
jakiegoś pokoju być nie może (...) Bóg, Twórca najmądrzejszy 
wszystkich natur, i Rozrządziciel ich najsprawiedliwszy, ustanowił 
śmiertelny rodzaj ludzki, jako największą ozdobę ziemi, dał ludziom 
pewne dobra dostosowane do tego życia, to jest pokój doczesny w miarę 
potrzeb życia śmiertelnego, pokój w samym zachowaniu życia przy 
zdrowiu i całości, tudzież we współżyciu z osobnikami rodzaju swego, a 
nadto wszystko, co jest niezbędne do zachowywania i odzyskiwania tego 
pokoju (...) kto by ze śmiertelników dobrze używał tych dóbr, tak dobrze 
dostosowanych do pokoju śmiertelników, ten otrzyma jeszcze lepsze i 
większe dobra, a mianowicie pokój już nieśmiertelności i należną do 
niego chwałę i cześć w żywocie wiekuistym, by się cieszyć Bogiem i 
bliźnimi w Bogu (...)  

                                                           
127 Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Zygmunt Kubiak, Znak, Kraków 1994, s. 107, 152-4 (ks. 
5. 10; ks. 7. 10, 13). 
128 Św. Augustyn, Państwo Boże, przeł. Ks. Stanisław Kubicki, Antyk, Kęty 1998,  s. 780 (ks. 
XIX, 13). 
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Wszelkie używanie rzeczy doczesnych dąży do tego, by mieć w zysku 
pokój doczesny w mieście ziemskim. W niebieskim zaś mieście dąży do 
zdobycia pokoju wiecznego (...) Bog-Nauczyciel dwóch głównych uczy 
przykazań: miłości Boga i bliźniego, w których człowiek ma wskazany 
trojaki przedmiot swej miłości: Boga, siebie samego i bliźniego (...) 
Będzie to pokój ludzki, czyli uporządkowana zgoda. Na tym zaś polega 
porządek tej zgody, żeby po pierwsze nikomu nie szkodzić, po wtóre 
nadto przynosić pożytek, komu tylko można. Przede wszystkim zaś ma 
mieć pieczę o swych najbliższych129. 

Jest to, niewątpliwie jedna z najwspanialszych apoteoz pokoju w 
piśmiennictwie Zachodu, a zarazem – gdyby pominąć tylko 

odwołania do Boga – byłoby to  zadziwiająco wierne 
przedstawienie myśli konfucjańskiej, aż do szczegółów, takich jak 
wyróżniane typy dusz, czy wyeksponowanie rodziny. Dotyczy to, 
rzecz jasna, również połączenia w organicznie powiązany szereg 

pokoju wewnętrznego jednostki, rodziny, społeczeństwa i państw, 
jak też nakazu czynienia dobra innym. Zasługuje to tym bardziej 

na podkreślenie, iż w nauczaniu Kościoła nacisk zwykle się kładzie 
na powstrzymanie się od czynienia złego. Ale już inne tezy 

budziłyby z pewnością wątpliwości uczonego konfucjańskiego, 
albo wręcz opór. 

Ktokolwiek ze mną wniknie w sprawy ludzkie i w ogólną naturę 
wszechstworzenia, ten przyzna, że jak nie ma istoty, co by do radości nie 
wzdychała, tak też nie ma nikogo, co by pokoju nie pragnął. Albowiem i 
ci nawet, co wojny chcą, dążą tylko do zwycięstwa, a przeto wojując 
pragną dojść do zaszczytnego dla siebie pokoju. Bo czymże jest 
zwycięstwo, jeśli nie ujarzmieniem przeciwnika? Gdy zaś to nastąpi, 
będzie też i pokój. A więc i wojny toczą się z dążenia do pokoju, nawet 
przez tych, co pilnie zaprawiają się do cnoty rycerskiej, dowództwo 
sprawując i boje wiodąc. Pewnik to jest, ze pokój jest pożądanym 
końcem wojny! Każdy nawet w wojowaniu pokoju szuka, a nikt w 
zawieraniu pokoju nie szuka wojny. I ci nawet, co chcą naruszyć już 
posiadany przez się pokój, nie nienawidzą pokoju, lecz chcą go wedle 
swego widzimisię inny mieć. Nie chcą wiec, by nie było pokoju, lecz by 
był taki pokój, jakiego sobie życzą. Wreszcie, jeśli nawet przez bunt 
odłączyli się od innych, to, gdyby nie utrzymywali ze swoimi stronnikami 
pewnego rodzaju pokoju, nie dopną swego zamiaru. Stąd nawet i zbóje, 
by śmielej i bezpieczniej gwałcić pokój innych ludzi, chcą mieć pokój ze 

                                                           
129 Państwo Boże, cyt. wyd., s. 779-82 (XIX, 13-14). Wprowadzono tu drobne poprawki 
stylistyczne przekładu. 
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swymi wspólnikami (...) W domu zaś swoim, z żoną i dziećmi, i kogo by 
tam miał jeszcze u siebie, stara się usilnie pokój i zgodę zachować i rad 
jest pewnie bardzo, gdy domownicy okazują mu posłuch i zgodę (...) Tak 
tedy każdy chce zachować pokój ze swoimi, których pragnie mieć 
powolnymi swym upodobaniom. Bo nawet tych, z którymi wojują, chcą 
ludzie swymi uczynić, jeśli tylko mogą, i pokonawszy ich narzucić im 
warunki swojego pokoju130. 

Św. Augustyn odwołuje się do przykładu potworów, a nawet zwierząt 
drapieżnych i ptaków, przejawiających troskę i czułość do swych młodych, a 
następnie konkluduje: 

O ileż więcej przeto przyrodzone prawo ludzkie unosi niejako człowieka 
do zawierania stosunków towarzyskich i pokojowego współżycia ze 
wszystkimi, o ile można, ludźmi! Gdy nawet źli toczą wojny, by mieć 
pokój ze swoimi i wszystkich, gdyby mogli, radzi by uczynić swoimi (...) 
albo przez miłość, albo przez bojaźń. W ten sposób pycha ludzka 
przewrotnie naśladuje Boga: nienawidzi bowiem równości z 
towarzyszami przed Bogiem, lecz chce narzucić towarzyszom panowanie 
swoje zamiast Boga. Nienawidzi więc pokoju Bożego, a miłuje swój 
nieprawy131 
Pokój i ład są zatem niejako stanem naturalnym, zaś wojna jedynie 

czasowym odchyleniem odeń, związanym z jego zaburzeniem, a celem jej jest 
przywrócenie pokoju, w głębszym jego sensie, nie sprowadzalnym tylko do 
braku walk, i w wymiarze uniwersalnym. Myśliciele konfucjańscy z tezą tą 
zgodzili by się, lecz ograniczyli by tę tezę przede wszystkim do „ludzi 
cywilizowanych”, gdyż dzikie zwierzęta i najdziksi „barbarzyńcy” przejawiają 
agresywność. Podobnie uznali by za oczywiste, iż wojnę prowadzi się dla 
ustanowienia, czy przywrócenia pokoju i ładu. Natomiast myśl o dążeniu do 
„swego pokoju” prze każdego byłaby im już obca, jak również domniemanie o 
równości partnerów. „Słuszny porządek” był dla nich bowiem z natury rzeczy 
hierarchiczny. Mimo tych rozmaitych różnic zasadniczy zrąb koncepcji św. 
Augustyna, jeśli pominiemy odniesienia do Boga, byłby im bliski i mógłby 
stanowić przedmiot uczonej debaty w dawnych Chinach. 

Po wskazaniu różnic między państwem ziemskim i niebieskim św. 
Augustyn stwierdza jeszcze: 

Państwo owo niebieskie, pielgrzymując na ziemi zwołuje obywateli ze 
wszech narodów i zbiera pielgrzymujące społeczeństwo ze wszystkich 
języków, nie troszcząc się o to, jakie są różnice między narodami w 
zwyczajach, prawach i urządzeniach, dążących do osiągnięcia lub 
utrzymania pokoju ziemskiego, bynajmniej tych praw i urządzeń nie 
niszcząc i nie znosząc ich, przeciwnie, zachowując je i stosując się do 

                                                           
130  Ibid.,  s. 776 (ks. XIX. 12.). 
131 Ibid., s. 778. 
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nich; bo to wszystko, choć różne jest u różnych narodów, skierowane 
jest do tego samego celu, do osiągnięcia pokoju ziemskiego, jeśli tylko 
nie przeszkadza religii, która uczy czcić jedynego, najwyższego i 
prawdziwego Boga. A więc i Państwo Niebieskie korzysta z pokoju 
ziemskiego w tej pielgrzymce swojej, strzeże i usilnie pragnie 
zjednoczenia woli ludzi w sprawach należących do doczesnego życia 
ludzkiego, o ile to nie narusza w niczym bogobojności i religii; i ten 
ziemski pokój odnosi do pokoju niebieskiego132. 
Pokój wśród narodów zostaje tu zatem uwznioślony, staje się niepełnym 

odzwierciedleniem pokoju Niebieskiego i z nim koresponduje, a ma wymiar 
uniwersalny i opiera się na poszanowaniu pluralizmu kultur. Wojna jest dla tego 
Ojca Kościoła tylko koniecznością, i to potworną, nie zaś tryumfalną, a podjąć 
ją można tylko w ostatecznej potrzebie, kiedy wyczerpane zostały wszelkie inne 
środki przywrócenia zasad sprawiedliwości. Walkę duchową i wojnę toczy się 
w tym samym celu: dla przywrócenia Boskiego ładu powszechnego, 
zaburzonego na skutek grzechu. Pokój w tym ujęciu oznacza właściwy 
porządek, zgodę i harmonię, a może on zapanować tylko wtedy, gdy każda 
rzecz znajdzie się na swoim miejscu, tak w duszy ludzkiej, jak w społeczeństwie 
i kosmosie. Wojna i walka duchowa jawią się więc jako formy równoległe i 
komplementarne. Owa walka duchowa, swoista „wojna wewnętrzna”, toczy się 
między ciałem i duchem, jako dwiema zasadami, które obie same w sobie są 
dobre, podobnie jak partner toczący z nami wojnę też jest skłonny do dobrego.  

Koncepcja przezeń przyjmowana „wojny sprawiedliwej”   zbliża się 
wprawdzie do „wojny świętej”, ale nie dochodzi do tej skrajności. Pisze on 
bowiem: 

Jest prześladowanie niesprawiedliwe, to, którym bezbożni nękają 
Kościół Chrystusowy; i jest prześladowanie sprawiedliwe, to, którym 
Kościół Chrystusowy nęka bezbożnych (...) Kościół prześladuje z 
miłości, a bezbożni z nienawiści (...) Kościół zmusza do wejścia w swe 
łono tych, których spotyka na swej drodze i miedzy opłotkami, pośród 
schizm i herezji, niechaj ci nie skarżą się, ze zostali przymuszeni, lecz 
niechaj spojrzą, dokąd się ich prowadzi133.  
 Tak, jak ojciec karze swe dzieci aby je wychować, dla ich dobra, tak i 

władcy wypełniają powierzoną im misję stosując niekiedy nawet siłę zbrojną 
dla sprowadzenia bezbożnych na drogę prawdy i dla przywrócenia należytego 
ładu (z czym zgodziłby się w zasadzie i konfucjanista). Na gruncie tych 
koncepcji rozwinęły się wprawdzie  idee krucjat i inkwizycji, lecz św. Augustyn 
bynajmniej ich jeszcze nie propaguje. Żołnierz ma walczyć u niego nie dla 
zbawienia w takiej wojnie, lecz po prostu wypełniając słuszny rozkaz, a celem 
                                                           
132 Ibid., s.  785-6 (ks. XIX, 17). 
133 List 185 (datowany na 417 r.). Cyt. za G. Minois, op. cit., s. 65. Za nim też po części 
przedstawiam poglądy św. Augustyna na wojnę.  
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wojny jest nawrócenie bezbożników, nie zaś ich wymordowanie. G. Minois, 
omawiając te koncepcje zacierać się zdaje te istotne różnice między „wojną 
sprawiedliwą” w ujęciu św. Augustyna, a „wojną świętą” krzyżowców.  

Jednakże znajdujemy też u św. Augustyna i stwierdzenia inne, w istocie 
dalej idące: 

...godzi się mężom dobrym cieszyć się z rozszerzenia państwa, jeżeli na 
przykład nieprawość strony przeciwnej, z którą sprawiedliwą toczono 
wojnę, dopomogła do wzrostu państwa. Małym by ono pozostało, gdyby 
sąsiedzi spokojni byli i sprawiedliwi, gdyby żadnej krzywdy nie byli 
wyrządzali i nie wywoływali przeciw sobie wojny. Wtedy by ku szczęściu 
ludzkości wszystkie państwa małe były, rade ze zgodnego pożycia z 
sąsiadami (...) A przeto wojny prowadzić i pobiwszy ludy rozszerzać 
ojczyznę – dla złych ludzi to szczęście, dla dobrych ostateczność tylko. 
Lecz ponieważ gorzej by było, gdyby krzywdziciele nad sprawiedliwymi 
panowali, stąd i ta ostateczność szczęściem się słusznie nazywać może. 
Większe atoli bez wątpienia szczęście jest mieć dobrego i zgodnego 
sąsiada, aniżeli sąsiada złego orężem ujarzmiać134.  
Pokojowi przyznaje zatem prymat, ale w sposób dość przewrotny 

przyznaje, iż niegodziwości sąsiadów otwierają możliwość ich podboju i 
rozszerzania państwa. Oferuje w ten sposób łatwe uzasadnienie dla wojen 
zaborczych, bo jakąś „niegodziwość” zwykle da się u wroga znaleźć. W 
połączeniu z zasadami „moralności Kalego”, cytowanymi powyżej (złem jest 
napadanie na mnie, dobrem – moja napaść, oczywiście przy założeniu, iż to ja 
bronię sprawy Bożej) koncepcje św. Augustyna stać się mogły łatwo 
uzasadnieniem agresji i wojny. Pamiętać jednak trzeba, iż głosił on wszakże 
pochwałę  pokoju, nie wojny. Nie jest to zatem doktryna militarystyczna. 
Herbert A. Deane, badaczy jego myśli, stwierdza wręcz: 

W żadnym z pism św. Augustyna dotyczącym wojny nie znajdziemy 
nawet śladu militaryzmu, czy też gloryfikacji walki, którą państwa i 
grupy prowadzą z takim okrucieństwem. Niemal każda z jego wzmianek 
o wojnie domowej lub międzypaństwowej jest pełna goryczy i żalu. 
Pamięta on bowiem o cierpieniach i nieszczęściach, które wojna 
sprowadza, szczególnie dla jej niewinnych ofiar (...) Jego własne 
doświadczenia epoki grabieży i mordowania ludności, w jakiej przyszło 
mu żyć, zaowocowały jego głęboką nienawiścią do wojny i surowym 
potępieniem tych, którzy uznawali podboje i zwycięstwa militarne za 
osiągnięcia szlachetne i przynoszące chwałę (...) Św. Augustyn zawsze 
traktuje wojnę oraz przelew krwi z nią związany jako prawdziwe klęski, 
nawet jeśli jest to wojna sprawiedliwa i niezbędna. Władca, lub też 
dostojnik, którzy zaprowadzają pokój, albo zapobiegają wybuchowi 
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wojny przez negocjacje i doprowadzenie do porozumienia, zasługują na 
większe honory i sławę niż wojownicy słusznej sprawy135. 

Deane tezy te potwierdza wieloma dalszymi cytatami z pism św. Augustyna, 
które już pominiemy. Badacz ten dodaje jednak, iż zarazem św. Augustyn 
odrzucał pacyfizm i antymilitaryzm takich Ojców Kościoła jak Tertulian, 
Orygenes i Laktancjusz, gdyż – jego zdaniem – Ewangelie nie narzucają 
chrześcijanom wyrzeczenia się użycia  siły, czy zabijania, jeśli czynią to z 
„obowiązku publicznego”, na przykład jako żołnierze. Wojny bowiem są 
nieuniknione tak długo, jak grzeszni ludzie i społeczeństwa kierują się 
chciwością i żądzą władzy. Jedynie tego ostatniego zdania nie można by 
potraktować jako precyzyjną charakterystykę myślicieli konfucjańskich i 
taoistycznych, czy wręcz podstawowych koncepcji cywilizacji chińskiej, gdyż 
nie znali oni, oczywiście, koncepcji „grzechu”. Ich pragmatyzm prowadził ich 
jednak do podobnych wniosków praktycznych o niemożności całkowitego 
uniknięcia wojen. Poszli oni wszakże o krok dalej: nie tylko zalecali unikanie 
wojen lecz i takie ich prowadzenie, gdy już do nich dochodzi, by maksymalnie 
ograniczyć rozlew krwi.  

Hannah Arendt zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt koncepcji św. 
Augustyna: na kluczową rolę miłości, nie tylko do Boga, lecz i do bliźniego, do 
„sąsiada”, w którym należy widzieć brata. Ucieczka w samotność jest, jej 
zdaniem, u tego myśliciela „grzeszna”. Porzucenie pokus naszego świata, przy 
łasce boskiej, prowadzi zatem do nowego typu zespolenia z innymi oraz 
wspólnej obrony przed światem skażonym grzechem. Na obronie tej zasadza się 
porządek Państwa Bożego, w którym jednostka żyje „razem z innymi i dla 
innych”. To różnić ma zasadniczo stare społeczeństwo od nowego zespolonego 
z Chrystusem, opartego na miłości wzajemnej miast uzależniania jeden 
drugiego. Głęboka wiara ma zatem nie tylko uwalniać od przywiązania do 
świata ziemskiego lecz i tworzyć nowy typ społeczeństwa opartego na 
miłości136. Znowu, jeśli pominąć odniesienia do Boga, choć mają tu one 
fundamentalne znaczenie, w warstwie społecznej koncepcje te są bardzo bliskie 
chińskim. Konfucjusz uczył przecież, iż wszyscy ludzie na świecie są braćmi. 
W późniejszej myśli konfucjańskiej postulowane „doskonałe społeczeństwo” 
oparte na wzniosłych zasadach moralnych z wysoce „uspołecznionymi 
jednostkami”  traktowano jako rezultat cywilizującego wychowania, 
przeciwstawiając je „barbarzyństwu”. Mo Di, współczesny Konfucjuszowi, 
nauczał zaś podobnej miłości wzajemnej, która powinna zapanować między 

                                                           
135 Herbert A. Deane, The Political and Social Ideas of st. Augustine, Columbia University 
Press, New York 1963, s. 154, 157. 
136 Hannah Arendt, Love and Saint Augustin, ed. By Joanna Vecchiarelli Scott, Judith Chelius 
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ludźmi. Nie przypadkowo tylko legiści propagujący militaryzm akceptowali 
zarazem egoistyczny i materialistyczny indywidualizm, podczas gdy wszystkie 
inne szkoły myśli chińskiej łączyły pochwałę pokoju z koncepcjami głębokiego 
uspołecznienia jednostki i przezwyciężania dążeń egoistycznych.  

Jednakże w następnych stuleciach w chrześcijańskiej Europie 
zatryumfowało inne podejście, o wiele bliższe prastarym tradycjom ludów 
indoeuropejskich i nauczaniu Starego Testamentu. Mnich Alkuin, doradca 
duchowy Karola Wielkiego (742-814), tak go przedstawiał w 795 r. 

...Dawid, powołany przez Boga na króla ludu, który był wtedy jego 
ludem wybranym, swym zwycięskim mieczem podporządkował niegdyś 
Izraelowi okoliczne narody i głosił wśród swoich prawo Boże (...) Pod 
tym samym imieniem (Karola Wielkiego nazywano bowiem na dworze 
Dawidem), natchniony tą samą cnotą i tą samą wiarą, jest teraz naszym 
wodzem i przewodnikiem: wodzem, w którego cieniu lud chrześcijański 
spoczywa w pokoju i który wszędzie sieje strach w narodach pogańskich 
(...), czuwając nad tym, by nic sprzecznego z nauka apostołów nie 
wśliznęło się w jakie miejsce, i przykładając się do tego, by wszędzie 
jaśniała w świetle niebiańskiej łaski ta wiara katolicka137.  

Tak sprzeczność wspomniana powyżej została rozwiązana przez 
przyj ęcie opcji wojowniczej i ekspansjonistycznej. Niezadługo 

została ona rozwinięta w koncepcjach „wojny świętej”. Według 
późniejszej rekonstrukcji przez Roberta Mnicha papież Urban II 
miał w 1095 r.  wzywać do krucjaty i wyzwolenia Jerozolimy w 

następujących słowach: 
O bardzo dzielni rycerze, potomkowie niezwyciężonych ojców (...) 
Wyruszcie w drogę do Świętego Grobu, wyrwijcie ten kraj z rąk 
ohydnego ludu i poddajcie go swojej sile. Bóg dał przede wszystkim 
Izraelowi tę ziemię, o której Pismo powiada, że płynie mlekiem i miodem 
(...) Odkupiciel rodzaju ludzkiego wsławił ją przez swoje przyjście, 
zaszczycił swoim przebywaniem, uświęcił swoją męką (...) Wejdźcie wiec 
na tę drogę dla odpuszczenia waszych grzechów i ruszajcie pewni 
niezniszczalnej chwały, która czeka was w Królestwie Niebieskim (...) 
Ktokolwiek zechce zatem podjąć tę świętą pielgrzymkę, da obietnicę 
Bogu i odda się w ofierze jako żywa hostia, święta i miła Bogu. Niechaj 
niesie znak krzyża na czole lub piersi. Wykona tym podwójnym czynem 
przykazanie Boga, który nauczał w swej Ewangelii: Kto nie bierze 
swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien138.         

Nie jest istotne, czy Urban II rzeczywiście to powiedział, gdyż kluczowe 
znaczenie ma już samo uznanie, iż tak „powinien powiedzieć”. Nie tylko wojna 
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zostaje tu podniesiona do rangi „służby Bożej”, lecz i wojownik „świętej 
sprawy” ma zagwarantowaną chwałę w niebiesiech, a przez swój czyn 
heroiczny i ofiarę życia staje się wręcz podobny hostii. Stąd mieliśmy później 
wręcz poszukiwanie „śmierci za wiarę” i prowokowanie jej, i połączenie w ten 
sposób idei „wojny świętej” z męczeństwem. Chrześcijanin identyfikowany jest 
z „żołnierzem Chrystusa” walczącym z siłami Zła, a walka duchowa z walką 
zbrojną. Uosobieniem tego ideału staje się św. Jerzy stawiający czoło smokowi, 
symbolizującemu Szatana. W jednej z legend o nim po tym zwycięstwie sam 
poddał się prześladowaniom chrześcijan i zginął jako męczennik, co pokazuje, 
iż przegrana i ofiara mogły się nawet wydawać wznioślejsze niż zwycięstwo139.   

Jaki wpływ wywarł na chrześcijan wojowniczy duch Biblii , trudno 
ocenić, gdyż rodzime tradycje chrystanizowanych ludów indoeuropejskich 
odgrywały tu z pewnością rolę kluczową. Niewątpliwie jednak opisy tam 
znajdowane usprawiedliwiały, a nawet inspirowały tę apoteozę wojny na 
gruncie chrześcijaństwa. Minois zwraca też uwagę na inspirującą rolę 
Apokalipsy. Podczas krucjat i wojen religijnych – jak pisze – wszyscy fanatycy, 
którzy wyobrażali sobie, że są przedstawicielami sił Dobra zmagającego się ze 
Złem, przeżywali swoje zmagania w heroicznych, a nawet eschatologicznych, 
kategoriach znanych im z Apokalipsy. Kronikarskie relacje o rzeziach podczas 
świętych wojen pełne są opisów wzorujących się na tym dziele. W Apokalipsie 
czytamy, na przykład: „Krew wytrysnęła aż po wędzidła koni” (Ap 6. 4), zaś 
Rajmund z Aguilers opisując zdobycie Jerozolimy w 1099 r. stwierdza: „W 
podcieniu Salomona brodziliśmy we krwi sięgającej końskich kolan, a nawet 
uzd”. Ta ogromna przesada, jak pisze Minois, najlepiej pokazuje do jakiego 
stopnia przesiąkł on tekstem apokaliptycznym, którego wypełnianie się – w 
swoim przekonaniu – oglądał140. Dodać do tego można jeszcze, że zapewne te 
znane mu z Apokalipsy  i ze Starego Testamentu opisy okrutnych wojen stały 
się dlań, podobnie jak dla wielu innych wojowników Zachodu „standardem 
wojny świętej”, czy nawet szerzej - „wielkiej wojny”. Chcąc czuć się „rycerzem 
Pana” dowódca i żołnierze musieli niejako starać się im sprostać przez eskalację 
okrucieństw i odrzucenie swej wrażliwości moralnej. Jak głęboko schematy 
interpretacyjne zaczerpnięte z Pisma Świętego  zapadły w wyobraźnię zbiorową 
na Zachodzie pokazuje najlepiej przykład Ronalda Regana, który swą politykę 
wobec Moskwy ujął w kategoriach „walki z imperium Zła”. Po jej 
nieoczekiwanym wygraniu Francis Fukuyama (Japończyk z pochodzenia, choć 
wychowany w USA) ogłosił zaś „koniec historii” zgodnie z pradawnymi 
wyobrażeniami millenarystycznymi. 

Św. Paweł pisał wszak: 
Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy 
was uciskają, a wam uciśnionym dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba 

                                                           
139 Ibid., s. 121-2. 
140 G. Minois, op. cit., s. 37. 
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objawi się Pan Jezus z aniołami swej potęgi w płomienistym ogniu, 
wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni 
Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę 
z dala od oblicza Pańskiego (2 Tes 1, 6-9). 

Odnosi się to wprawdzie do wojny eschatologicznej i ponownego nadejścia 
Chrystusa, lecz niewątpliwie mogło to inspirować branie wymiaru „kary Bożej” 
we własne ręce, szczególnie, gdy było to korzystne z jakichś względów. Nawet 
całkowita zagłada jakichś ludów znajdowała w ten sposób usprawiedliwienie. 
Chrześcijanie, mając takie wzorce, mogli zatem uważać za uzasadnione okrutne 
tępienie „pogan”, „heretyków”, itp. Jeśli zaś sami przegrywali, czy po prostu 
ginęli na wojnie, można było przedstawiać ich los jako wzniosłą ofiarę. Tak 
prastara, indoeuropejska koncepcja Czynu połączyła się z judaistyczną ideą 
Ofiary, znanej zresztą w rozmaitych formach wielu ludom, jak pokazał to R. 
Girard. 
         Badacz ten wskazywał, iż opowieści biblijne należy potraktować jako 
rodzaj mitów, pokrewnych mitom innych ludów. Zasadniczą różnicę tradycji 
biblijnej dostrzegał w fakcie potraktowania siebie samego, czy „swojej strony”, 
jako „ofiary”, podczas gdy w innych tradycjach jest to zwykle ktoś inny, 
zazwyczaj wróg141. Koncepcje te chrześcijaństwo niewątpliwie jeszcze 
rozwinęło. Pierre Crépon twierdzi, w ślad za René Girardem, że religijne „mity 
stworzenia” nie inspirowały uciekania się do przemocy przez ludzi, a jedynie 
usprawiedliwiały ich  walki, gdyż bardziej  znaczące - wedłlug niego - były w 
tym względzie dopiero inspiracje wojną eschatologiczną. Teza ta jednak budzić 
może wątpliwości: jeśli taki środek jest usprawiedliwiony, to jest dopuszczalny, 
a jeśli walkę bogów traktowano jako „chwalebną” i opiewania godną, to taką 
samą stawała się walka toczona przez ludzi.   
          Crépon wskazuje też na fakt bardzo znamienny: przydawanie bóstwom, 
pierwotnie o innym charakterze, funkcji wojennych (jak w przypadku Marduka 
i Isztar), gdy wierzące w nie ludy uzyskiwały dominację, albo gdy potrzebowały 
wzorców wojennych142. W przypadku chrześcijaństwa w grę mogła tylko 
wchodzić interpretacja Pisma Świętego, z pewnością odpowiadająca 
zapotrzebowaniu społecznemu. Modyfikacje mitów i wierzeń wraz ze zmianami 
sytuacji i warunków życia społeczeństw są oczywiste. Istnieje tu wszakże 
niewątpliwie swoiste sprzężenie zwrotne: walki postaci najbardziej czczonych 
usprawiedliwiają i uzasadniają uciekanie się do przemocy w praktyce, ona zaś 
stymuluje rozwój wyobrażeń w tym kierunku. Możliwy jest także proces 
odwrotny: eksponowania coraz bardziej prawodawczych funkcji bóstw i 
cywilnych cnót herosów wraz  ze zmniejszaniem się znaczenia wojny w życiu 

                                                           
141 Patrz: René Girard, Sacrum i przemoc, przeł. Maria i Jacek Plesińscy, Brama, Poznań 
1993-1994, t. 1-2; tegoż autora: Kozioł ofiarny, przeł. Mirosława Goszczyńska, Wydawnictwo 
Łódzkie, Łódź 1987. 
142 P. Crépon, op. cit.,  s. 141-2, 144-7 
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społecznym, co widoczne jest w upowszechnianych obecnie wyobrażeniach 
Boga Ojca i Syna Bożego, jak też świętych, w chrześcijaństwie 
         Jednakże podnieść tu trzeba kluczowy fakt: jeśli wojna jest 

„działaniem boskim”, leży u „początków kosmosu” jako 
rzeczywistości „słusznie uporządkowanej”, czy nawet w formie 

wojny eschatologicznej ma zaprowadzać taki porządek „u końca 
naszego świata”, naturalne staje się przypisywania wojnie i walce 
natury czegoś niezmiernie podniosłego i chwalebnego. Tak wielkie 

wyeksponowanie wojny w wierzeniach bliskowschodnich,  
indoeuropejskich i chrześcijańskich ukazuje dowodnie jej 
kluczowe znaczenie dla społeczeństw je przyjmuj ących, co 

zaowocowało mitologizacją związanych z nią wartości w mitach i 
wierzeniach religijnych, zgodnie z koncepcją mitologizacji 

Georges’a Balandier, wspomniana na początku tych rozważań. W 
ten sposób uzyskują one otoczkę niezwykle silnych emocji 

społecznych, nadzwyczajny nimb,  a pogwałcenie ich z jakichś 
względów praktycznych staje się prawie niemożliwe, gdyż budzi to 
histeryczne niemal reakcje i lęki. Wzorce i ideały zmitologizowane 

opierają się przeto skutecznie wszelkim próbom racjonalnego 
rozważania takich kwestii, czy też praktycznym niedogodnościom 
oraz szkodom, jakie powodują. Ideały takie, poprzez wyniesienie 

do sfery mitu, uzyskują bowiem trwały byt w innym wymiarze. W 
świetle powyżej przytoczonych faktów widać zaś jasno, iż w 

tradycji zachodniej wojna od pradziejów wyniesiona została do 
sfery religijno-mitycznej uświęcającej ją. Nadawało to jej zarazem 

charakter poniekąd mistyczny. 
          Bronisław Malinowski wskazywał zaś słusznie, iż mit nie jest tylko 
opowieścią, którą można zapisać lub przeczytać, a jest ściśle związany z 
rytuałami oraz z życiem ludzi weń wierzących. Staje się „rzeczywistością 
przeżywaną”, obecną w rytuałach i w moralności, a nawet określającą 
postępowanie143. Walkę zatem istot boskich oraz herosów przeżywano i 
przypominano w rytuałach, a wojny wymiaru rzeczywistego rytualizowano i 
sakralizowano, przekształcając je w „działania święte”. Ponadto, jak celnie ujął 
to Carl Gustaw Jung, w toku czynności sakralnej następuje identyfikacja 
człowieka z bogiem czy herosem, a wiele czynności kultowych ma na celu takie 
utożsamienie. Przypomnieć tu można wspomniane w opisie rzymskiego tryumfu 

                                                           
143 Bronisław Malinowski, „Mit w psychologii ludów pierwotnych”, w jego: Szkice z teorii 
kultury, KiW, Warszawa 1958, s. 475. 
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występowanie wodza jako wcielenie Jupitera. Jak Jung wskazuje, utożsamianie 
takie, początkowo tylko jednostek odprawiających rytuał w swojej 
społeczności, stopniowo upowszechnia się, zachodzą określone zmiany 
psychiczne, aż wreszcie staje się ono, do pewnego stopnia, udziałem 
wszystkich144. Przykładem tego może być utożsamienie rycerzy wyruszających 
na krucjatę – z Chrystusem. Posługując się jego terminologią można by 
powiedzieć, że „wojna bogów” stała się na Zachodzie archetypowym obrazem, 
który porządkuje motywy oraz wzorce zachowań w istocie poza sferą 
świadomości, jako oczywisty i głęboko zakotwiczony w emocjach prawzorzec 
dla naszych codziennych zachowań145. Zwróćmy uwagę bowiem, iż nawet w 
życiu codziennym społeczeństw zachodnich dominowało przez tysiąclecia 
narzucanie swej władzy siłą i okazywanie na każdym kroku podwładnym swej 
przewagi, jak też traktowanie zazwyczaj stosunków miedzy wszystkimi 
podmiotami jako różnych form walki.  

Roger Caillois zwraca uwagę na następujące aspekty, ściśle związane z 
wymiarem religijnym wojny. 

1) Wojna – to paroksyzm istnienia. Rozpętanie żywiołu śmierci budzi 
grozę, a towarzyszy temu świadomość, iż przynieść ona może samym 
walczącym klęskę i śmierć. Dodajmy, iż w tej sytuacji naturalne było 
odwoływanie się do bogów i utożsamianie z nimi, czy też stawanie się 
ich „karzącą ręką”. Legitymizowało to stosowanie przemocy i 
nadawało wojnie głębszy sens – „wypełniania misji”, co 
niewątpliwie było skutecznym zabiegiem psychologicznym, 
ułatwiającym wojownikom obniżenie poziomu lęku, a umacniało ich 
odwagę, kanalizując w sposób korzystny ogromne napięcie 
psychiczne towarzyszące konfrontacji zbrojnej.  

2) Wojna to funkcjonalny odpowiednik święta. Chociaż budzi ona 
grozę, zaś święto jest wydarzeniem radosnym i manifestacją życia, 
występują tez istotne analogie miedzy nimi. Wojna to okres skrajnego 
napięcia w życiu zespołowym, skupiania ludzi razem dla wspólnego 
wysiłku. Jednostka zostaje wyrwana ze swego otoczenia, porzucić 
musi rodzinę, swe zajęcia oraz spokojne bytowanie, ogranicza tez 
radykalnie zwykłe wolności, z których ona korzysta, gdyż wtapia się 
w zbiorowość. Podobnie święto przerywa codzienną krzątaninę i 
organizuje zbiorowe uczestnictwo w jakichś uroczystościach, 
obrzędach, itp. W tym aspekcie istnieje zatem analogia czasu pracy i 
święta, z czasami pokoju i wojny. 

3) Wojna – to czas wybryków, gwałtów i „przebierania miary”. Czasy 
pokoju charakteryzuje stabilizacja, umiar i jedynie drobne 

                                                           
144 Carl Gustaw Jung,  Archetypy i symbole, Pisma wybrane, przeł. Jerzy Prokopiuk, 
Czytelnik, Warszawa 1993, s. 143. 
145 Ibid, s. 183. 



 66

odchylenia od normy. To, co było w nich zabronione i uznawane za 
ohydę, na wojnie przynosi chwałę i uznanie, na piedestał wyniesione 
zostaje mordowanie, grabież i wszelkie czyny oraz postawy 
potępiane i zakazywane. 

4) Wojna stwarza okazję do „radości niszczenia”. Wzbiera w niej długo 
powstrzymywana radość zabijania, znęcania się nad anonimowym 
przeciwnikiem i wyzwala furia niszczenia. Wojownika ogarnia 
„ święty gniew”. „W orgii wściekłości prawdziwy człowiek bierze 
odwet za wszystkie ograniczenia! Instynkty zbyt długo dławione 
przez społeczeństwo i jego prawa stają się czymś najistotniejszym, 
świętym, ostatecznym” – powtarza autor za E. Jüngerem. Mord na 
wojnie – jak stwierdza autor – staje się aktem o charakterze 
religijnym. Ta sama reguła, która nakazuje wojownikowi złożenie 
swego życia w ofierze wymaga też unicestwianie przeciwnika. 
Nakładanie na wojnę reguł szlachetnego pojedynku, w którym 
lojalność i kurtuazja wyznaczają granice okrucieństwa – jest w 
istocie wysiłkiem daremnym. 

5) Wojna – czasem świętokradztwa i marnotrawstwa. Śmierć budząca 
szacunek i obawę staje się przedmiotem kpin, a  ciało zabitego 
można kopać i szargać. Dodajmy, iż w trakcie wojny mamy do 
czynienia nie tylko z profanowaniem zwłok i śmierci samej, lecz i 
obiektów kultu wroga, wszystkiego, co normalnie wymagałoby 
uszanowania. Zarazem, podobnie jak święto, wojna staje się okresem 
rozrzutności, gigantycznego marnotrawstwa i trwonienia bez żalu 
zasobów gromadzonych przez lata.    

6) Wojna – słupem milowym trwania. Święto otwiera przed człowiekiem 
bramy świata bogów i ofiaruje mu „byt nadludzki”. Dlatego staje się 
tak znaczącym przerwaniem czasu codziennej pracy, anonimowych 
dni istnienia. Podobnie wojna otwiera niejako dostęp do boskości, 
staje się wręcz cząstką mechanizmu kosmicznego, co nadaje jej 
charakter religijny. Zaczyna się więc opiewać ją jako najpiękniejszy 
wykwit cywilizacji, okres tworzenia nowego ładu, a pokój traktować 
jako okres degeneracji i upadku. Wojna rozpoczyna zatem nową erę 
w życiu narodów, a czas dzieli się na przed i powojenny. 

7) Wojna – jako manifestacja „siły ożywczej”. Wojna kładzie podwaliny 
istnienia lub przedłuża je. Staje się wiec podobna do porodu, a 
tragiczne jej paroksyzmy ujawniają człowiekowi sens i moc sił 
najtajniejszych, wymusza budowanie nowej przyszłości. Wojna może 
stać się wręcz czynnikiem określającym naród, jako tych, co walczą 
po jednej stronie. Staje się ona imperatywem moralnym. W rezultacie 
pokój staje się tylko chwilowym zawieszeniem wojny i okresem 
przygotowania do jej podjęcia na nowo. Wszelki pozytywny trud 
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zasługuje tylko na pogardę, jeśli nie jest nastawiony na wojnę 
mającą być jego ukoronowaniem. 

8) Wojna jako sakrament. Stan ducha jej towarzyszący ma – zdaniem 
Caillois charakter prawdziwie religijny. Jawi się jako czas sakralny, 
epifanii boskości. Wprowadza ona człowieka w świat, gdzie obecność 
śmierci przyprawia go o drżenie, a uczynki nabierają miarę 
najwyższą. Człowiekowi wydaje się, iż zyskuje nadzwyczajna siłę 
ducha, jak przy mitologicznym zstępowaniu do piekieł  i umożliwia 
„odkrywanie własnego jestestwa”. Człowiek staje się niezwyciężony, 
oczyszcza się z grzechu, zdobywa łaski i najwyższe cnoty. „Między 
wszystkimi, którzy wspólnie dostępują tej konsekracji – pisze autor – 
lub ramię w ramię dzielą niebezpieczeństwa bitew, rodzi się 
braterstwo broni łączące wojowników trwałymi więzami. Daje ono 
poczucie wspólnoty, a zarazem wyższości” w stosunku do tych, 
którzy nie narażali się na niebezpieczeństwa”. Autor zwraca uwagę, 
iż owo podleganie niebezpieczeństwu i zabijanie tworzy hierarchię 
uczestników tych zmagań opartą na stopniach osiąganej chwały. 
Wojna jako paroksyzm wstrząsający kolektywnym bytowaniem 
zyskuje status „czarnego święta” i wywiera dziwny urok na religijna 
cząstkę duszy ludzkiej146. 

Caillois przedstawia wprawdzie swe rozważania o wojnie jako 
dotyczące „całej ludzkości”, lecz mimo pewnych odwołań do kultur „ludów 
prymitywnych” jest to w istocie bardzo głęboka analiza wojny w cywilizacji 
zachodniej, a dokładniej – jej nurtu wojowniczego, gdyż znajdujemy w niej 
przecież także tendencje odmienne. Ukazuje ona znakomicie, jak ścisłe i 
wielorakie związki łącza wojnę z religią w świecie zachodnim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
146 Roger Caillois, Żywioł i ład, wybór Andrzeja Oseki, przeł. Anna Tatarkiewicz, PIW, 
Warszawa 1973, s. 162-82 (studium „Wojna i sacrum”, opublikowane ono zostało pierwotnie 
jako Aneks 3 w tomie L’homme et le sacré, Gallimard, Paris 1950). 
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4) Wojownik – heroicznym bohaterem i bojownikiem z siłami Zła 
 

Dopiero pamiętając o tym dziedzictwie indoeuropejskim oraz 
chrześcijańskim zrozumiemy właściwie przeżycia ludzi Zachodu związane z 
wojną, czy nawet wszelką walką, jak też ich stosunek do konfliktu oraz użycia 
przemocy.  

Niemiecki uczestnik I wojny światowej tak po latach opisuje, na 
przykład, swoje rekruckie przeżycia: 
          Opuściliśmy sale wykładowe, ławy szkolne i warsztaty, i w ciągu krótkich 

tygodni wyszkolenia przekształcono nas w jedno wielkie ciało pełne 
zapału (...) Żyła wśród nas wszystkich, wyrosłych w epoce materializmu, 
tajemna tęsknota za rzeczami niezwykłymi, za wielkimi przeżyciami. 
Wojna porwała nas i oszołomiła. Wśród deszczu kwiatów wyruszyliśmy 
w upojnym nastroju gotowych na śmierć. Wojna musi nam przynieść 
rzeczy wielkie, silne, wspaniałe. Wydawała się nam ona męskim czynem, 
radosnym bojem strzeleckim na kwiecistej, krwią zroszonej łące. 

Jedną z bitew zaś relacjonuje następująco: 
           Gdy tak szliśmy naprzód, ogarnęła nas zaciekłość podobna tej, jaka 

cechowała wojowników starogermańskich. Przepotężne pragnienie 
zabijania uskrzydlało moje kroki. Wściekłość wyciskała mi z oczu 
gorzkie łzy. Potworna żądza niszczenia, wisząca nad polem bitwy, 
zagęszczała się w naszych mózgach i spowijała je w czerwony opar. 
Szlochając i jąkając się wykrzykiwaliśmy ku sobie oderwane zdania, a 
patrzący z boku widz mógłby sądzić, że ogarnęło nas niezmierzone 
poczucie szczęścia147 

Taki stan ducha dobrze objaśniać się zdaje Eliade, mimo niewątpliwej przesady 
niektórych stwierdzeń: 
           Walki, konflikty i wojny po większej części mają rytualne przyczyny i 

funkcje (...) Za każdym razem kiedy pojawia się konflikt, imituje się 
archetypowy model. W tradycji nordyckiej pierwszy pojedynek odbył się, 
gdy Thor, sprowokowany przez giganta Hrungnira, spotyka go na 
‘granicy’ i pokonuje go w jednym starciu (...). Młody wojownik 
powinien zatem powtórzyć walkę między Thorem i Hrungnirem (...). 
Zaciekły berserkir, zapamiętały wojownik, odczuwał dokładnie stan 
świętej furii pierwotnego świata148. 

                                                           
147 E. Jünger, In Stahlgewittern, Stuttgart 1981, str. 7, 261. Cyt za: Eugen Drewermann, 
Chrześcijaństwo i przemoc, przekł. Tadeusz Zatorski, Nomos, Kraków 1996, s. 85. Cytowana 
tu praca w okrojonej nieco formie była wydana w Polsce w 1938 r. pod tytułem; Książę 
piechoty (W nawałnicy żelaza). Sama praca Drewemanna jest niewątpliwie nader stronnicza i 
nieobiektywna, choć zwraca uwagę na realne problemy w tradycji chrześcijaństwa. 
148 Mircea Eliade, the Myth of the Eternal return..., cyt. wyd. s. 29. Wspomniany tu bersekir, 
„niedźwiedzia koszula”, to typ wojowników normańskich, przywdziewających skóry 
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Wojownik uważa się za „wybrańca”, członka szczególnej, 
szlachetniejszej klasy ludzi, i jest to mu wpajane z mniejszą bądź 
większą intensywnością. Polski oficer, podporucznik Piotr Nieć, tak w 
1998 r. relacjonował, na przykład, dziennikarzowi swoje szkolenie w 
amerykańskiej Naval Academy w Annapolis: 

‘Po przyjeździe do szkoły (AS Naval Academy w Annapolis) wszyscy 
pierwszoroczniacy przechodzą przez unitarkę, czyli zwyczajowe pranie 
mózgu. Według przepisów służy ona ukształtowaniu charakteru oficera. 
Oni mówią: zniszczymy człowieka-cywila, odbudujemy mężczyznę-
żołnierza’ (...) 
Biega się tylko po linii prostej, skręcać można tylko pod kątem 90 stopni 
z okrzykiem ‘Pokonaj armię!’ Praktycznie nie wychodzi się poza teren 
szkoły. O randkach, czy minucie wolnego czasu, trzeba zapomnieć. 
Trzeba się uczyć rzeczy absurdalnych. Nieć znał na pamięć jadłospis 
trzech posiłków na wczoraj, dziś i następny dzień. Widział ile pomników 
stoi na terenie koszar i jaką mają historię, znał wyniki sportowe 
najlepszych drużyn ligi baseballowej - i kto gra z kim w następnych 
kolejkach. Te wiadomości są sprawdzane przy okazji nalotów w 
koszarach. Jeśli ktoś się pomyli, cała drużyna wylatuje na korytarz i 
każdy robi 200 pompek. [Według zasady] jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego (...).  
Mundur oficera cieszy się w Stanach Zjednoczonych szacunkiem. W 
szkołach wojskowych uczy się kadetów, że muszą być wzorem dla 
społeczeństwa, stawia się im więc wyższe wymagania. Kadeci 
przysięgają: nie będę kłamał, kradł ani oszukiwał (...) Za złamanie 
kodeksu honorowego grozi relegowanie z uczelni. Ppor. Nieć [mówi]: 
Był taki przypadek, że pod koniec ostatniego, czwartego roku, dzień 
przed promocją, kiedy już rodzice zaproszeni, koszule wykrochmalone, 
wykryto, że student w eseju końcowym (pracy dyplomowej? – K.G.) 
zamieścił cytat z książki i go nie zaznaczył. Wyleciał z wilczym 
biletem149. 

Jeden z jego kolegów dopowiada, że istotna rolę w takim kreowaniu wizerunku 
żołnierza odgrywają filmy, ukazujące go jako bohatera, co powoduje 
utożsamianie się z taką rolą150. 

                                                                                                                                                                                     
niedźwiedzie, posiadających nadprzyrodzone  - jak wierzono - moce stępiania mieczy wroga i 
zatrzymywania w locie jego oszczepów, walczących w szczególnym szale, 
zwielokratniającym ich siłę i uodparniajaacym na ból, którzy idąąc do walki wyli. Patrz: P.G. 
Foote, D.M. Wilson, op. cit., s. 275. 
149 Ewa Winnicka, „Szlify z importu”, Polityka, nr 37 (2158), 12 września 1998, str. 30-1. 
150 Ibid., s. 31. 
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         Poczucie „wzniosłej misji” występuje niekiedy jeszcze wyraźniej 
niż u żołnierza u uczestnika jakiejś ważnej walki. Bojownik „o słuszną 
sprawę”  czuje się bohaterem, nawet jeśliby otoczenie tak go nie 
traktowało, gdyż już samo podjęcie jej nadaje mu cechy heroiczne. 
Także gdy walka zdaje się być skazana na przegraną nakazuje mu to 
poczucie „obowiązku moralnego”, przez swe indo-śródziemnomorskie 
konotacje nabierającego charakteru wręcz egzystencjalnego. Bardzo 
wyraźnie postawa taka została ukazana w rozmowie Zbigniewa 
Herberta z Adamem Michnikiem, w wywiadzie udzielonym mu przez 
poetę w 1980 r.  
     Z.H.: Ja jestem przeciwny pragmatycznej zasadzie, że trzeba wykonywać 

tylko jakieś zadania celowe, dążyć do celów osiągalnych (...) Wydaje mi 
się, że podejmuje się walkę nie dla wygranej, bo to byłoby zbyt łatwe, i 
nie tylko dla samej walki, ale w obronie wartości, dla których warto żyć 
i za które można umrzeć (...) 

     A.M.: Ale powiedz mi, co myślałeś w okresie stalinowskim. Dlatego, ze ten 
twój wiersz „Do Marka Aurelego” ja zrozumiałem w taki sposób: to 
koniec świata, z tym światem umrę, ponieważ w tym świecie, już bez 
wartości aureliańskich (...) żyć nie podobna. 

      Z.H.: Dokładnie tak. Nie miałem ani przebłysku nadziei, że przetrwam 
fizycznie nawet, bo miałem dość ciężki okres (...) miałem absolutne 
poczucie, że zginę, ale nie pójdę na łatwiznę, czy jakąś współpracę [z 
reżimem komunistycznym] (...) Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd, z 
prądem płyną śmiecie. I czy się dopłynie, czy nie dopłynie, kształci to, 
wyrabia mięśnie. A źródła to są początki kultury europejskiej (...) 
Katastrofy historyczne jak gdyby pomagają mi przeżyć moje osobiste            
katastrofy. Jest to straszne pocieszenie - z nieszczęścia innych (...). Ja 
jestem za zwykłym szczęściem tak zwanych zwykłych ludzi. Uważam 
tylko, że w społeczeństwie powinni być tacy wybrańcy - wariaci, którzy 
poświęcają się dla wartości151. 

Mamy tu bardzo wyraźne poczucie „bycia wybrańcem”, cząstką 
szczególnej elity odrzucającej - w imię pewnych ideałów (tu „wartości 
klasycznych”) - jakąkolwiek współpracę z władzami i normalne 
funkcjonowanie w istniejącym systemie. Odzywa się w tym obawa 
przed „skalaniem” przez jakikolwiek kontakt z „ontologicznym złem” 
uosabianym przez wroga, jaką spotykamy już u starożytnych 
Izraelitów i Ariów. A odnotujmy, iż cała ta wypowiedź w istocie 

                                                           
151 „Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd, z prądem płyną śmiecie”, Gazeta Wyborcza, 1-
2.08.1998, str. 18-9. 
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dotyczy nie walki zbrojnej, ale tylko życia codziennego, oporu 
wewnętrznego i pewnych gestów protestu. Jedynie obydwaj 
interlokutorzy ubierają to w szaty prastarego archetypu „świętej 
wojny”, by czuć się „bojownikami”. To nadaje właśnie ich działaniom 
szczególny patos, jakiego nie miałyby one zupełnie poza omawianą tu 
indo-śródziemnomorską tradycji. Dlatego też wyobrażenia o samych 
sobie tak zwanych „dysydentów” z europejskich krajów 
socjalistycznych muszą się zasadniczo różnić od postrzegania swojej 
roli przez dysydentów czy kontestatorów chińskich, tajwańskich, lub 
singapurskich. A dodajmy jeszcze, że postawa „płynięcia pod prąd” 
była w cywilizacji konfucjańskiej od tysiącleci potępiana jako przejaw 
głupoty, braku zrozumienia  „porządku świata”, a w istocie nawet jako 
działanie „niemoralne”, gdyż  szczytnym ideałem było właśnie 
„płynięcie z prądem”. 
         Jeszcze wyraźniej apoteoza walki występuje u uczestników walki zbrojnej, 
nawet w ich wspomnieniach po latach. Gdy dziennikarz rozmawiał z sędziwym 
historykiem Jerzym Kłoczowskim o jego udziale, jako chłopca, w Powstaniu 
Warszawskim, padły tam następujące znamienne wypowiedzi:  
        Dziennikarz: Mam dziwne wrażenie, że walka w Powstaniu Warszawskim 

to były w Pana życiu najszczęśliwsze dni. 
         Kłoczowski: Rzeczywiście, to dziwne, ale chyba tak. To samo 

powiedzieliby Panu pewnie inni żołnierze powstania (...) 
         Dziennikarz: Nie miał Pan poczucia absolutnej klęski? 
         Kłoczowski: Nie. Gdy leżałem z innymi rannymi w szpitalu w 

Skierniewicach, nieznajomi ludzie, którzy tam mieszkali, traktowali nas 
jak bohaterów. Byliśmy chłopcami z Warszawy, którzy bili się za 
wszystkich. Ja czułem się wtedy bohaterem152. 

Mamy tu wyraźną próbę oddania szczególnego stanu ducha wojownika, 
wkraczającego niejako do innego wymiaru bytu. Jak pisze Eliade, walka – 
jedynie rytualna, lub realna wojna – staje się jednym ze środków sakralizacji 
„naszej” przestrzeni i czasu153. Do tego dodać by jeszcze należało, chyba 
ważniejsze nawet dla cywilizacji zachodniej, „uświęcanie bytu”, naszego 
istnienia i rzeczywistości, wynoszenie się przez akt walki ponad przyziemne 
bytowanie w wymiar wyższy, co nadaje jej szczególną podniosłość. Michał 
Masłowski, znany badacz twórczości Adama Mickiewicza, stwierdza wręcz: 

                                                           
152 „Staliśmy wtedy pod ścianą”, rozmowa Pawła Wrońskiego z prof. Jerzym Kłoczowskim, 
Gazeta Wyborcza, 1-2. 08. 1998, s. 9. 
153 Mircea Eliade, The Myth of the Eternal Return..., cyt. wyd. s. 18-21. 
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Prawie przez całą twórczość poeta podkreśla ekwiwalencję zachowań 
historycznych i aktów duchowych; walka jest dla niego rodzajem 
modlitwy, modlitwa zaś rodzajem walki154. 

Dodajmy, iż owe „zachowania historyczne” odnoszą się tutaj przede wszystkim 
do przeobrażania świata i jego doskonalenia przez walkę zbrojna. Wojownik 
czuje się zazwyczaj herosem wspieranym przez Boga i walczącym z siłami zła, 
czy chociażby „bojownikiem o słuszną sprawę” mającą wymiar powszechny i 
wieczny, wypełniającym pewną misję. Jeśli nawet walka skazana jest na 
przegraną „spełnia on szczytny obowiązek” i „składa swe życie w ofierze”, z 
czego wynika jego szczególna pozycja społeczna w wymiarze egzystencjalnym, 
czy choćby narodowym. Jak odnotowuje jeden z autorów polskich, pisząc o 
legionistach II Rzeczpospolitej: 

...wielu z nich, dla których autorytetem był Józef Piłsudski, twórca idei 
polskiego czynu zbrojnego i dowódca I Brygady, uważało się za elitę 
narodu, najbardziej ofiarnych i zasłużonych dla odzyskania 
niepodległości. Po maju 1926 r. przyszedł ich czas. Spośród oficerów 
legionowych wywodziło się nie tylko wielu generałów, ale także 
polityków - premierów, ministrów, parlamentarzystów. 

 Autor pisze zaś o nich patetycznie, jako o tych co „na stos rzucili życia los”155. 
Owo „poczucie misji” występowało przy tym w rozmaitego rodzaju 

walkach epoki nowożytnej: w wojnach między państwami, w których 
przeciwnika przedstawiano zazwyczaj jako „niegodnego”, „wroga demokracji”, 
czy wręcz „uosobienie zła”; w wojnach o wyzwolenie narodowe; jak też 
mających na celu zniewolenie jakichś „obcych”: „dzikich” przez 
cywilizowanych ludzi Europy, „niższych rasowo” Słowian przez aryjskich 
Germanów, itp. Marc Ferro opisując kolonialny podbój Afryki z końca XIX w. 
stwierdza, iż większość wojskowych uważała siebie za nosicieli wielkich 
zamysłów i realizatorów „misji cywilizacyjnej”. Podejmując ją wyzwalali się 
zarazem od „banalności życia codziennego” w metropolii. Potrafili zatem bez 
skrupułów wycinać w pień całe społeczności, czy palić żywcem zamkniętych 
gdzieś „tubylców”, co traktowali jako niezbędne środki dla realizacji planu 
kolonizacji. Nie działali zatem z wyrachowania, ani niskich pobudek, a uważali 
się za „samotnych bohaterów wielkiego dzieła”, podobnie jak w poprzednich 
wiekach kolonizatorzy w Ameryce podejmujący dzieło podboju nowych ziem 
dla swych władców i ewangelizacji tubylców, tak samo w imię ich zbawienia, 

                                                           
154 Święte błądzenie Brata Adama, Wywiad z profesorem Michałem Masłowskim Pawła 
Goźlińskiego, Magazyn Gazety Wyborczej, 8.04.1999, s. 40. 
155 T.S. „Oficerowie Legionów Polskich; Na stos rzucili życia los”, Rzeczpospolita, 8-9. 08. 
1998 (dodatek Plus-Minus). Tytuł nawiązuje do pieśni legionowej odzwierciadlającej ich 
ideały. 
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czy budowy imperium, nie wahający się dokonywać najstraszliwszych nawet 
mordów156. 

Cecil Rhodes (1853-1902) pragnął wręcz doprowadzić do „końca 
wszystkich wojen” przez podporządkowanie jak największej części świata 
panowaniu i prawu brytyjskiemu (aż po reinkorporację USA!). Nacisk kładł on 
przy tym na podbój potrzebnych Imperium Brytyjskiemu ziem, nie zaś ludów: 

Nie zostawimy przecież Afryki pigmejom, kiedy wyższa rasa się mnoży 
(...) Ci tubylcy są przeznaczeni, aby popaść pod naszą dominację (...) 
Tubylec winien być traktowany jak dziecko i prawo wyborcze powinno 
być dla niego niedostępne z tej samej przyczyny co alkohol157. 

Niekiedy zdobywczych intencji nie przysłaniano nawet „misją cywilizacyjną”, 
gdyż sam podbój dla siebie jakichś ziem i zniewolenie jakichś ludów, czy też 
choćby sam rabunek i zdobywanie trofeów, były przecież w tradycji zachodniej 
dziełem przynoszącym chlubę. Stąd Deutsche Ostafrikanische Gesellschaft 
Carla Petersa mogło deklarować w 1884 r., iż „celem kolonizacji  [Afryki] jest 
zdecydowane i pozbawione skrupułów wzbogacenie naszego własnego ludu 
kosztem innych, słabszych ludów”158. Mogło to przybierać wręcz formę 
ludobójstwa prowadzonego, czy też „tolerowanego” przez władze. W 
odniesieniu do Indian w USA opisuje przejmująco tę politykę, jako świadek 
wydarzeń, Henryk Sienkiewicz w swych Listach z Ameryki. W Ameryce 
Łacińskiej z około 11 milionów rdzennych mieszkańców przetrwało do XIX w. 
ledwo koło miliona. Australię u końca XVIII w. zamieszkiwało około 300-
400.000 Aborygenów – w sto lat później pozostało ledwo 10% tej liczby159. 
Inną formą tej nieludzkiej polityki był handel czarnymi niewolnikami z Afryki i 
szerokie ich wykorzystywanie w obu Amerykach jako siły roboczej. 
Praktykowali tak jedno, jak i drugie chrześcijanie, często głęboko wierzący i na 
gruncie przyjmowanej przez nich kultury nie dostrzegający nic zbrodniczego w 
takim traktowaniu podbitych.  

Tak w społeczeństwach głęboko religijnych jak i zlaicyzowanych, 
wojna, a w pewnych wypadkach już sama walka, nie tylko zbrojna, przynosiły 
chlubę lub nawet dawały poczucie kontaktu z jakąś transcendencją. Dlatego 
podjęciu takiego „czynu heroicznego” towarzyszą często rytuały religijne 
przywołujące pomoc boską, a wojownicy przez stulecia na wojnę szli, jak na 
wielkie święto, strojąc się uroczyście. Przypomnijmy też, że w starożytnym 
Izraelu wyruszający na bój powinni pozostawać w stanie „czystości rytualnej”, 
zaś sam obóz wojskowy uznawano za miejsce święte „po którym chodzi Pan” 

                                                           
156 Patrz: Marc Ferro, Historia kolonizacji, przekł. Michał Czajka, Volumen i Bellona, 
Warszawa 1997, s. 41-7, 91. 
157 Cyt. za Ferro, op. cit., s. 95. 
158 Ibid., s. 96. 
159 Ibid., s. 47, 162. 
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(Pwt 23. 10-14), a w krajach katolickich dość często przed wyruszeniem w bój 
praktykowano przystępowanie do sakramentów, odprawianie mszy, itp. 
        Mircea Eliade zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny szczegół: osoba 
uznawana za bohatera musi w tradycji europejskiej być „wojownikiem z siłami 
zła”. Nawet jeśli w rzeczywistości takich walk nie toczył, przypisuje mu się je 
ex post, dla nadania mu heroicznego wymiaru. Dopiero one czynią bowiem z 
niego „prawdziwego herosa” wartego zachowania w zmitologizowanej pamięci 
społeczeństwa160. Nawet poetów romantycznych, wyrażających aspiracje 
narodowe, strojono w szaty „bojowników”, a niekiedy także oni sami tak siebie 
wyobrażali i próbowali takie działania podejmować (patrz przykład 
Mickiewicza i Lorda Bayrona). Stąd też po każdej wojnie tak ważną rolę 
społeczną odgrywają w krajach Zachodu weterani i kombatanci, realni czy 
nawet samozwańczy, gdyż w ten sposób osoby takie niezwykle siebie 
dowartościowują, w oczach własnych i społeczeństwa. W Chinach w latach 
dziewięćdziesiątych XX w. inwalida z wojny koreańskiej, odziany w mundur, 
autentycznie pozbawiony środków do życia po likwidacji większości zakładów 
państwowych i wiejskich „komun ludowych”, gdzie znajdował zabezpieczenie, 
o czym powszechnie wiadomo, mógł żebrać bezradnie na ulicy nie spotykając 
się ani z jakimś szczególnym szacunkiem, ani współczuciem. 
         Wielekroć w powyższych opisach pojawiał się termin „ofiary”, który w 
zachodnich wyobrażeniach zmagań wojennych odgrywał doniosłą rolę. Nie 
wchodząc w szczegóły tej niezmiernie skomplikowanej kwestii można 
powiedzieć, iż ofiara w specyficznym sensie przydawanym jej przez ludy 
indoeuropejskie, choć ma to i bliskowschodnie źródła, posiadała głębszy, 
mistyczny wręcz sens. Była ona nie tylko „darem”, czy też „wymianą darów z 
bóstwem” wedle zasady do ut des, „ja daję Tobie, abyś ty dał mnie”, jak w 
wielu innych religiach świata161, ale aktem niejako ontologicznej przemiany 
świata, jego „odnawiania nieograniczoną mocą ofiary” jako aktu, by posłużyć 
się sformułowaniem Eliadego162. Autorzy francuscy definiują ją w 
chrześcijaństwie następująco:  

Ofiarowanie Bogu daru jako wyraz aktu chwały, dziękczynienia, 
skruchy, lub wynagrodzenia za grzech (...) Nowy Testament interpretuje 
śmierć Chrystusa jako ofiarę ekspiacyjną za grzechy wszystkich ludzi 
(...) dokonaną raz za wszystkich w celu  wyeliminowania grzechu i 
śmierci. Jej nowość polega na utożsamieniu kapłana z ofiarą163. 

                                                           
160 Patrz; Eliade, The Myth of the Eternal Return..., s. 39-46;  wyd. polskie: Mit wiecznego 
powrotu, przekł. Krzysztof Kocjan,  Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 51-9. 
161 Patrz takie jej wlaśnie ujęcie przez  Van der Leeuwa, op.cit. s. 398-407. 
162 Eliade, Historia wierzeń..., t. I, s. 221. 
163 Patrz: Nicole Lemaitre, Marie-Thérèse Quinson, Véronique Sot, Slownik kultury 
chrześcijańskiej, przekł. Tadeusz Szafrański, PAX, Warszawa 1997, s. 216.  
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Najwyższym jej stopniem jest samo ofiarowanie. Wojownik, stanowiący w 
sposób oczywisty sam ofiarę – zgodnie z tymi wyobrażeniami – przeistaczał się 
poniekąd w kapłana tego krwawego obrzędu wojny i mógł się czuć naśladowcą 
Chrystusa, walcząc z siłami zła i wystawiając się na rany i śmierć, co nadawało 
mu nimb nie znany w innych religiach i cywilizacjach. Franco Cardini opisuje 
wnikliwie, jak wraz z postępującą demilitaryzacją społeczeństw rzymsko-
barbarzyńskiej Europy Zachodniej, a zarazem chrystianizacją rycerstwa i 
wiązania go z Kościołem, rycerze będący do X-XI w. przede wszystkim 
członkami elitarnej grupy wojowników pod wodzą arystokraty, przekształcają 
się w miles Christi – żołnierzy Chrystusa, gotowego swój miecz oddać w służbę 
Kościołowi, w rodzaj świeckiego kapłana nie wahającego się dla obrony 
biednych i pokrzywdzonych, czy też w walce ze złem, złożyć swego życia w 
ofierze. W walce wspomagają go też święte relikwie, niekiedy noszone w 
rękojeści miecza, jak też święci. Sam zaś obrzęd pasowania na rycerza 
upodabnia się do sakramentu chrztu. Zabicie „poganina” staje się dlań bardziej 
„zabiciem zła” niż człowieka. Św. Bernard głosząc potępienie rycerstwa oraz 
ideał przekształcenia bellatores w oratores  przedstawiał nawet samą wojnę w 
kategoriach modlitwy i przeżycia ascetycznego, co pokazuje najlepiej ich 
bliskie związki, a potwierdzało to dobrze uformowanie się zakonów rycerskich. 
Stąd autor mówi nawet o swoistej „sakralności profesji rycerskiej”164.  

Adela T. Khoury zwraca uwagę na inny jeszcze aspekt 
judeochrześcijańskich tradycji ofiary: polega ona na nawiązaniu wzajemnego 
stosunku ofiarnika z Bogiem. Przez jej dokonywanie człowiek zbliża się do 
Boga, co wymaga od niego samooczyszczenia i prawdziwego, duchowego 
oddania się Bogu. Pełnym wyrazem tego oddania jest właśnie gotowość 
przyjęcia męki, a nawet śmierci, zaś w Eucharystii Chrystus, jako prawdziwy 
kapłan, dzieli się z nami swoim darem oddania się Ojcu, jest ona zatem 
wspólnym z nim złożeniem ofiary165. Walka mogła zatem dostarczać przeżyć 
niemal mistycznych, związanych z udziałem, tym razem, w prawdziwie 
krwawym obrzędzie typu eucharystycznego, tym bardziej, iż wierzono przecież 
bardzo często we wsparcie Boskie i obecność Bożą na wojnie. 

Takie mistyczne przeżywanie udziału w wojnie ma źródła archaiczne, 
jeszcze pre-chrześcijańskie. W tradycji starożytnych Ariów, którzy rozwijali 
przecież swe wyobrażenia religijne na podstawie koncepcji wspólnych dla 
wszystkich ludów indoeuropejskich, znajdujemy specyficzne utożsamienie 
stworzenia widzialnego świata z samo ofiarowaniem Puruszy - praczłowieka, 
traktowaniem czynu, a nawet wręcz całego życia jednostki, jako ofiary, zaś w 
wymiarze kosmicznym – utożsamienie jej z Absolutem, czy nawet wręcz z 

                                                           
164 Jacques Le Goff (red.), Człowiek średniowiecza, przekł. Maria Radożycka-Paoletti, 
Volumen – Marabut, Warszawa-Gdansk 1996, s.  99-122. 
165 Adela T. Khoury, Leksykon podstawowych pojęć religijnych; judaizm, chrześcijaństwo, 
islam, przekł. Józef Marzęcki, PAX, Warszawa 1998, s. 654-9. 
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universum, które istnieje tylko dzięki niej. W Upaniszadach czytamy: „Ja 
jestem brahmanem, ja jestem ofiarą, ja jestem światem”166. Ona to sprawia, iż 
świat po okresie degeneracji nasyca się realnym bytem. Ofiara, ze względu na 
jej moc, stoi wręcz ponad bogami i decyduje o losach świata. Przez akt ofiary 
człowiek nie tylko wchodzi w związek ze światem, lecz dociera do centrum 
swego istnienia i połączenia z Absolutem. Zarazem polega ona na wyrzeczeniu i 
umożliwia uwolnienie się od zła, a kluczowym elementem jest czyn, akt, czy też 
rytuał, ofiarny. Tak przedmiot składany w ofierze, jak i podmiot, któremu coś 
się ofiarowuje, schodzą w myśli staroindyjskiej na plan dalszy: kluczowy jest 
sam akt ofiarowania. W tej mistycznej interpretacji nawet sam akt zewnętrzny 
ofiarowania liczy się mniej niż intencja oraz duchowe oddanie167. Ofiara urasta 
zatem w tej wizji do aktu o fundamentalnej doniosłości dla jednostki i świata, 
do rangi boskiego niemal tworzenia i eliminacji zła. Utożsamienie „czynu 
zbrojnego” z ofiarą, która jest obowiązkiem wojownika (w cytowanym powyżej 
sławnym fragmencie z Bhagawatgity) nadaje walce szczególną podniosłość. A 
dodajmy jeszcze, że nawet zwierzęta stworzone dla ofiar, osiągają przez tylko 
przedmiotowy w niej udział – „lepszy żywot”168. Niezmiernie godne miejsce 
zajmuje w tradycji wedyjskiej koń, tak drogi sercu wojownika – 
najczcigodniejsze ze zwierząt, a poniekąd kluczowy czynnik kreacji świata i 
pierwszej ofiary169, co tłumaczy jego wyjątkową rolę w zachodnich tradycjach 
wojskowych. Oczywiście koncepcje te nie były przyjmowane w Europie w ich 
rozwiniętej formie indyjskiej, lecz w formie elementarnej, nie w pełni nawet 
uświadamianej, i miały pewien wpływ na kształtowanie wyobrażeń o 
wojownikach i przeżyć ich samych. Obok tych religijnych koncepcji 
występowały też inne, z honorem na pierwszym miejscu, ideałem służby, itd. 

Zwróćmy uwagę, iż z tej perspektywy ofiary, chwałę przynosi już nie 
tylko zwycięstwo, ale sam czyn zbrojny i cierpienia, które się z nim wiążą. 
Wojownik, czy to w ideologii religijnej, czy to narodowo-państwowej lub nawet 
politycznej, z konieczności musi być gotów złożyć swe życie w ofierze, co 
nadaje sprawie, o którą walczy, rys „boskiej kreacji”, a jemu samemu nimb 
szczególnej heroiczności, opromienionej tymi religijnymi skojarzeniami, nawet 
jeśli pozostaje on wśród żywych170.  
                                                           
166 Marta Kudelska (przekł.), Upaniszady,  Oficyna Literacka, Kraków 1999, s. 85 
(Brihadaranjaka, I. 5. 17). Dzieło to jest zwieńczeniem Wed i w przybliżeniu może być 
datowane na XI-X w. p.n.e. 
167 Patrz: Piotr Kłodkowski, Homo misticus hinduizmu i islamu, Dialog, Warszawa 1998, s. 
42-72. 
168 Krzysztof M. Byrski (przekł.), Manussmriti, czyli traktat o zacności; Kamasutra, czyli 
traktat o miłowaniu, PIW, Warszawa 1985, s. 157 (V. 38-40). Ten pierwszy tekst 
przypisywany jest Manu Śwajambhuwa, a zostal spisany zapewne po 200 r. p.n.e. 
169 Patrz: Upaniszady, cyt. wyd., s. 67-9 (Brihadaranjaka, I. 1. 1 – 2. 7). 
170 Głębokie, acz dyskusyjne analizy związków religii, przemocy i ofiary znaleźć można w 
cytowanej powyżej pracy  Girarda. Jednym z zarzutów, jakie można jej postawić jest wszakże 
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5) Wojownik – panem plebsu 
          Do tego wymiaru religijno-mistycznego postaci wojownika w cywilizacji 
zachodniej, dodać trzeba jeszcze aspekt społeczny. Gdy wojna była otoczona 
szczególnym nimbem, spływał on także, jak już mówiliśmy, na wojowników. 
Ludy indoeuropejskie poszły nawet o krok dalej: wydzieliły ich w 
uprzywilejowaną warstwę czy klasę, która zazwyczaj stawała się u nich elitą 
rządzącą. Spotykamy to u Ariów, Celtów, Germanów, starożytnych Greków i 
Rzymian (u tych ostatnich nie przypadkowo to patrycjusze walczyli w konnicy, 
uznawanej za „najzaszczytniejszą”). Pierwszy na ten fenomen zwrócił uwagę 
Georges Dumézil. Według niego systemy teologiczne i mitologiczne mają 
swoje ukryte znaczenia i pomagają społeczeństwom przyjmującym je w 
zrozumieniu samego siebie i samoafirmacji, jak też w budowaniu dumy ze swej 
przeszłości i wiary w przyszłość. Wysunął on koncepcję, która stała się 
inspiracją wielu dalszych badań, iż dla ludów indoeuropejskich, i tylko dla nich, 
charakterystyczne jest wydzielanie trzech funkcji: sprawowania władzy 
zwierzchniej (w aspekcie prawnym i magiczno-religijnym); posługiwania się 
siłą zbrojną dla agresji oraz obrony; a także utrzymywanie wspólnoty (w 
aspekcie produkcyjnym i rytuałów płodności). Nadto zaś ich kolejność z 
powyższego wyliczenia odpowiada ich prestiżowi. W rezultacie te funkcje 
determinują tak hierarchiczny układ bóstw indoeuropejskich, jak i struktury 
społeczne. Najwyższą klasę stanowili zatem u tych ludów kapłani, nieco niżej 
stali wojownicy, a jeszcze dużo niżej – pracujący gmin. Bóstwom najwyższym 
przypisywano funkcje prawodawcze i władzę nad światem,  niżej zaś od nich 
stały bóstwa patronujące wojnie, zaś najniżej zawiadujące urodzajami oraz 
płodnością. Przypisywanie bóstwom naczelnym wielu ludów indoeuropejskich 
funkcji militarnych wiązać się miało, zgodnie z tą hipotezą, z późniejszymi 
przemianami ich charakteru171.  
         Kwestia, czy taki trójdzielny układ społeczny był zjawiskiem 
powszechnym, jest wszakże otwarta. Charakterystyki bogów naczelnych oraz 
struktur klasowych niejednokrotnie wskazują, iż wojownicy mogli wręcz 
zajmować miejsce naczelne, zaś wysunięcie się kapłanów ponad nich zdaje się 
raczej rezultatem ewolucji społeczeństw indoeuropejskich ku bardziej 
pokojowym formom życia. Wyraźnie pisze o tym Jan Kieniewicz w opisie 

                                                                                                                                                                                     
traktowanie wzorców zrodzonych w basenie Morza Środziemnego i rozwiniętych w 
ukształtowanych tu trzech religiach monoteistycznych jako powszechnych. Można wprawdzie 
znaleźć pewne paralele i gdzie indziej, na przykład u Azteków i Inków, lecz jego rozważania 
nie dotyczą, na przykład,  Chińczyków. Skomplikowane te kwestie, wymagające 
szczegółowych analiz wierzeń religijnych, pozostawiamy poza obrębem rozważań. 
171 Patrz: Dumézil, Aspect de la function guerrière..., a także jego: Heur et malheur de 
guerier, PUF, Paris 1969.    
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starożytnych Indii172. Aleksander Gieysztor, choć dopuszcza ten trójdzielny 
podział społeczeństwa u  Słowian, wskazuje, iż ich bóstwa naczelne 
patronowały wojnie, a promowały to wpływowe grupy wojowników173. Pewne 
wątpliwości do sztywnego traktowania tego schematu zgłaszał także Jean 
Bayet174. Tak czy inaczej jest jednak jasne, iż wojownicy u ludów 
indoeuropejskich stanowili podstawową część elity rządzącej, która stała – 
dzięki udziałowi w chwalebnych walkach - wysoko ponad gminem. 
           Początki uznania funkcji wojennych za „zaszczytne” i szczególnego 
szacunku dla pełniących je mogłyby zatem sięgać V tysiąclecia p.n.e., czyli 
epoki neolitu. Dodać można, iż najnowsze odkrycia archeologiczne w Chinach 
także sugerują, iż podstawowe koncepcje ludów zamieszkujących ten kraj (jak, 
na przykład, koncepcja sił polarnych Yin i Yang) mogą również wywodzić się z 
epoki neolitu175. Nie wdając się w dyskusje koncepcji Dumézila, co wykracza 
poza ramy naszych rozważań, warto tylko odnotować, iż bardzo często, jak 
widać z powyższego przeglądu mitów i wierzeń, bóstwa traktowane przez różne 
ludy indoeuropejskie jako naczelne (jak, Zeus, Jowisz i Indra) miały pewne 
funkcje wojskowe, co koresponduje z nader wysokim prestiżem wojownika. 
Choć, bóstwa „czysto wojenne”, jak grecki Ares czy rzymski Mars, istotnie 
zajmują niższe miejsce w hierarchii. 
          Jest to istotna zmiana w stosunku do starożytnych ludów Bliskiego 
Wschodu. Dla tych ostatnich bowiem święta była sama wojna, ale wojownicy 
nie zajmowali wysokiej pozycji społecznej z tytułu wykonywanych zadań, gdyż 
cała gloria zwycięstw spadała na boskiego władcę. Natomiast u ludów 
indoeuropejskich funkcje wojskowe nobilitują swoiście wojowników i wynoszą 
ich ponad prosty lud. Przypomnijmy, że w dawnej Polsce i w zachodniej 
Europie rycerzem czy szlachcicem można było zostać za szczególne akty 
odwagi i zasługi na wojnie, gdyż świadczyły one dowodnie o „szlachetności 
ducha”. Z tym szczególnym statusem wojowników wiązały się tradycje ich 
równości (czego symbolem byli rycerze Okrągłego Stołu Króla Artura, a w 
Polsce powiedzenie „szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”), a wraz z tym 
podejmowania decyzji przez zgromadzenia wolnych obywateli-wojowników, a 
niekiedy obierania nawet przez nich zarządzających krajem (władców epoki 
archaicznej w Indiach, rzymskich konsulów i trybunów, królów w krajach 
nordyckich i w Polsce, choć pewne elementy uzależnienia władców od jakichś 
                                                           
172 Jan Kieniewicz, op. cit., s. 41-2, 46-9. 
173 Aleksander Gieysztor, op. cit., s. 42-76, 87-110. 
174 Patrz jego: Histoire psychologique et politique de la religion romaine, PUF, Paris 1973. 
175 Świadczyć o tym się zdaje grób z III tysiąaclecia p.n.e., neolitycznej kultury Yangshao, w 
jakim po prawej ręce zmarłego ułożono figurę tygrysa, a z lewej smoka, będących ich 
symbolami. Znalezisko to znajduje się w Muzeum Historycznym w Pekinie. Patrz jego opis:  
Henan Puyang Xishui poqian zhi faju jianbao [Krótkie sprawozdanie z wykopalisk na 
stanowisku w miejscowośsci Xishui, w mieście Puyang, w prowincji Henan], Wenwu 1988, nr 
3. 
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zgromadzeń występowały dużo szerzej). Z tych koncepcji wywodził się również 
ustrój greckiego polis i Rzymu epoki Republiki, z obywatelami-żolnierzami 
współdecydującymi o sprawach państwowych. Tak ukształtowała się w Europie 
koncepcja „obywatelskości” z rozwiniętymi potrzebami udziału w życiu 
politycznym i stawiania wolności na czele innych wartości, a na pewno 
nieporównanie wyżej od „napchania brzucha”. Awans społeczny stanów 
niższych prowadził zaś do przejmowania przez nie tych wzorców. Tak więc 
zachodnie idee demokracji i wolności są pochodną tej tradycji panów-
wojowników, jak ona obcej ludom nie  znających tradycji indoeuropejskich 
(podobne elementy znajdziemy jednak także u innych ludów koczowniczych 
euro-azjatyckiego pasa stepowego). Podobnie jak Europejczykom trudno sobie 
nawet wyobrazić, iż inne cywilizacje mogą nie przyjmować ich wartości, tak 
ludziom z nich pochodzącym trudno wręcz zrozumieć, dlaczego sprawy te i 
nieznane im nawet pojęcia (z wolnością na czele) są tak ważne dla 
Europejczyków i Amerykanów. W tej sytuacji ich władcy nie mogli mieć nimbu 
porównywalnego z prestiżem władców w Azji Zachodniej, a tym bardziej 
Wschodniej. Przypomnijmy bowiem pradawny wzorzec władzy u Germanów: o 
pochodzenie magicznym, boskim i wojennym, sprawowanej łącznie przez króla, 
wybranego na wodza, i wolnych wojowników. Jeśli władca taki chciał 
zachować swój autorytet musiał odnosić zwycięstwa, by utrzymać przy sobie 
wojowników, wiernych mu tylko tak długo, jak długo był on najsilniejszy. 
Rezultatem tych stosunków stał się nawet nowy typ państwa, który Michel 
Rouche definiuje jako „rodzaj wspólnoty osób wojskowych bez stałego miejsca 
zamieszkania ani określonej trwałości”, czyli mówiąc wprost bandy 
rozbójników i grabieżców, zdobywających nowe ziemie i łupy176.  
         Odnotujmy także, iż na gruncie tej kultury rycerskiej kształtował się 
również mniej czy bardziej rozwinięty indywidualizm, tak wyraźny już u 
wojowników opisywanych przez Homera, niezmiernie czułych na punkcie 
swojej godności, i w jej obronie zawsze gotowych podjąć walkę. Z tych 
szczególnych tradycji wywodzą się zatem zalążki zachodnich instytucji oraz 
ideałów politycznych. Dlatego jedynie na Zachodzie rozwinęły się struktury 
demokratyczne, a próby ich przeszczepiania na grunt innych cywilizacji dają, 
jak dotychczas, co najwyżej połowiczne rezultaty.  

Tak więc kult wojny i wysoki prestiż wojownika zaowocowały nie tylko 
ukształtowaniem pewnych wzorców osobowych wpływających na zachowania, 
wartości, sposób postępowania i przeżywania swej podmiotowości, lecz także 
na podstawowe instytucje oraz ideały społeczeństw zachodnich, na ich tak 
unikalne w świecie życie społeczne oraz polityczne (z walką stronnictw i 
ugrupowań, prawem, wolnościami – choćby początkowo tylko dla obywateli-
                                                           
176 Paul Veyne (red.), Historia życia prywatnego, t. 1, Od Cesarstwa Rzymskiego do roku 
tysięcznego, Ossolineum, Wrocław - Warszawa  1998, s. 404. 
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wojowników), jak również światopogląd. A przypomnijmy, iż walki stronnictw 
występowały już w Grecji i Rzymie. 
         Zwróćmy uwagę na powstanie swoistego sprzężenia zwrotnego: gdy klasa 
rządząca, lub choćby wyraźnie uprzywilejowana i wpływowa elita, pełni 
funkcje wojskowe i w nich upatruje tytuł do swego wywyższenia, a zarazem 
niewolenia „stanów niższych” nobilituje to jeszcze bardziej same te funkcje i 
podwyższa tym bardziej prestiż wojowania. Naturalną zaś rzeczy koleją klasy 
niższe naśladować się starają obyczaje uprzywilejowanych i przejmują do 
pewnego stopnia ich wartości oraz wzorce zachowania utrwalane i nobilitowane 
w kulturze, aż do czasów najnowszych formowanej w kręgu warstw wyższych. 
W ten sposób zrodzić się mogły klasy, czy warstwy, uznające pracę 
produkcyjną czy zarobkową za „hańbiącą”, a traktujące jako jedyne funkcje 
zaszczytne - rządzenie i wojowanie (obok również zaszczytnych funkcji 
kultowo-religijnych). Czasem łagodniej traktowano tylko pracę na roli, gdy 
„szlachetny” nie mógł ograniczać się jedynie do zarządzania. W Chinach 
znajdziemy, na przykład, przynajmniej od epoki tryumfu konfucjanizmu, 
sytuację zupełnie odwrotną: traktowanie żołnierzy i „sług kultu” jako klasy 
niskie, „podłe”, a uczonych-mandarynów, brzydzących się najgłębiej wojaczką 
– za klasę „czci godną”, chłopstwo zaś, z którego oni się wywodzili – za „lud 
szlachetny”, podczas gdy kupcy i rzemieślnicy stali odeń o wiele niżej i 
pozbawieni byli wielu praw ze względu na swe „podłe zajęcie”.   
         Źródła pisane pozwalają analizować przemiany tych wzorców w Europie, 
ich różnicowanie się i rozwój. O wiele wyraźniej występują one wśród rycerzy 
średniowiecznych zachodniej Europy, czy u polskiej szlachty, niż u Homera. 
Możemy je spotkać nawet w odległych starożytnych Indiach, gdzie cała ludność 
dzieliła się na cztery warny pojmowane jako warstwy o egzystencjalnie różnej 
naturze i przynależnych im funkcjach: braminów wypełniających funkcje 
religijne oraz nauczających, kszatrjów – strzegących ludu, oddających się nie 
tylko walce, lecz także rządzeniu, studiom i składaniu ofiar, których cechuje 
waleczność oraz hojność, wajśjów – oddających się handlowi i rzemiosłom, a 
na końcu śudrów – poświęcający się pracy i służący im wszystkim. Już w 
samym akcie stworzenia świata z ciała Puruszy z jego ust powstali bramini, z 
ramion – kszatrjowie, z bioder – wajśjowie, a z nóg – śudrowie177. Królowie 
musieli się wywodzić przy tym z kszatrjów. W innym wariancie Brahmanów z 
usta Pradżapatiego rodzą się bramini i bóg Agni (czyli ognia), z piersi i ramion 
– kszatrjowie i bóg Indra, z tułowia – wajśjowie oraz inni bogowie, a śudra z 
samych stóp, i to bez towarzystwa bóstw178. Owa czwórdzielność jest 
prawdopodobnie rezultatem podboju Indii i podporządkowania sobie rodzimych 
mieszkańców jako warny najniższej. 
                                                           
177 Patrz: Michalski, Hymny Rigwedy, cyt. wyd., s. 106  (Mandala 10, hymn 90. 12); patrz 
także: Upaniszady, cyt. wyd., s. 80 (I. 4. 15); Manussmriti, s. 39 (I. 87-90). 
178 Śatapatha Brahmana, VIII, 2. 1, 17-18, patrz: Kłodkowski, op. cit., s. 52. 
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W klasycznej pracy T. Veblena o klasie rządzącej, nazywanej przezeń 
„próżniaczą”, gdzie wykorzystywał głównie materiał zachodni,  wyróżnia on 
cztery zajęcia, które są traktowane jako „godne”: sprawowanie rządów, 
ceremonii religijnych, wojowanie i sport, podczas gdy inne, a szczególnie 
zarobkowe, są traktowane jako „hańbiące”179.  
        Odnotowując pogardę dla gminu zmuszonego do pracy i pogardę dla niej u 
wojowników greckich, Maria Ossowska konkluduje: 

Mamy tu już [zatem] w pełni ukształtowany obraz członka klasy 
próżniaczej, który może sobie pozwolić na odgrywanie roli męża stanu, 
ale musi mieć w pogardzie wszelką pracę fizyczną i wszelką pracę 
płatną, i musi unikać piętna zawodowości (...)  Jeżeli przez ethos 
rycerski rozumieć ethos klasy rządzącej, wolnej od troski ekonomicznej, 
pogardzającej wszelkim zajęciem poza wojowaniem, spędzającej czas 
wolny na sporcie, polowaniu i ucztowaniu, to ethos Spartan wolno nam 
nazwać rycerskim na równi z ethosem zobrazowanym u Homera180. 

Rozważa ona bardziej szczegółowo rozmaite wzory rządzącego wojownika, 
jakie spotykamy w tradycji greckiej, lecz nie zmienia to w sposób istotny 
podstawowych rysów wspomnianych wcześniej. Podobne były oczekiwania 
wobec obywatela rzymskiego. Jak pisze Jean-Michel Carrié, zasobność 
jednostki określała zarazem stopień jej odpowiedzialności politycznej i udział w 
działaniach zbrojnych, „będący raczej prawem (a wręcz przywilejem) niż 
powinnością” 181. Wprawdzie wraz z rozszerzeniem terytorium państwa, 
ukształtowaniem rozległych prowincji i pojawieniem swoistych wojsk 
najemnych w cesarstwie, „członkowie klasy rządzącej z wojujących obywateli, 
jakimi byli, przeobrażają się w notabli” – jak pisze Paul Veyne182, to jednak 
wiele elementów dawnej mentalności i obyczajowości przetrwało. Kluczowymi 
były pogarda dla pracy, i wszystkich z niej się utrzymujących, nieustanne 
współzawodnictwo z innymi notablami, jak też hojność wobec podwładnych i 
ludności miasta, nad którym sprawowali patronat. Ostentacyjne próżnowanie 
było cnota i warunkiem rozwijania innych cnót, choć przystawało im także 
zajmowanie się filozofią, retoryką, poezją, a na obszarze greckim i atletyką, 
gdyż jedynym zajęciem godnym człowieka wolnego, obok tych sztuk, było 
sprawowanie zwierzchnictwa nad innymi”183. W tej sytuacji polowanie nabrało 
wręcz „wymiaru mitycznego” i było, podobnie jak wojowanie, zajęciem czysto 
męskim. Umiejętność polowania stawała się środkiem przejawiania swojej 
virtus – cnoty, dowodzącej łaskawości bogów. Kluczową sprawą było 

                                                           
179 T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa 1971. 
180 Ossowska, op. cit., s. 52, 75. 
181 Andrea Giardina (red.), Czlowiek Rzymu, przekł. Paweł Bravo, Volumen-Bellona, 
Warszawa 1997, s. 127. 
182 Paul Veyne, op. cit., s. 46. 
183 Ibid., s. 121-41. 
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pokonywanie zwierzęcej, dzikiej siły własną mocą, inteligencją i zręcznością, 
co stało się nawet oznaką władzy184.  

Jeszcze jaskrawiej wątki te występowały w przypadku 
średniowiecznego rycerza. Powinien on nieustannie myśleć o swej sławie, 
ciągle wykazywać i potwierdzać swoje sprawności, poszukiwać wręcz okazji do 
walki. Choć bardzo ważny dlań był ideał wolności i równości „szlachetnych”, 
nie wykluczało to uznawania pewnej hierarchii oraz nieustannego zabiegania o 
zdobycie pierwszeństwa. „Bić się i kochać” było jego dewizą, tak więc ta sfera 
działań wchodziła w zakres jego roli, nie obejmowała ona natomiast nauk ani 
rozwijania intelektu185.  
         Wraz z podniesieniem samej walki na jeszcze wyższy piedestał 
wypracowano w średniowieczu szczegółowe normy „walki rycerskiej”, 
nakazujące zwyciężanie przeciwnika w otwartym, frontalnym boju, twarzą w 
twarz, po uprzednim wyzwaniu go na bój, dzięki męstwu i sile fizycznej, a 
zakazujące uderzenia z tyłu, uciekanie się do podstępów, wykorzystywanie  
słabości, wroga, napadanie nań przy przewadze liczebnej, itp., nawet gdy 
zmniejszało to zasadniczo szansę wygranej186. Kluczową sprawą przestało być 
bowiem zwycięstwo, a stał się sam sposób walki. Złamanie reguł narażało na 
hańbę. Oczywiście odnosiło się to tylko do szlachetnych przeciwników, nie do 
gminu. Owe ideały rycerskie odegrały wielką rolę w kulturze europejskiej, a 
nawet do pewnego stopnia i w amerykańskiej, choć pozornie są one jej obce187. 
Dodajmy, iż zazwyczaj to władca osobiście pasował na rycerza188. Przypomnieć 
można, że kluczowym oskarżeniem propagandy w Stanach Zjednoczonych 
wobec Japończyków w okresie II wojny światowej było zaatakowanie USA bez 
formalnego wypowiedzenia wojny, choć w istocie spóźniło się ono ledwo o 
godzinę i tylko ze względów technicznych, gdyż okcydentalizująca się Japonia 
chciała dochować i w tym względzie norm zachodnich. 

          W sposób paradoksalny ideały rycerskie absolutyzowano, gdy już sami rycerze 
dawno znikli. Jednym z zadziwiających tego przejawów była żywotność 
instytucji pojedynku, który traktowano jako przywilej, a poniekąd i obowiązek 
„dobrego towarzystwa”, ze szczegółowo skodyfikowanymi normami, rytuałami 
oraz etosem ostentacyjnego lekceważenia śmierci. George Clark, w swej 
analizie jego rozwoju, a następnie walki z tą zakorzenioną instytucją pisze:  

                                                           
184 Ibid., s. 385-6. 
185 Ossowska, op. cit., str. 94-105. Patrz także Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, PWN, 
Warszawa 1961. 
186 Patrz: Dariusz Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV 
w.),  Wydawnictwo DiG, warszawa 1998, s. 9-10; Ossowska, op. cit., s. 195-6. Wątki te 
występują też jako wzorce idealne w chansons. Patrz; Jacques de Goff, op. cit., s. 126.    
187 Patrz interesująca analiza Ossowskiej, op. cit., s. 195-215. Zwrócić warto uwagę na 
bohatera westernu: w swoisty sposób kontynuuje on tradycję rycerską. 
188 Patrz: Ossowska, op. cit., s. 195-6; Piwowarczyk, op. cit., s. 9-10. 
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Powieści budowały swą akcję na podstawie jego ścisłych norm 
etykietalnych, jakie z założenia miały regulować walkę, jak też 
rycerskich motywów, które przyjmowano jako prowadzące do niego: 
‘ponieważ słownie uchybił czci kobiety’, [w duchu] ‘pistolety dla 
dwóch, kawa dla jednego’189.  

Jak odnotowuje on zwyczaj ten kultywowany był szczególnie w środowiskach 
oficerskich, dodając: „Pojedynkowanie się i koncepcja honoru były ściśle 
powiązane z dumą i umiejętnościami walki klas rządzących, a nikt nie wątpił, że 
są one potrzebne państwu”. Był to rodzaj sportu mający uwidaczniać odwagę, 
przynależny do statusu gentlemana z jego obowiązkami i odpowiedzialnością, 
jak również dbałością o własną godność190. John Ruskin (1819-1900), brytyjski 
myśliciel i teoretyk sztuki, w duchu XIX w. twierdził, że od pradziejów ludzie 
się dzielą na dwie „rasy” - robotników i „graczy”. Ci ostatni to natury 
wojownicze, dumne ze swego próżnowania, nieustannie więc łaknące rozrywki, 
wyzyskują oni stany pracujące niby bydło i posługują się nim w swoich 
grach191. Johan Huizinga ten aspekt walki i wojny szczególnie eksponuje, 
wskazując jak dawne wojny o sakralnym wymiarze nabierały później charakteru 
„pięknych i szlachetnych, choć niekiedy i krwawych gier oraz zabaw”192.  
          Luciano Pellicani podobne procesy opisuje w Indiach, gdzie w okresie 
odpowiadającym naszemu średniowieczu uformowała się szczególna warstwa: 
radżputowie, arystokracja miecza traktująca wojowanie za swój zawód i 
powołanie. Wywodzili oni swe pochodzenie od bóstw Ramy, Kriszny i Agni 
oraz utrzymywali, iż są czystymi potomkami starożytnych Ariów, „żądając dla 
siebie uprzywilejowanego statusu ontologicznego, dzięki któremu 
legitymizowali swoje postulaty bycia jedynymi zdolnymi do rządzenia i 
praktykowania sztuki wojennej”193. 
         Odnotować wszakże trzeba, iż owe wzorce rycerskie ulegały w okresie 
późniejszym rozmaitym modyfikacjom. Jedną z najważniejszych było 
nabieranie przez elitę rządzącą charakteru dworzan, co wiązało się z 
umacnianiem władzy królewskiej. Norbert Elias datuje owo „udworzanienie 
wojowników” na okres od XI do XVIII w., wskazując na powolność tych 
przemian i ich związek z rozwojem gospodarczym. Wiąże też z tym formowanie 
„cywilizacji”, rozumianej  w sposób specyficzny, jako obejmującej „wszystko, 
czym społeczeństwo zachodnie ostatnich dwu - trzech stuleci w mniemaniu 
swoim góruje nad wcześniejszymi lub współczesnymi mu spoleczeństwami 

                                                           
189 Clarke, op. cit. s. 32. 
190 Ibid. s.  46, także 32, 47. 
191 Patrz: John Huizinga, Homo Ludens, zabawa jako źxródło kultury, przeł. Maria Kurecka i 
Witold Wirpsza, Czytelnik, Warszawa 1985, s. 151-2. 
192 Ibid., s. 131-153. 
193 Luciano Pellicani, I Rajput, Storia, legende e tradizioni dei samurai dell’India, Newton 
Compton Editori, Roma 1994, s. 9. 
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‘bardziej prymitywnymi’”194. Wymienione przezeń cechy owej kultury 
dworskiej zasługują tym bardziej na wspomnienie, gdyż do pewnego stopnia są 
pokrewne normom chińskim (autor, przy swoim europocentrycznym 
nastawieniu, innymi cywilizacjami głowy sobie nie zaprzątał). Wymienia on 
liczenie się z innymi, pewną dalekowzroczność, ściślejszą reglamentację swego 
zachowania, przestrzeganie pewnych norm kurtuazji, powściąganie swoich 
afektów i transformację popędów, akceptowanie zależności od innych. Było to 
konieczne - jego zdaniem - w warunkach współżycia ze sobą licznej 
społeczności  dworu tworzącej „dystyngowane towarzystwo”. Przez długi czas 
tendencje te ledwo się rysowały. Jak pisze on: 

Owszem, na dworze wobec pani nie wolno sobie pozwalać na akty 
przemocy i gwałtu, puszczać wodzy namiętnościom; ale również dworny 
rycerz jest jeszcze przede wszystkim wojownikiem, a życie jego 
nieprzerwanym pasmem wojen, waśni i aktów przemocy. Presja 
powiązań bardziej pokojowych, nie militarnych, zmierzająca do 
głębokiej transformacji funkcjonowania popędów, nie oddziaływuje na 
jego życie w sposób ciągły i równomierny; wystepuje ona tylko 
sporadycznie, jest przniknięta i wciąż przerywana dzialaniem presji 
militarnej, która ani nie wymaga, ani nie dopuszcza powściągania 
afektów. Dlatego też przymus wewnętrzny, jaki zadaje sobie dworny 
rycerz, w małym tylko stopniu utrwala się w postaci na poły 
nieświadomych nawyków, jak automatycznie niemal działająca 
aparatura, która go kształtuje i powściąga (...) Niezgodne [z przepisami 
ogłady dworskiej] impulsy emocjonalne nie są jeszcze zepchnięte poza 
próg świadomości. Aparatura przymusu wewnętrznego nie jest zbyt 
silna i równomiernie rozwinięta195. 

Dopiero w XVI w. procesy te ulegają znacznemu przyspieszeniu, a 
obraz się zmienia. Jean de La Bruyère tak opisuje swe czasy: 

Człowiek dworu jest panem swych ruchów, spojrzeń, wyrazu; jest 
głęboki, nieprzenikniony, kryje się z troskami, uśmiecha do wrogów, 
opanowuje skłonności, ukrywa namiętności, zadaje kłam sercu, mówi i 
działa wbrew temu co czuje (...) 
Życie dworskie to gra prowadzona na serio, gra niewesoła, a 
pochłaniająca. Trzeba ustawić swe pionki i figury, mieć plan, trzymać 
się go, odpierać ataki przeciwnika, czasami iść na ryzyko i grać na 

                                                           
194 Norbert Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. Tadeusz Zabłudowski, 
PIW, Warszawa 1980, s. 7,  408.  
195 Ibid., s. 410. Do tekstu wprowadzono drobne poprawki stylistyczne. 
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chybił trafił. A po tych wszystkich marzeniach i wysiłkach znaleźć się w 
szachu, albo dostać mata196. 

Jak odnotowuje Elias,  szpada przestaje odgrywać kluczową rolę w 
rozstrzyganiu zatargów, jej miejsce bowiem zajmują intrygi, bezkrwawe „walki 
podjazdowe” o karierę i sukcesy, toczone głównie przy pomocy słów, co 
wymaga zupełnie innych talentów niż walka zbrojna: rozwagi, zdolności 
przewidywania, samoopanowania, precyzyjnego regulowania własnych emocji, 
świetnej znajomości ludzi oraz całego terenu, na którym walka się toczy. Nadto 
zaś nie jest to już działanie indywidualne, lecz wprzeegnięete w ramy koterii, 
związane z zawieraniem chwilowych sojuszy, szykaniem patronów, wiedzy o 
aktualnej pozycji wszystkich uczestników. Stosowanie przemocy, czy otwarte 
wyładowywanie emocji, są wręcz zakazane i mogą mieć zgubne następstwa. 
Elias zwraca także uwagę na ujmowanie wówczas jednostki w jej uwikłaniu 
społecznym, w stosunkach z innymi ludźmi i w danej sytuacji społecznej, nie 
zaś w oderwaniu od innych, jakby człowiek miał stale te same cechy197. 
           Być może nigdy przedtem ani potem kultura klas rządzących 
Europy zachodniej nie była tak bliska normom chińskim, 
ukształtowanym jeszcze w VI-IV w. p.n.e., choć nie osiągnęła nawet 
wtedy stopnia sublimacji i złożoności tych ostatnich. By zrozumieć 
zatem myśl chińską o pokoju i wojnie trzeba pamiętać, że zrodziła się 
ona w podobnej kulturze dworskiej, zasadniczo różniącej się od 
kultury rycerskiej, i dodajmy, że nie znała ona instytucji pojedynku. 
Elias odotowuje też celnie, iż w Europie formowała się ona w bliskich 
kontaktach dworzan z zamożnym mieszczaństwem, które 
przyjmowało wzorce daleko odbiegające od norm rycerskich. 
Jednakże ta nowa kultura dworska, jak się zdaje, nie tyle wyparła 
mentalność wojowniczą, ile się tylko na nią nałożyła, gdyż wiele z 
archaicznych wzorców wojowniczych przetrwało u nas po dzień 
dzisiejszy i zostało przejętych przez dawne klasy niższe wraz z ich 
awansem społecznym, mimo mniej czy bardziej wyraźnego tryumfu 
wartości mieszczańskich. Dodajmy, iż kultury narodowe Europy 
znacznie też różnią się w tym aspekcie.  
        Jednakże aż do wieku XIX a nawet początków XX w cywilizacji naszej 
wyobraźnię młodych ludzi fascynowali wielcy zdobywcy: Aleksander Wielki, 
Julisz Cezar, Napoleon, nawet azjatycki Czyngis-chan. Dlatego wyruszali na 

                                                           
196 Ibid., str. 425, 423. Stwierdzenia te pochodzą z: Jean de La Bruyère, Charaktery, czyli 
obyczaje naszych czasów, przeł. Anna Tatarkiewicz, Warszawa 1965, s. 183 (nr 2), 203 (nr 
64). 
197 Elias, op. cit., s. 424-5, 429. 
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podboje średniowieczni rycerze, Cortez podbijał Meksyk, a brytyjscy politycy i 
wojskowi Azję i Afrykę, zaś Hitler Europę. Korzyści materialne i strategiczne 
iteresy państwowe, choć bez wątpienia ważne, pozostawały - jak się zdaje - na 
drugim planie: chodziło przede wszystkim o fascynację podbojami, o sławę 
wojownika-zdobywcy, a już mniej o same łupy. Wzorów osobowych szukano w 
Spartanach, wojownikach Militiadesa, rzymskich wodzach i legionistach, czy 
średniowiecznych rycerzach. Wojownik jawił się też jako uosobienie 
„prawdziwego mężczyzny”. 
        Wojowniczość i agresywność zostały bowiem uznane u nas wręcz za 
„cechy męskie”. Autorzy głośniej książki Płeć mózgu, twierdzący, iż rozmaite 
różnice między kobietami a mężczyznami determinują przede wszystkim 
czynniki hormonalne oraz większy rozwój prawej bądź lewej półkuli mózgu, 
przedstawiają je już w odniesieniu do dzieci w sposób następujący: 

...większość czasu zajmują dziewczynkom zabawy polegające na 
współpracy i współdziałaniu, pozbawione rywalizacji (...) Chłopcy są 
zaś w bezustannym ruchu, a ich hormonalnie zdeterminowana skłonność 
do agresji wyraża się w zabawach opartych na działaniu, 
współzawodnictwie, dominacji i przywództwie. Zapuszczająacy się dalej 
w teren, bardziej niezależny i zainteresowany przestrzenią, którą 
zamieszkuje, oraz rozmieszczonymi w niej przedmiotami, chłopiec jako 
dziecko chciał dotykać, składać, rozkładać (...) Chłopcy wymyślają 
opowiadania pełne walki, napięecia i czarnych charakterów. 
Opowiadania dziewczynek koncentrują się [natomiast] na domu, 
przyjaźni i emocjach 198. 

W innym miejscu wręcz stwierdzają; „Najbardziej oczywistą różnicą między 
chłopcami a dziewczynkami jest męska agresywność” 199. A dalej, powołując się 
na innych autorów, przypominają oni, iż samiec u wszystkich niemal zwierząt 
jest bardziej agresywny od samicy, zaś u ludzi agresywność występuje w 
zasadzie tylko u mężczyzn, którzy prowadzą wojny, wdają się w zaciekłą 
rywalizację i walczą ze sobą w pojedynkach200. Powołując się na dane 
medyczne dowodzą też, że matki tak chłopców jak dziewczynek, jakie 
przyjmowały podczas ciąży hormony męskie, rodzą potomstwo odznaczające 
się większą pewnością siebie, niezależnością oraz indywidualizmem.  Podczas 
gdy niedostatek testosteronu (hormonu męskiego) ma powodować 
irracjonalność i nadmiernąa emocjonalność, charakterystyczną dla kobiet, jego 
wysoki poziom zwiększa agresję i nasila postawy wrogości201. Badania reakcji 
na hipotetycznąa sytuację konfliktową wykazują rzekomo, iż 69% mężczyzn 

                                                           
198 Anne Moir, David Jessel, Płeć mózgu, O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą,  
przeł. Nina Kancewicz-Hoffman, PIW, Warszawa 1993,  s. 91, 84. 
199 Ibid. s. 106. 
200 Ibid. s. 107. 
201 Ibid. s. 111, 113. 
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wybrało agresję fizyczną czy słowną, podczas gdy tyleż samo kobiet 
zdecydowało się albo wycofać z tej sytuacji, albo działać innymi, nie 
agresywnymi środkami202.  
         Gdyby referowane tu badania prowadzone były nie tylko w klinikach 
anglosaskich i wśród tamtejszych studentów oraz żołnierzy, dałyby zapewne 
radykalnie odmienne rezultaty, autorom nie przyszło jednak nawet do głowy, iż 
na tak wąskiej podstawie nie można mówić o „rodzaju ludzkim”. Gdyby 
bowiem tak sami autorzy, jak i badacze, zapoznali się, na przykład, z zabawami 
dzieci chińskich, a nawet japońskich, stwierdziliby ku swemu zaskoczeniu, iż u 
chłopców spotkają właśnie rzekomo „dziewczęce” zabawy wymagajace 
współdziałania i współpracy, a współzawodnictwo byłoby tam zazwyczaj 
grupowe, nie indywidualne. Ze zdumieniem też dowiedzieliby się, że w 
Chinach tradycyjnie niemowlęta zawiązywano tak, by nie mogły się poruszać, 
poźniej rodzice karali dzieci zaś za bieganie, „nadmierną” ruchliwość, czy 
mówienie głośno. Gdy chłopcy wdawali się w sprzeczkę czy bitkę z dziećmi 
sąsiadów, co szybciej ich wołano do domu i surowo karano nie tylko za 
wywołanie bójki, ale chociażby za uczestnictwo w niej, tłumacząc iż takie 
działanie, bez względu na okoliczności i przyczyny, jest po prostu 
zabronione203. Zagrzewanie synów do walki przez  ojców na Zachodzie: „dołóż 
mu!”, „pokaż, że jesteś mężczyzną, a nie babą”, tam wywołałyby najwyższe 
zdumienie. Wprawdzie wraz z okcydentalizacją zmieniają się takżze zabawy 
dziecięce, a zachodnie mody upowszechniają i w tej dziedzinie, lecz są to 
zjawiska ostatnich dekad. Zupełnie też inne było tam wychowanie szkolne, 
uczące wszystkie dzieci solidarności grupowej, współdziałania, umiejętności 
podporządkowania i samodyscypliny, a tępiące indywidualizm oraz 
agresywność204. Autorzy ci wśród cech „kobiecych” wymieniają właśnie 
podobne cechy: dostrzeganie relacji między ludźmi i przywiązywanie do nich o 
wiele większej wagi, a w związku z tym również do procesów komunikacji, 
wrażliwość na ton wypowiedzi niosący znaczenia emocjonalne, a ogólnie 
znaczne wyostrzenie zmysłów, lepszą pamięć do nazwisk i twarzy, gdyż kobiety 
są znacznie mniej skoncentrowane na sobie niż mężczyźni. Ponadto są one o 
wiele bardziej emocjonalne, a uczucia więcej dla nich znaczą, co powoduje 
pewną subiektywność ocen. Podczas gdy mężczyźni „żyją dla siebie”, kobiety 
dla innych. One też stawiają dużo wyżej wartości społeczne i estetyczne, a 

                                                           
202 Ibid. s. 116. 
203 Zeng Wenxing, Cong renge fazhan kan Zhongguorende xingge [O chińskim charakterze 
narodowym z perspektywy rozwoju osobowości], w: Li Yiyu, Yang Guoshu (red.), 
Zhongguorende xingge [Chiński charakter narodowy], Institute of Ethnology, Academia 
Sinica, Taibei 1973, s. 234-5, 243. 
204 Patrz: Richard W. Wilson, Learning to Be Chinese, Political Socialization of Children in 
Taiwan, The M.I.T. Press, Cambridge, Mass. 1970; Edwin O. Reischauer, The Japanese, The 
Belknap Press, Cambridge, Mass. 1978, s. 17-78. 
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nawet wręcz „służbę społeczeństwu”, są troskliwe i myślą o sobie w związkach 
z innymi, a cenią wysoko bezpieczeństwo, podczas gdy mężczyźni cenią 
korzyści, władzę, prestiż, niezależność i wolność działania. Mężczyźni 
potrzebują również większej przestrzeni, gdyż lubią utrzymywać dystans do 
innych. Są oni silniej umotywowani dla osiągania czegoś i konkurencji, łatwiej 
podejmują ryzyko i są skoncentrowani na sukcesie, natomiast kobiety znacznie 
mniejsze znaczenie przywiązują do sukcesów zawodowych, gdyż oceniają 
siebie głównie według tego, jak cenią je inne osoby szanowane i kochane. Praca 
jest dla nich ważna przede wszystkim jako miejsce kultywowania tam 
związków z ludźmi, a współzawodnictwa unikają. Jak formułują to niektórzy 
badacze: mężczyźni mają większą wrażliwość na rzeczy, a kobiety - na ludzi205. 
         Wszystkie niemal cechy „kobiece” wymieniane przez cytowanych 
powyżej autorów znajdziemy w większym lub mniejszym zakresie u mężczyzn 
w Azji Wschodniej, a niczego prawie z cech, ich zdaniem, „męskich”, włącznie 
z reakcjami w sytuacji konfliktu i preferowanymi sposobami jego rozwiązania. 
Tak więc to przeciwstawienie „męskich” cech „kobiecym”, można by bez 
większego trudu przetransponować na różnice między kulturami Azji 
Wschodniej a Zachodu. Wspomnieć można, iż koncepcja „męskiego charakteru 
Zachodu”, a „żeńskiego Wschodu” od dawna pojawiała się przy próbach 
określania różnic między cywilizacjami206. Choć uogólnienie tak szerokie i 
radykalne jest z pewnością fałszywe, lecz - jak to często bywa ze stereotypami - 
zawiera pewne elementy trafnych obserwacji. Ujmując zaś sprawę precyzyjniej: 
po prostu ludy europejskie i wschodnioazjatyckie inaczej określały, na czym 
polega „męskość”. 
          Dodajmy też, że role wojskowe nie były w Chinach wyłącznie domeną 
mężczyzn, jak na Zachodzie. W tamtejszej tradycji wojskowej spotykamy 
bowiem od głębokiej starożytności aż po „średniowiecze”, jeśli ten europejski 
termin przyjmiemy dla uproszczenia, bardzo liczne wzmianki o wojskowej 
służbie kobiet, całych żeńskich oddziałach i armiach. Jak podsumowuje to jeden 
z badaczy: „W starożytności kobiety były obiektem szczególnej czci w ramach 
kultu przodków, mogły uczestniczyć w polityce i służyć w armii”. Często też 
pełniły rolę przywódców lokalnych207. Tradycje te przetrwały nawet do czasów 

                                                           
205 Op. cit., s. 28-32, 113, 122,  182-4, 194-6, 226, 229, 239. 
206 Patrz przegląd stereotypów i koncepcji odnoszonych do „Wschodu” w: S.L. Gulick, The 
East and the West, A Study of their Psychic and Cultural Characteristics, Tuttle, Rutland 
1963. Patrz także: John J. Clarke, Oriental Enlightenment, The Encounter Between Asian and 
Western Thought, Routledge, London-New York 1997, s. 5. 
207 Chen Deyuan, Guo shi jiu wen [Stare przekazy o historii naszego państwa], t. 1, Sanlian 
Shudian, Beijing 1958, s. 102-3. Badacze analizujaacy szczegółowo tę kwestię zwracają 
jednak uwagę, iż formacje żeńskie najczęściej pełniły funkcje obronne, a także czasem 
pomocnicze i transportowe, rzadziej używano ich do ataku w polu, choć i to się zdarzało. 
Patrz: Wang Zijin, Sun Zhongjia, „Zhanguo Qin Han shiqide nüjun” [Żeńskie formacje 
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nowożytnych, szczególnie na Południu. Na przykład, w powstaniu Taipingów 
(1850-1864) tworzono „armie żeńskie”, a takież oddziały pojawiały się też 
sporadycznie w chińskich, komunistycznych formacjach. Kobiety bywały nawet 
przywódcami mniejszych powstań chłopskich i wtedy dowodziły także 
mężczyznami. Występują one również często w popularnych opowieściach o 
dzielnych wojownikach i mścicielach, mistrzach sztuki walki208. Funkcje 
wojenne nie są więc w Chinach tak wyłącznie „męskie”, jak na Zachodzie, gdyż 
w okresie formowania i rozwoju tej cywilizacji pełniły je nieraz kobiety, zostały 
zaś z nich niemal całkowicie wyłączone dopiero przy zaawansowanej 
„konfucjanizacji” norm społecznych w II tysiącleciu n.e. 
          To, co wydawało się referowanym powyżej autorom i badaczom 
anglosaskim czysto „biologiczne”, jest zatem w dużej mierze 
kulturowe, choć przy ewolucji w odmiennych kierunkach od kilku 
tysięcy lat może wiązać się nawet z pewnymi odmiennościami 
somatycznymi. Pamiętajmy bowiem, że w procesie ewolucji, przy tak 
odmiennych preferencjach typu zachowania i osobowości, przy 
odrzucaniu i potępianiu w Chinach osobników o postawach 
agresywnych, jako łamiących obowiązujący kodeks moralny i 
przyczyniających tylko kłopotów rodzinie, mieli oni o wiele mniejsze 
szanse na pozostawienie potomstwa niż w Europie. Jeśli zaś pamiętać 
będziemy, iż taki „dobór naturalny” praktykowano przynajmniej przez 
ponad dwa tysiące lat, trudno by nie znajdowało to odbicia w 
przewadze takich lub innych typów osobowości w populacji. Ponadto 
kobiety i dziewczęta z pewnością nie traktowały w Chinach 
wojowników jako „uosobienie męskości” i powiedzenie „za 
mundurem panny sznurem” tam nie mogłoby się zrodzić, gdyż 
lokowano tam żołnierza na dole drabiny społecznej, w pobliżu 
naszego chłopa pańszczyźnianego.  
         Do tego zaś możemy dodać jeszcze jedno objaśnienie do wyników 
referowanych powyżej badań: wyższy poziom testosteronu nie musi 
automatycznie podwyższać agresji, a może jedynie zwiększać napięcie, 
wyładowywane tylko zazwyczaj według norm naszej cywilizacji - agresją, 
podczas gdy w Chinach otwarte jej przejawianie nie jest dopuszczalne. Sprawa 

                                                                                                                                                                                     
wojskowe w okresie Królestw Walczących, dynastii Qin i Han], Shehuixue Yanjiu, 1996, nr 6, 
s. 111-6.  
208 Patrz James J.Y. Liu, The Chinese Knight-Errant, London-Chicago 1967, Chcago 
University Press, London-Chicago 1967, s. 85, 89, 90; Cao Zhengwen, Zhongguo xia wenhua 
shi [Historia kultury szlachetnych wojowników], Shanghai Wenyi Chubanshe, Shanghai 1997, 
s. 72-5. 
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wymagałaby, niewątpliwie jeszcze wielu badań, ale nie powinny być one tak 
europocentryczne jak te omawiane powyżej.  
          Zasługuje również na uwagę jeszcze inna kwestia: samej wizji świata w 
cywilizacji zachodniej. Jeśli istotą dziejów jest walka między Dobrem i Złem, 
Bogiem i Szatanem, mająca wymiar wręcz kosmiczny, wojna i walka staje się 
swoistym „losem ludzkim” - conditio humana. Toczy się ona nawet nieustannie 
wewnątrz jednostki nadając jej życiu duchowemu szczególną dynamikę i 
wymiar. Jeden z najbardziej przejmujących jej opisów znajdujemy u św. 
Augustyna (354-430), a walka duchowa przezeń opisywana dotyczy porzucenia  
radości doczesnych, szczególnie obcowania z kobietami, a oddania się służbie 
Bożej.. Pisze on, iż „wnętrze jego istoty przestało być spokojnym domem”, 
gdyż „zapanował w nim zamęt walki toczonej z własną duszą”. Był tak 
wzburzony, iż stracił panowanie nad sobą, zmienił mu się głos, który zaczął się 
łamać, policzki płonęły. Nie mogąc dłużej rozmawiać z najbliższym 
przyjacielem uciekł do ogrodu, by zostać samemu i aby nikt nie przeszkadzał 
mu w „owej zażartej walce, jaką toczył z samym sobą”.  

Znałem zło, jakie było we mnie, a nie zdawałem sobie jeszcze sprawy z 
dobra, jakie już niebawem miało się we mnie narodzić (...) Aby wyruszyć 
w tę podróż, a nawet dotrzeć do celu, wystarczyłoby tylko chcieć tam iść 
- ale chcieć mocno i rzetelnie. Nie nadawała się do tego kulawa wola, 
która raz w jedną, raz w drugą stronę się miotała i musiała sama z sobą 
walczyć (...) Targałem włosy, gniotłem czoło pięściami, splecionymi 
dłońmi ściskałem kolano209.  

Tak więc dobro, by zatryumfować, zwyciężać musiało zło nawet w wymiarze 
duszy ludzkiej. Podobne rozterki i walki wewnętrzne toczyli też bohaterowie 
poematów i powieści zachodnich przy najróżniejszych innych okazjach. 
         Korespondowało to z takim właśnie widzeniem natury wszechrzeczy, co 
występowało w formach zalążkowych już wcześniej, lecz zostało rozwinięte w 
wielkich religiach zrodzonych w basenie Morza Śródziemnego - judaizmie, 
chrześcijaństwie i islamie. Pojawiało się ono także w filozofii. Już Heraklit z 
Efezu (VI-V w. p.n.e.), współczesny Konfucjuszowi, ujmował wojnę wręcz jako 
zasadę bytu. Stwierdza on:  

Polemos (czyli wojna) jest ojcem wszystkich istot i rzeczy, jest panem 
wszystkich istot i rzeczy; jednym pozwala stać się bogami, innym 
ludźmi; jednych czyni niewolnikami, innych ludźmi wolnymi.  

Wojna między ludźmi i bogami - jego zdaniem - nie może i nie powinna nawet 
ustać, gdyż tylko w walce powstaje philia, przyjaźń, będąca w ujęciu platońsko-
arystotelesowskim podstawą harmonii polis, greckiego miasta obywateli. Ona 
też jest źródłem sprawiedliwości:   

                                                           
209 Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Zygmunt Kubiak, Znak, Kraków 1994, s. 175-6. 
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Jest niezbędnym, by wojna była udziałem wszystkich istot i rzeczy, a tak 
sprawiedliwość (dike) jak niezgoda (eris), podobnie jak wszystkie rzeczy 
powstają dzięki niezgodzie i przeznaczeniu. 

 Myśl tę Arystoteles objaśnia następująco:  
Heraklit mówi, iż ‘to, co pozostaje w opozycji, łączy się, a z 
przeciwstawności powstaje najpiękniejsza harmonia; wszystkie rzeczy 
formują się zgodnie z zasadą eris (sprzeczności, niezgody, konfliktu)’ 

Owa niewidzialna harmonia bytu jest o wiele silniejsza niż ta widoczna, czy 
pozorna. Analizujący to dziedzictwo greckie Romano Gasparotti konkluduje, że 
wojna jest w nim pojmowana jako zasada uniwersalna dla całego świata i 
podstawowe prawo Logosu (bezosobowego Rozumu), a konflikt (eris) 
zapewnia najwyższą sprawiedliwość210. 
          W koncepcji Heraklita obecne są już zatem dwie tendencje, które 
rozwinęły się później w myśli Zachodu. Jedna z nich kładzie akcent na 
harmonijną naturę wszechświata, choć dostrzega i jego sprzeczności oraz 
niedoskonałości. Jako reprezentantów jej można wymienić Pitagorasa (VI w. 
pn.e.) oraz jego szkołę, najbliższą chińskiemu ujmowaniu sprzeczności jako 
komplementarnych, Platona i Arystotelesa (384-322), jak też wielu myślicieli 
epoki średniowiecza ze św. Tomaszem z Akwinu (1225?-1274) na czele, a 
nawet Renesansu. Myślą przewodnią, jaka się u nich przewija jest przekonanie, 
iż świat ma pewien idealny porządek, u filozofów chrześcijańskich 
identyfikowany z „Boskim planem stworzenia”, lub też, u mniej 
ortodoksyjnych, wiązany z bezosobowym Rozumem przenikającym świat. 
Porządek ten wielokrotnie chciano odkrywać w liczbach i układach 
geometrycznych (co zapoczątkował Pitagoras). Dostrzegając niedoskonałości 
realnego świata wprowadzano koncepcję innego, doskonałego porządku w 
koncepcjach dualistycznych (jak u Platona i św. Augustyna), albo też tworzono 
gradualistyczne, hierarchiczne struktury, z wyznaczaniem coraz bardziej 
harmonijnych, wyższych porządków bytu, zakładając doskonałość ładu 
ustanowionego przez Boga. Przedmiotem debat były relacje między 
niedoskonałym światem ludzkim, a tymi poziomami wyższymi. Innym 
wariantem była wiara w możliwość osiągnięcia harmonii świata ludzkiego w 
przyszłości211. Jednym z  filozofów nowożytnych, którego koncepcje rozwijały 
się tym torem był Gotryd Wilhelm Leibniz (1646-1716). Dla tego ostatniego, na 
przykład, nie ma we wszechświecie chaosu ani przypadkowości, gdyż te są 
tylko pozorne, a panuje harmonijny porządek, w jakim wszystkie byty pozostają 

                                                           
210 Massimo Cacciari, Massimo Dona, Romano Gasparotti, „Se e pensabile la pace”, w: Carlo 
Jean (red.), La guerra nel pensiero politico, Milano 1987, Franco Angeli, str. 156-8. 
Cytowane są tutaj fragmenty z zachowanych wypowiedzi Heraklita nr 53 i 80, zaś objaśnienie 
Arystotelesa pochodzi z księgi VIII Etyki Nikomachejskiej.    
211 Patrz: Zdisław Kuderowicz, Zarys filozofii średniowiecznej, PWN, Warszawa 1973; 
Eugenio Garin, Filozofia Odrodzenia we Włoszech, PWN, Warszawa 1969. 
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ze sobą w zgodzie i w związku. Monady, jakich istnienie głosił, nieprzestrzenne 
i niematerialne, działają bowiem w sposób uporządkowany, ze względu na 
harmonię wprzód ustanowioną przez stwórcę212. Odnotujmy też, że był on 
jednym z nielicznych myślicieli głęboko studiujących religię oraz myśl chińską, 
o czym świadczy najlepiej zredagowanie przezeń w 1697 r. dzieła Novissima 
sinica, historiam nostri temporis illustratura (Ostatnie nowości z Chin, 
objaśnienia dla historii naszych czasów), gdzie wykłada, między innymi, swoje 
rozumienie podstawowych pojęć myśli chińskiej213. 
          Druga orientacja, niewątpliwie dominująca w epoce nowożytnej, 
podkreśla element walki. Zazwyczaj traktuje go za kluczowy w rozwoju czy 
osiąganiu większej doskonałości  świata.  Wojna jest zatem nie tylko „zasadą 
bytu” ale i źródłem wartości, czy też mechanizmem osiągania stanu 
doskonalszego. Koncepcje takie formułował, na przykład,  Georg W. F. Hegel 
(1770-1831). Eksponował on w swych abstrakcyjnych formułach filozoficznych 
konflikt i jedność przeciwieństw, twórczą rolę sprzeczności, siły i jej negacji 
owocujących nowym, doskonalszym fenomenem, co jest mechanizmem 
rozwoju214. Dochodzi on nawet w swych pochwałach walki jako zasady bytu i 
rozwoju w dziejach aż do stwierdzeń w rodzaju: 

Dzieje powszechne nie są krainą szczęścia. Okresy szczęścia w dziejach 
to puste karty historii, ponieważ są to okresy zgody, okresy wolne od 
przeciwieństw215. 

Wielkie postacie historyczne, dlatego właśnie są wielkie, iż dostrzegają 
istniejące tendencje zmian i nie wahają się „zdeptać niejednego niewinnego 
kwiatu ani niejednej rzeczy zburzyć” 216. Myśliciele tej orientacji, choćby nawet 
pragnęli szczerze pokoju w stosunkach międzynarodowych, a potępiali wojny, 
w istocie dążą tylko do ograniczenia ich niszczycielskiej skali, gdyż walka jest 
dla nich niezbędnym czynnikiem doskonalenia i rozwoju. Najlepszym tego 
przykładem jest Immanuel Kant (1724-1804). Traktował on wojowniczość jako 
przyrodzoną naturze ludzkiej, którą zatem można tylko powściągnąć prawami i 
instytucjami. Jego zdaniem, trzeba tworzyć warunki i odpowiednie instytucje 
międzynarodowe, by zapewnić pokój na czas jak najdłuższy, lecz bynajmniej 
nie wieczny, gdyż taki stwarzałby „spokój cmentarny” bez dynamiki życia. 
Nawiązuje wręcz do Heraklita twierdząc, iż z konfliktów i sprzeczności rodzi 
                                                           
212 Gotfryd Wilhelm Leibniz, Monadologia, PWN, Warszawa     . Patrz takż omówienie jego 
koncepcji przez Massimo Donà w: Massimo Cacciari, op. cit., s. 164. 
213 Patrz tłumaczenie włoskie tego dzieła, wraz z korespondencją Leibniza go dotyczącą: 
Gottfried Wilhelm Leibniz, La Cina, Milano 1987, Spirali Edizioni. 
214 Patrz: George W. F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, przekł. Światosław F. 
Nowicki, PWN, Warszawa 1990, s. 226-32, 264-7, 379 (par. 194-9, 201-4, 249-51, 359), i 
wprowadzenie tłumacza; Tadeusz Kroński, Hegel, Warszawa 1966, WP, str. 56-62. 
215 Georg W. F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, przeł. Janusz Grabowski, Adam Landman, 
PWN, Warszawa 1958, t. I, s. 41. 
216 Ibid., s. 47-9. 
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się harmonia, w której przejawia się Opatrzność. Opozycje współistniejące w 
pokoju, bynajmniej nie znoszące się,  są dlań stanem idealnym217.  
          Opisawszy ukryte tendencje przyrody samej, przejawiające się przez 
działania ludzkie, ideał społeczeństwa obywatelskiego oraz pewnej organizacji 
międzynarodowej mogącej narzucić pokojowy ład międzynarodowy, stwierdza 
dalej: 

W braku takiego systemu i z powodu przeszkód, jakie nawet możliwości 
takiego systemu stawiają ambicja, żądza panowania oraz chciwość, 
zwłaszcza tych, którzy mają władzę w rękach, rzeczą nieuniknioną jest 
wojna (w której albo państwa dzielą się i rozpadają na mniejsze , albo 
jedno państwo przyłącza do siebie inne, mniejsze, usiłując utworzyć 
nową całość). (...) pomimo najstraszliwszych klęsk, jakie sprowadza ona 
na ród ludzki, i może jeszcze większych, jakimi uciska go stałe do niej 
pogotowie w czasie pokoju, stanowi ona (...) jeden bodziec więcej do 
tego, by wszystkie talenty służące kulturze doprowadzić do najwyższego 
rozwoju (...) klęski zaś, jakie zsyła na nas już to przyroda, już to 
niezgodliwy ludzki egoizm, mobilizują zarazem, potęgują i hartują siły 
naszej duszy, byśmy owym skłonnościom [wynikłym z wysubtelniania 
smaku i upodobania do luksusu] nie ulegli, i w ten sposób pozwalają 
nam odczuć pewną ukrytą w nas zdatność do wyższych celów218.  

Podobnych wypowiedzi znajdziemy w zachodniej tradycji bez liku.           Na 
przykład, pruski militarysta Helmuth von  Moltke (1848-1916) tak pisał o 
wojnie i pokoju: 

Wieczny pokój to sen - nawet niepiękny sen - a wojna to integralna część 
danego od Boga porządku świata. Podczas wojny dochodzą do głosu 
najszlachetniejsze ludzkie cnoty: odwaga i bezinteresowność, wierność 
obowiązkowi i skłonność do ofiar, nie cofająca się nawet przed 
poświęceniem własnego życia. Bez wojny świat ugrzązłby w bagnie 
materializmu219. 

John Ruskin (1819-1900), brytyjski teoretyk sztuki i myśliciel, w połowie XIX 
w. tak zaś zachwalał ją kadetom w Woolwich: 

Jedynie w łonie narodu wojowników rozkwitały na ziemi wielkie 
dziedziny sztuki. Wielka sztuka możliwa jest w narodzie jedynie 
wówczas, gdy opiera się na wojnie. 

Powoławszy się na rozmaite przykłady z historii, interpretowane nader 
powierzchownie i tendencyjnie, konkludował on: 

                                                           
217 Immanuel Kant, O wieczystym pokoju, Warszawa 1924. Patrz omówienie jego myśli przez 
Massimo Donà, w: Massimo Cacciari, op. cit., s. 167-8. 
218 Immanuel Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. Jerzy Gałecki, PWN, Warszawa 1986, s. 
426-8. 
219 Cyt. za: Toynbee, op. cit. s. 24. 
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Słowem, zdołałem stwierdzić, że prawdy słów i ostrości myślenia 
wszystkie wielkie narody nauczyły się jedynie na wojnie; że czerpały 
pożywkę z wojny, a trwoniły ją w pokoju, że wojna je uczyła, pokój zaś 
zwodził, wojna wychowywała, pokój zaś oszukiwał - słowem, że 
zrodzone wśród wojny, w pokoju oddawały ostatnie tchnienie220. 

Zastrzegał się on wprawdzie, że nie dotyczy to każdej wojny, lecz 
tylko „twórczej i kształtującej podstawy wszystkiego”, w jakiej 
naturalny ludzki niepokój i ochota do walki zostają, za powszechnym 
przyzwoleniem, zdyscyplinowane i przekształcone w formy pięknej, 
choć czasem niebezpiecznej zabawy. 
         Zatem, według tej koncepcji, wojna jest pewnym mechanizmem 
generującym siły twórcze i najlepiej kształtującym człowieka, a w okresie 
pokoju następuje tylko degeneracja. W poglądach takich, choć nie odwołują się 
one wcale do religii, znajdujemy niewątpliwe echa prastarych mitów i wierzeń 
indoeuropejskich oraz reminiscencje lektur biblijnych. Dodajmy, iż w 
tradycyjnej myśli chińskiej sprzed okresu wpływów zachodnich znajdziemy 
podobne wątki tylko u starożytnych legistów i to tezy ich odnoszą się tylko do 
siły państwa, mają ściśle pragmatyczny charakter, a pozbawione są zupełnie 
moralnego patosu, jaki znajdujemy w powyższych wypowiedziach. Koncepcje 
takie w Chinach zostały później odrzucone i potępione. 
          Nawet współcześnie pokój bywał przedstawiany na Zachodzie tylko jako 
chwilowa przerwa między wojnami, podczas której - choć bez szczęku oręża - 
dominują nadal zasady walki. Raymond Aron stwierdza, na przykład: 

Pokój jawił się nam dotąd jako bardziej lub mniej trwałe zawieszenie 
gwalltownych form rywalizacji pomiędzy jednostkami politycznymi (...) 
Jednak, skoro odbywa się to w cieniu minionych bitew i w obawie lub 
oczekiwaniu na przyszłe bitwy, zasada pokoju - w znaczeniu, jakie temu 
słowu nadawał Monteskjusz w swojej teorii ustrojów - nie różni się, co 
do natury, od zasady wojny: okresy pokoju oparte są na potęedze, czyli 
na stosunku pomiędzy zdolnościami jednostek politycznych do 
wzajemnego na siebie oddziaływania221. 

W rezultacie zaś dochodzi do wniosku, iż stan pokoju musi być 
zawsze nietrwały ze względu na narastające napięcia. 
           Dotykamy tu pewnego paradoksu myśli zachodniej. Z jednej strony 
niejako „dyszy ona wojną”, gloryfikuje ją i w niej widzi główny czynnik 
rozwoju, z drugiej zaś niekiedy, dostrzegając jej niszczycielską siłę, potępia ją. 
Obie te tendencje występują już w pismach Platona i w tradycji chrześcijańskiej. 
Przy całej fascynacji wojną eschatologiczną,  mówiąc o wojnie w świecie 
                                                           
220 Cyt. za: John Huizinga, Homo ludens, cyt. wyd. s. 151.  
221 Raymond Aron, Pokooj i wojna między narodami, Warszawa 1995, Centrum im. Adama 
Smitha, s. 198. 
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doczesnym Katechizm przypomina: „Kościół modli się: ‘ Od powietrza, głodu, 
ognia i wojny zachowaj nas Panie’”222. Jawi się więc ona jako tragedia i „dopust 
Boży”. Więcej nawet,  w Nowym Testamencie wielokrotnie spotykamy 
potępienia postaw i iczuć prowadzących do walk: kłótni, nienawiści i sporów, a 
zalecanie miłości, cierpliwości, dobroci, opanowania i posłuszeństwa (Ga 5, 19-
22, Ef 4, 1-4, 21-30; Kol 3, 12-14; Tt 3, 1-3),  wskazania „jedni drugim 
brzemiona noście” (Ga 6, 2), zaś leitmotywem jego jest życzenie pokoju oraz 
jego religijna apoteoza (Ef 2, 14; Kol 1, 20; 2 Tes 1, 2; 3, 16). Podobnym torem 
szli liczni myśliciele czasów nowożytnych, nawet gdy byli zwolennikami 
pokoju, poszukującymi środków jego zapewnienia, bardzo często uznawali 
zarazem niemożliwość całkowitego wyeliminowania wojen toczonych między 
państwami, czy wręcz nienawiści, prywaty i tendencji do nieustannej walki w 
życiu społecznym. Często wszakże skłonni byli w tym widzieć, jak ich 
poprzednicy, źródło postępu i rozwoju. Tyle tylko, iż chcieliby ograniczyć  
najbardziej destrukcyjne formy konfliktów, to jest walkę zbrojną.  
         Thomas Hobbes (1588-1679) uważał, na przykład, iż stanem pierwotnym 
ludzi, naturalnym dla nich, była walka wszystkich ze wszystkimi (bellum 
omnium contra omnes), stan trwogi i wrogości wzajemnej, w jakim 
tryumfowała siła. Rozszerza on przy tem pojęcie samej wojny i zalicza do niej 
nie tylko walkę zbrojną, lecz i skłonność do walki oraz użycia przemocy. Pokój 
jest więc dlań nie tylko brakiem walk, ale i stanem duszy. To dopiero rozum 
nakazał ludziom zrzeszanie się w społeczeństwo i utworzenie państwa, które 
przy pomocy siły i groźby zapewnia bezpieczeństwo, jak też warunki do 
osiągania szczęścia i wolności, wyzwalając ich z niewoli własnych popędów223. 
Stan pokoju wewnętrznego człowieka i pokojowych stosunków 
międzynarodowych jest zatem sztuczny, w czym Hobbes zbliża się do myśli 
konfucjańskiej. Koncepcje te, jak zobaczymy w dalszym ciągu naszych 
rozważań, zachowują popularność po dziś dzień. Wspomnijmy, iż nawet gdy 
Erazm z Rotterdamu (1466-1536) jednoznacznie potępiał wojny i walki, 
uznawał za naturalne toczenie walki wewnętrznej, w duszy ludzkiej między jej 
częścią szlachetniejszą, boską, a zwierzęcą, czy wręcz inspiracjami szatańskimi, 
zaś swój wykład ubierał w militarną szatę słowną224. 
          Znacznie rzadziej pojawiały się w myśli zachodniej koncepcje przeciwne, 
przyjmujące za „stan naturalny” harmonię, pokój i dążenie ludzi do współpracy. 
Elementy takie pojawiają się u Huiga de Groota, zwanego też Grotiusem (1583-

                                                           
222 Katechizm, cyt. wyd. s. 526 (nr 2327). 
223 Thomas Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i wladza państwa kościelnego i 
świeckiego, przeł. C. Znamierowski, PWN, Warszawa 1954. 
224 Patrz: Erazm z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego, przeł. Julisz Domański, 
PWN, Warszawa 1965, szczególnie s. 48, 50-1, 276-7, 282-3. Por. także jego: Trzy rozprawy 
- Zachęeta do filozofii chrześscijańskiej, Metoda prawdziwej teologii, Zbożna biesiada, przeł. 
Julisz Domański, Pax, Warszawa 1960, s. 175-93. 
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1645). Idąc torem myśli Arystotelesa twierdził on, że człowiek ma naturalną 
skłonność do łączenia się z innymi ludźmi dla rozumnego i zgodnego 
współżycia, swoisty „instynkt towarzyski”. Z tego  wyprowadzał koncepcję 
„praw naturalnych”, uniwersalnych i ponadczasowych, mających praźródło w 
Bogu. Zaliczał do nich poszanowanie cudzej własności, obowiązek 
wynagradzania szkody i dotrzymywania umów, jak też ponoszenie kary za 
przestępstwo. Wojna była więc dlań tylko ostatecznym środkiem zapewnienia 
sobie przestrzegania tych praw i powinna być prowadzona w sposób 
humanitarny225. Jeszcze dalej poszedł John Locke (1632-1704), dla którego 
„stanem natury” była wolność, równość i względna pomyślność dla  wszystkich, 
w granicach spontanicznie wyznaczanych przez „prawa natury”. W czasach 
pradawnych, jego zdaniem, dominowała życzliwość wzajemna i pomoc. Jedynie 
miłość własna, stronniczość, egoizm i namiętności prowadziły niekiedy do 
gwałtów, zamętu i nieładu, a nie było możliwości karania przestępców. Dlatego 
- jego zdaniem - była potrzebna umowa społeczna i powołanie państwa, aby 
zapewnić respektowanie praw naturalnych. Podobne myśli formułował Jan 
Jakub Rousseau (1712-1778), choć cechował go jeszcze większy idealizm, a do 
cywilizacji odnosił się negatywnie. Przyjmował on, iż ludzie pierwotni żyli 
samotnie, nikt im nie szkodził ani oni nikomu, nie znali zatem wojny ani 
przemocy, panowała harmonia i pokój. To dopiero zbieranie się ich w gromady 
i rozwój cywilizacji, a szczególnie pojawienie się własności, spowodowały 
straszliwe wojny i występki. Zaradzić temu próbowało państwo utworzone 
przez bogatych, które jednak samo stało się źródłem przemocy i nieszczęść. 
Remedium na to widział w suwerenności ludu, prawach i właściwym 
wychowaniu mającym rozwijać naturalne skłonności226.  
        Koncepcji przedstawiających czynniki sprzyjające wojnom, a zarazem 
wskazujących, co im może zapobiegać, było bardzo wiele. Jedni chcieli 
zapewnić pokój przez moralne doskonalenie człowieka, a pokonanie w nim 
złych instynktów i agresywnych skłonności, co miało swe korzenie w tradycji 
chrześcijańskiej. Inni ich źródła wiedzieli w braku odpowiednich norm 
prawnych oraz instytucji tak wewnątrz państw, jak i w stsunkach 
międzynarodowych. Jeszcze inni źródła wojen szukali w skłonnościach 
władców absolutnych, zaś remedium w ustanowieniu demokracji, wierząc 
naiwnie, że lud nigdy przecie nie będzie optował za wojną. Marsiści szukali 
przyczyn konfliktów w interesach klasowych, a kres im miało położzyć 
ustanowienie bezklasowego i bezpaństwowego społeczeństwa 
komunistycznego. Pragmatycy polityki pokój chcieli zapewnić przez stan 

                                                           
225 Patrz: Huig de Grotius, Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, przekł. R. Bierzanek, 
Warszawa 1957, PWN. 
226 Patrz Jan Jakub Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, PWN, Warszawa 1956; 
Bronisław Baczko, Rousseau, samotność i wspólnota, WP, Warszawa 1964. 
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równowagi sił na arenie międzynarodowej227. Dodajmy też, że już od 
starożytności występował w myśli europejskiej nurt refleksji sięgający głębiej, 
do fundamentalnych cech, a być może i słabości tradycji europejskiej, 
upatrujący przyczyn wojen oraz konfliktów w zaciekłym indywidualizmie, 
nieumiejetności zapanowania nad sobą i swymi dzikimi popędami, brakiem 
umiejętności współpracy, itp. Stad też rodziły się filozoficzne kontrowersje, czy 
przyczyn wojen upatrywać należy w samym człowieku, czy też w czynnikach 
zewnętrznych228.    
         Przykładem takiego podejścia wśród filozofów współczesnych może być 
Bertrand Russell (1872-1970). Pisał on, na przykład: 

Są pewne rzeczy jakich świat w sposób oczywisty potrzebuje: otwartość 
na poszukiwania zamiast dogmatyzmu w naszych przekonaniach; 
nastawienie raczej na współpracę niż konkurencję w stosunkach  
społecznych; osłabienie zawiści i zbiorowej nienawiści. Są to 
nastawienia, jakie edukacja może wytworzyć bez większych trudności 
(...) Droga do świata szczęśliwszego niż jakikolwiek znany z przeszłości 
jest otwarta przed nami, jeśli tylko atawistyczne pasje destrukcyjne 
zostaną wzięte pod kontrolę229. 

Kiedy indziej wprost twierdził, że osobowości ludzkiej znajdują się źródła 
konfliktów i wojen w świecie230. Nie zdawał on sobie jednak sprawy, iż 
obserwacje jego odnoszą się tylko do świata zachodniego, nie zaś do 
„człowieka w ogóle”, gdyż konfucjanizm i buddyzm już od ponad dwu 
tysiącleci realizowały jego postulaty, nie bez pewnych sukcesów, choć nawet 
one wojen przecie w Azji Wschodniej nie wyeliminowały. Choć niewątpliwie 
miał on rację, iż te właśnie cechy „człowieka Zachodu” odgrywały kluczową 
rolę w tak wielkim natężeniu konfliktów oraz skali powodowanej przez nie 
destrukcji.  
        Współczesna zachodnia myśl społeczna rozwijała się wszakże raczej torem 
Kanta niż Leibniza, a przyjmując normy kultury zachodniej za uniwersalne, 
traktowała konflikty jako pożyteczne i niezbędne, jeśli nie przekraczały one 
pewnych ram. Poglądy takie rozwijał Georg Simmel (1858-1918), neokantysta, 
pionier nowoczesnej teorii konfliktów. Lewis A. Coser, współczesny socjolog 
amerykański,   twierdził, iż przyczyniają się one do zmian i zapobiegaja 
stagnacji, wlewają nowego ducha w normy społeczne i ulatwiają 
przystosowanie do zmienionych warunków, jak również konsolidują grupy 

                                                           
227 Patrz ich przegląd w: Marcel Merle (red.), Pacifisme et internationalisme XVIIe-XXe 
siècles, PUF, Paris 1966, s. 12-35.  
228 Patrz przegląd stanowisk w: Irving L. Horowitz, War and Peace in Contemporary Social 
and Philosophical Theory, Souvenir Press, London 1973,  s. 1-25. 
229 Bertrand Russell, „Science in Human Life”, w: J.R. Newman (red.), What Is Science?, 
New York 1955, s. 16-7 
230 Jego: New Hopes for a Changing World, New York 1951, s. 14. 



 98

społeczne, inspirują tworzenie nowych więzi przez alianse, itp. Społeczeństwa, 
w jakich mogą być one swobodnie wyrażane i  zinstytucjonalizowane, są o 
wiele mniej zagrożone ich gwałtowną i destrukcyjną erupcją231. Maria 
Ossowska omawiając te koncepcje stwierdza wręcz: 

...normom moralnym trudno przypisać zadanie likwidowania wszelkich 
konfliktów. Staje temu na przeszkodzie wizja społeczeństwa, które 
pragnęlibyśmy realizować, oraz wzór osobowy żyjącego w tym 
społeczeństwie człowieka. W imię tej wizji dopuszczamy jakieś tarcia w 
w maszynie społecznej, nawet gdyby prowadziły do antagonizmów. 
Hasło miłości bliźniego koliduje tutaj (...) z pielęgnowanym wzorem 
życia społecznego (...), wzorem, który wyklucza stagnację i 
uniformizację i boi się królestwa bożego na ziemi. Kto by pragnął 
przyszłe społeczeństwo upodobnić do termitiery, będzie innego zdania 
(...) Ponieważ eliminacja wszelkich konfliktów z życia zbiorowego jest 
niemożliwa i niepożądana, normom moralnym przypada w udziale 
selekcja konfliktów, z którymi się mamy godzić, albo które mamy nawet 
popierać232. 

Rolf Dahrendorf, klasyk teorii konfliktu, twierdził, że konflikty społeczne w 
nowoczesnych krajach rozwiniętych dotyczą przede wszystkim władzy 
politycznej i praw obywatelskich, a rozgrywają się w świecie oferującym 
mnogość zróżnicowanych wyborów. Niekiedy mogą one wiązać się z dążeniami 
jakichś grup do redystrybucji korzyści. Demokracja wszakże polega, jak to 
przyjmuje za Raymondem Aronem, na akceptowaniu konfliktów, nie po to by je 
rozstrzygać, lecz by zapobiegać ich przerastaniu w wojnę domową. Konflikty są 
zatem koniecznym elementem demokratycznego porządku opartego na 
pluralizmie partii, obecnie coraz częściej opartym na modelu dwu partyjnym. 
Przeciwstawia go totalitaryzmowi, w którym „naród zostaje zjednoczony”, 
„rządzi jeden wódz będący wcieleniem woli ludu”, a wrogowie państwa są 
usuwani z kraju, albo wykluczeni ze społeczeńnstwa. Konflikty społeczne w 
takim społeczeństwie, podobnie jak pluralizm partyjny, zostają usunięte, zaś 
obywatele otrzymują „obietnicę bezpieczeństwa na ciepłym łonie 
społeczeństwa” wraz z pewna dozą „wąsko rozumianej tożsamości dla 
uśmierzenia lęku przed wolnością” oraz parnoicznego zacietrzewienia dla 
rozproszenia tlących się zwątpień233. Za uwolnienie od konfliktów 
społeczeństwo musi zatem płacić niezmiernie wysoką cenę: drastycznego 

                                                           
231 Lewis A. Coser, The Functions of Social Conflict, Routledge & Kegan, London 1956. 
232 Maria Ossowska, Normy moralne, próba systematyzacji, PWN, Warszawa 1985, s. 167, 
170. 
233 Ralf Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny, esej o polityce wolności, przeł. Stefan 
Bratkowski i inni, Czytelnik, Warszawa 1993, s. 172-5, 137. 



 99

ograniczenia wolności w systemie totalitarnym, z jego terrorem i policją, jak 
również zniewoleniem duchowym234.  
          Wspomnieć jednak trzeba, iż w połowie XX w., choć na krótko, w 
naukach społecznych dużymi wpływami cieszyła się inna szkoła myślenia; 
funkcjonalizm, którego najwybitniejszym przedstawicielem był Talcot Parsons. 
Nacisk kładła ona na społeczną integrację i harmonię będącą rezultatem 
wspólnych wartości oraz wzorców zachowania, łącząc społeczeństwo i kulturę 
w jeden system. Harmonia nie była tu rezultatem zniewolenia i terroru, jak w 
totalitaryzmie, lecz głębokiego przyswojenia sobie przez jednostki wspólnych 
norm oraz swoistą duchową, rajonalną oraz emocjonalną, integrację 
społeczeństwa235.           
         Koncepcje te dużo lepiej odzwierciedlać się zdają tradycje i współczesne 
realia Azji Wschodniej, choć granica między systemem „głęboko 
zintegrowanym kulturowo” a totalitarnym wydaje się nieostra, a stopień 
unifikacji społecznej w cywilizacjach, którym obcy jest zachodni 
indywidualizm, może nawet bez przemocy być dużo wyższa niż w zachodnich 
systemach totalitarnych do niej się odwołujących236. Sposób postrzegania 
społeczeństwa i teorie socjologiczne w nim wypracowywane, związane przecie 
ze wzorcami kulturowymi przez nie przyjmowanymi, są zatem przez nie także 
uwarunkowane. Nic tedy dziwnego, iż taką popularnością na Zachodzie cieszą 
się nieodmiennie, mimo fluktuacji „mód naukowych”, teorie przyjmujące 
konflikt za fundamentalny element życia zbiorowego. 
         Zwróćmy uwagę, iż w zachodniej koncepcji konfliktu 
społecznego walka nie zmierza do unicestwienia przeciwnika, lecz do 
ustanowienia jakiegoś nowego stanu równowagi, a nawet harmonii i 
zgody między czynnikami przeciwnymi, jak w prastarych 
indoeuropejskich mitach. W tym aspekcie różni się ona wyraźnie od 
dwu innych modeli konfliktu występujących w dziedzictwie Zachodu, 
a mających niemniej starożytny rodowód. Jednym z nich jest pełne 
podporządkowanie sobie pokonanego przeciwnika, co było częstym 
celem dawnych wojen. W istocie taką wizję przyjmuje nawet 
przesłanie ewangeliczne: w wyniku eschatologicznej wojny u „końca 
świata” Szatan ma zostać definitywnie pokonany i zepchnięty w 
                                                           
234 Patrz także dyskusję o wolności i systemie zniewolenia w: Zygmunt Bauman, Wolność, 
przeł. Joanna  Tokarska-Bakir, Znak-Fundacja im. S. Batorego, Kraków-Warszawa 1995, s. 
14-35.  
235 Talcot Parsons, Theories of Society, The Free Press, Glencoe, Ill. 1961, t. 1-2. 
236 Patrz, na przykład opisy współczesnego społeczeństwa japońskiego w: Edwin O. 
Reischauer, The Japanese, The Belknap Press, Cambridge, Mass. 1978, s. 127-66; Yoshio 
Sugimoto, An Introduction to Japanese Society, Cambridge University Press, Cambridge 
1997, s. 245-59. 
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czeluści, nie zaś unicestwiony. Natomiast całkowite wyniszczenie 
przeciwnika, by „naróod wybrany” nim i jego rzeczami się nie skalał, 
występuje w świętej wojnie z tradycji biblijnej. To sankcjonowało 
niejako wiele późniejszych wojen stawiających sobie za cel 
unicestwienie wroga, tak częste w wojnach religijnych i 
ideologicznych Zachodu, szczególnie w wojnach z „niewiernymi” 
albo „poganami”: kto nie przyjmował „prawdziwej wiary”, musiał 
zginąć, albo też opuścić „nasz świat”. Paradoksalnie w tej tradycji 
biblijnej ma zatem swe inspiracje również holocaust. W dziejach Chin 
dominować się zdaje natomiast pierwszy typ konfliktu, rzadko 
spotykamy zaś drugi, i to zmierzano tam raczej do podporządkowania 
przeciwnika, lub jego wypędzenia, niż zniewolenia (jeśli wył ączymy 
obcych najeźdźców chcących zapanować nad Chińczykami). Nie 
znany był natomiast zupełnie trzeci: nastawiony na całkowitą 
likwidację przeciwnika, co wiązało się zapewne z brakiem wojen 
religijnych, a w wymiarze mitologiczno-filozoficznym brakiem walk 
bogów, czy też ontologicznego konfliktu Dobra i Zła.  
        Mimo znacznej sekularyzacji wojen, jaka niewatpliwie nastąpiła, mieliśmy 
na Zachodzie liczne nawiązania do tradycji religijnej jeszcze w wieku XX. Czyż 
modły o zwycięstwo w wojnie Polaków z bolszewicką nawałą roku 1920 nie 
miały, po części aspektu  walki z zagrażającym światu Złem?  Napis na 
klamrach wojsk hitlerowskich „Gott mit uns” też miał umacniać wiarę żołnierzy 
w ich „świętą misję”. Podobne też wątki występują w ideologii aliantów, 
reprezentujaacych nie tylko demokrację i wolność, ale wręcz Dobro, w 
konfrontacji z III Rzeszą i Japonią. Co więcej, nawet współczesny widz tak te 
historyczne zmagania odbiera. Recenzent jednej z gazet tak relacjonował, na 
przykład, nowy film Stevena Spielberga Saving private Ryan (Uratowanie 
szeregowca Ryana) pokazywany na festiwalu w Wenecji w 1998 r., a ukazujący 
ofensywę aliantów w Normandii w 1944 r.  

Dawno nie widziałem wojny pokazywanej w takim duchu, zwłaszcza 
przez Amerykanów. Chwilami mam wrażenie, że ogląadam kino 
rosyjskie - w najlepszym wydaniu. Jak w Losie człowieka Bondarczuka 
albo Balladzie o żołnierzu Chuchraja wojna była ostatnią rozgrywką w 
walce dobra ze złem, szkołą charakteru, sprawdzianem szlechetności, 
ołtarzem ludzkiego poświęcenia237.  

Kontynuowano ten schemat myślowy w okresie „zimnej wojny” i „wojen 
gorących” USA z „komunistycznymi żółtkami” w Korei oraz Wietnamie. 

                                                           
237 Tadeusz Sobolewski, „Morały Spielberga, mlodość Rohmera”, Gazeta Wyborcza, 
7.09.1998, s. 16.  
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Ukoronowaniem tego była znana deklaracja Ronalda Reagana, iż 
komunistyczny Związek Sowiecki stanowi „imperium zła”, co nadawało 
wymiar transcendentny walce z nim Ameryki, a jej przywódcy cechy herosa. 
Podobne tony odzywały się nawet w walkach wyborczych między 
Chrześcijańską Demokracją a partią komunistyczną we Włoszech powojennych, 
między CDU i  SPD w Niemczech, czy w Polsce w walce AWS z SLD. 
Zwróćmy uwagę, iż nawet przeciwnicy „strony chrześcijańskiej” do takiej 
„ontologicznej wojny” wyraźnie nawiązują przez określanie przeciwnika jako  
„ciemnoty”, co ich samych lokowało po stronie sił „oświecenia” i 
zmitologizowanego „postępu”. Głoszona przez Jana Pawła II potrzeba 
przeciwstawiania się „cywilizacji śmierci”, jest podobnie odbierana przez wielu 
jej zwolenników jako walka ze Złem zalewajacym świat, od którego należy 
ludzkość uwolnić, choćby ostrzeliwując z karabinu przychodnie 
ginekologiczne, jak zdarzało się to w USA. Bywało też często, iż walkom 
pozornie czysto polityczno-ideologicznym nadawano podobny, niejako 
transcendentny wymiar, jak niesienie wolności oraz ideałów Rewolucji 
Francuskiej ludom Europy, cywilizacji „dzikim ludom” przez kolonizatorów, 
czy walka o demokrację i przestrzeganie praw człowieka w świecie lansowana u 
końca XX w. przez USA i Radę Europy, na szczęście na ogół bez użycia sił 
wojskowych, choć niektórzy zagorzali zwolennicy tych wartości cieszyliby się z 
użycia takich środków i zaprowadzenia „właściwego porządku raz na zawsze”. 
          Pozostawiamy tu na boku sprawę „słuszności”, czy „niesłuszności” 
danych ideałów, jakie przecież zawsze są uważane za „słuszne” przez ich 
zwolenników, lecz o sprawę głębszą: uznawanie za usadnione narzucenie 
przeciwnikom przemocą swej woli, a nawet ich mordowanie, jeśli nie uznają 
oni „naszych” ideałów, w imię „szczęścia ludzkości”.         
          Pojmowanie walki jako istoty wszechrzeczy zapadły, jak się zdaje w 
świadomość europejską i w XIX oraz w XX w. znajdziemy nieprzeliczone 
koncepcje z myśli tej wywodzące się, jak teorie o powstawaniu najlepszego 
ładu ekonomicznego i harmonii z wolnej konkurencji oraz gry sił 
gospodarczych na rynku, czy podobne koncepcje demokracji na takiej samej, 
ograniczonej tylko prawem, swobodnej walce partii politycznych, co ma 
gwarantować wewnętrzną harmonię społeczno-polityczną narodom i pokój 
między nimi. Swobodna walka idei i poglądów w nauce ma prowadzić, 
rzekomo, do Prawdy. W innej formie kontynuatorami tej heraklitańsko-
chrześcijańskiej tradycji był Karol Darwin traktujący walkę gatunków o 
przetrwanie jako główny mechanizm rozwoju istot żywych na ziemi, wieszcze 
odwiecznej walki narodów, państw czy nawet całych ras o dominację, Karol 
Marks uznający walkę klas za podstawowy mechanizm historii, mającej 
doprowadzić ostatecznie do powstania szczęśliwego, bezklasowego 
społeczeństwa. Stąd walka ta, o cechach eschatologicznych, mogła być tak 
krwawa i zmierzać do fizycznej wręcz likwidacji „wrogów klasowych”. Obok 
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tego znajdziemy wiele innych teorii niższego lotu, o walce pokoleń, walce płci,  
czy nawet o walce cywilizacji, głoszonej przez Samuela P. Huntingtona. 
Wszystkie je łączy przekonanie, iż zasadą świata jest walka. Nawet porzucona 
pod koniec XX w. koncepcja walki człowieka z przyrodą, dążącego do jej 
opanowania i podporządkowania swoim potrzebom, z tej tradycji wyrasta, 
mając wręcz korzenie biblijne (Rdz 1, 28-9). Również „podbój kosmosu”, czy 
„zdobywanie Everestu”, z tego archetypu walki i podboju się wywodzi.  
         Z tego wojowniczego światopoglądu wyrastają też niezliczone 
sformułowania słowne: „walka z przeciwnościami życia”, „walka o 
przetrwanie”, „walka z chorobami”, by nie przypominać już tak ulubionych w 
propagandzie komunistycznej „walki o plony”, „walki o wykonanie planu”, 
„walki ze spekulacją”, „walki ideologicznej”, „walki z analfabetyzmem”, czy 
nawet „walki o pokój”. Jak się wydaje ludzie Zachodu mają od starożytności 
wyraźną tendencję do ujmowania wszelakich zjawisk, relacji i działań własnych 
w kategoriach walki, co przybiera wręcz czasem formy humorystyczne. Na 
przykład, dyrektor zabytkowego pałacu i parku, będącego majątkiem 
państwowym, traktuje kontrolę jego działalności przez odpowiednie 
konserwatorskie władze zwierzchnie jako „walkę przeciwko niemu” i deklaruje 
publicznie: „wszelkie ataki na nasz szaniec odeprzemy!” 238. I trudno nawet 
wykluczyć a priori, iż organ zwierzchni nie potraktował wykonywania swych 
statutowych funkcji wobec podległej jednostki organizacyjnej w kategoriach 
walki z „krnąbrnym”, czy nawet sympatyzującym z „niewłaściwą partią”, 
dyrektorem, gdyż mamy stałą tendencję do takiego postrzegania stosunków 
międzyludzkich oraz między rozmaitymi instytucjami, organizacjami bądź 
organami władzy. Jednym z najbardziej spektakularnych przejawów tej 
tendencji była w USA specyficzna „walka prawna” specjalnego prokuratora 
Kennetha Starra (oraz jego popleczników politycznych) z prezydentem Billem 
Clintonem, toczona na sofizmaty prawnicze i plamy spermy na nie wypranej 
sukience. Zacietrzewienia tej walki nie powstrzymywał żaden wzgląd na 
niszczenie w ten sposób prestiżu urzędu prezydenta, co zaowocuje także przy 
prezydentach republikańskich, ani na  przywódczą rolę USA w świecie, czy 
nawet samą możliwość wypełniania przezeń efektywnie obowiązków 
powierzonych mu mocą demokratycznych wyborów. Podobnych przykładów 
bezpardonowej walki politycznej partii i grup, nie liczących się z interesami 
państwa ani narodu, w świecie zachodnim znajdziemy bardzo wiele.  
        O tym, jak głęboko obraz wojny jako „zasady wszechrzeczy” 
zdeterminował nasze myślenie, świadczy najlepiej przykład Ernsta Casirera, 
który już samą naturę mitów określa jako „dramatyczny świat działań, sił, i 
ścierających się potęg”. Postrzeganie mityczne, w jego ujęciu ma polegać 

                                                           
238 Tomasz Urzykowski, „Twierdza w parku; Łazienki Królewskie; Konserwatorzy kontra 
dyrektor parku”, Gazeta Wyborcza, (Gazeta Stołeczna), 25.08.1998, s. 3. 
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właśnie na widzeniu w każdym zjawisku przyrody zderzenia się takich sił239. 
Według niego, „prawdziwym podłożem mitu nie jest sfera myśli, lecz uczuć”, a 
przyjmujący go wierzą weń głęboko, mimo wszystkich jego nielogiczności240. 
Znając najlepiej świat mitów naszego kręgu cywilizacyjnego oraz ułomki mitów 
z innych kultur, a nie potrudziwszy się nawet, by zapoznać się ze światem 
pozaindoeuropejskich ludów azjatyckich, szczególnie Chin, pochopnie uogólnił 
on treść mitów znanych sobie uznając ją za „powszechną”, za samą naturę tego 
zjawiska. Jeśli uznamy jego koncepcję emocjonalnego podłoża mitu, a wiele za 
tym przemawia, to konkluzja będzie następująca:   filozoficzne i socjologiczne 
koncepcje Zachodu uznające walkę za zasadę bytu i społeczeństwa opierają się 
na o wiele bardziej pierwotnej i archaicznej podstawie takiego właśnie 
mityczno-emocjonalnego postrzegania świata i człowieka. Wprawdzie, jak 
wielokrotnie wspominaliśmy, pojawiały się też koncepcje odmienne, 
akcentujące współpracę oraz harmonię, to jednak nie mogły się one 
upowszechnić dostatecznie, gdyż były tylko tworami intelektualnymi, a nie 
miały tego głębszego podłoża. Zasadnicza różnica z Chinami polega zatem nie 
tylko na sporadycznym tylko pojawianiu się tam pochwały wojny, a dominacji 
harmonii jako koncepcji intelektualnej, lecz na jej zakorzenieniu tam w sferze 
struktur społecznych oraz mityczno-emocjonalnej. W rezultacie tam ową 
fundamentalną zasadą bytu i społeczeństwa była harmonia. 
           Dopiero pod koniec XX w badacze zaczęli dostrzegać odmienność 
świata azjatyckiego i fundamentalne znaczenie poznania go dla o wiele 
głębszego zrozumienia człowieka, jak też szanse dla  narodzin nowego 
humanizmu, nie zamkniętego w schematach ideowych Zachodu. Jednym z 
pierwszych uczonych, który docenił skalę rewolucji, jaka nas czeka w myśleniu 
o człowieku i społeczeństwie, był Mircea Eliade. Już w 1960 r. zaczynające się 
dopiero zapoznawanie się świata zachodniego z innymi wizjami świata i 
człowieka porównywał  do rewolucji wyobrażeń o świecie, jaka dokonała się 
niegdyś w Europie w rezultacie wielkich odkryć geograficznych.  

Już wkrótce - przewidywał on - Zachód nie tylko będzie musiał poznać i 
zrozumieć nieeuropejskie światy kultury, ale będzie też musiał uznać je 
za integrujący czynnik historii ducha ludzkiego, i nie będzie już patrzył 
na nie jako na infantylne, czy obłędne epizody wzorcowej historii 
człowieka. Co więcej, konfrontacja z ‘innymi’ pomoże człowiekowi 
zachodu lepiej poznać samego siebie (...) Spotkanie [to] mogłoby nawet 
doprowadzić do odnowienia problematyki filozoficznej, podobnie jak 

                                                           
239 Ernst Cassirer, Esej o człowieku, Wstęp do filozofii kultury, przeł. Anna Staniewska, 
Czytelnik, Warszawa 1971, s. 144.  
240 Ibid., s. 150. 
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odkrycie sztuki egzotycznej i prymitywnej na początku XX w. otworzyło 
nowe perspektywy przed sztuką europejską241. 

Dodać do tego należałoby, iż dotyczyć to będzie również ideałów i 
wzorców organizacji społecznej, a pociągnie za sobą rewolucję w 
naukach społecznych, o skali jakiej nigdy one dotychczas jeszcze nie 
doświadczyły. Jednym z ważnych aspektów tych nowych analiz stać 
się będzie musiał problem konfliktów i wojen. 
          Tu Wei-ming, znany badacz konfucjanizmu z Uniwersytetu Harvarda, 
analizując podstawowe różnice związane z dominacją tradycji chrześcijańskiej 
na Zachodzie, a konfucjańskiej w Azji Wschodniej uznaje miejsce walki w 
stosunkach społecznych za sprawę 
kluczową. Zachodnie systemy społeczne, których najbardziej jaskrawym 
przykładem jest amerykański, określa on jako „systemy przeciwników” 
(adversary systems). Partnerzy interakcji społecznych postrzegają się na ogół i 
traktują nawzajem jak aktualni bądź potencjalni przeciwnicy, zakładając z góry 
złe intencje drugiej strony, podejrzewanej o dążenie do zdobycia przewagi i 
chęć podporządkowania sobie partnera. Zatem uważnie śledzi się każdy  krok 
drugiej strony. Służy to - jego zdaniem - zagwarantowaniu i ochronie praw 
jednostki, czy podmiotu prawnego. Kładzie się przy tym nacisk na własne 
interesy i potrzeby, co zapewnia wysoki stopień konkurencji. 
             Natomiast w Azji Wschodniej zespoły ludzkie mają charakter 
„wspólnot zaufania” (fiduciary communities), w których nacisk kładzie się na 
wspólne wartości i czynnik wzajemnego zaufania: podwładni wierzą, iż ich 
lider działa dla dobra grupy, a on jest przekonany, że każdy z jej członków 
będzie wykonywał z pełnym oddaniem swe powinności. Członkowie takich 
wspólnot potępiają współzawodnictwo i spory, za właściwe uznając współprace 
i wypracowywanie konsensu. Większość nie może tu niczego narzucić 
mniejszości, a lider musi uwzględniać opinię wszystkich. Systemy 
przeciwników akcentują równość podmiotów, a zróżnicowanie prestiżu i 
pozycji ma w nich charakter płynny i chwilowy, będąc rezultatem stale toczonej 
walki i współzawodnictwa. Podczas gdy wspólnoty zaufania oparte są na 
stabilnym porządku hierarchicznym, każdemu wyznaczającym jego miejsce, 
zmieniające się głównie wraz z upływem czasu (odpowiednio do wieku lub 
stażu, mniej zaś w rezultacie indywidualnych osiągnięć), a  prestiż swój 
jednostka może podwyższać przede wszystkim przez oddanie celom grupowym. 
Nacisk kładzie się na samodoskonalenie i kształcenie dyscypliny wewnęetrznej, 
na eliminację egoistycznych dążeń oraz emocjonalnych zachowań dla 
utrzymania harmonii w grupie. Dodajmy, iż ten wzorzec opiera się na modelu 
rodziny, w jakiej obowiązują zasady serdecznej opieki i oddania, nie zaś 

                                                           
241 Mircea Eliade, Mefistofeles i andrygon, przeł. Bogdan Kupis, Wydawnictwo KR, 
Warszawa 1994, Przedmowa autora, s. 9-10.  
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sztywne normy prawne, a stosowany jest w Azji Wschodniej na wszystkich 
poziomach organizacyjnych, aż do państwa. 
         Tu Wei-ming wymienia jeszcze trzy kluczowe cechy różniące organizację 
społeczną obu wielkich cywilizacji. Przede wszystkim na Zachodzie traktuje się 
jednostkę ludzką jako izolowaną całostkę, która dla powiększenia niezależości 
odcina swe korzenie i związki z innymi ludźmi. W tradycji konfucjańskiej jest 
ona zaś przedstawiana jako pewne centrum sieci stosunków społecznych, jakie 
troskliwie kultywuje. Jednostka stara się być zatem „istotą grupową”, umiejącą 
współpracować z ludźmi otaczającymi ją.  
         Po drugie, w tradycji chrześcijańskiej wysoka jest świadomość własnych 
praw i gotowość do bronienia swoich interesów. Systemy zachodnie są zatem 
nader legalistyczne, a prawu przypisuje się wysoką wartość moralną. Stosunki 
międzyludzkie, podobnie jak relacje między instytucjami czy firmami, są zatem 
kształtowane według modelu sądowniczego i targowania się dla godzenia 
sprzecznych interesów. Natomiast w tradycji konfucjańskiej eksponuje sięe 
przede wszystkim obowiązki wobec innych, całej grupy i siebie samego. 
Stróżem ich wypełniania jest sama jednostka, choć otoczenie stale jej o tym 
przypomina. Stosunki międzyludzkie regulują tu zrytualizowane normy, nie zaś 
prawa.  
         Dlatego, po trzecie, stosunki społeczne w kulturze zachodniej są w 
niewielkim stopniu zrytualizowane, zaś we wschodnioazjatyckiej - w bardzo 
znacznym, a same rytuały są nader rozbudowane. Zatem w tej ostatniej jasno są 
określone „prawidłowe zachowania”, a odstępstw, nawet niewielkich, nie 
toleruje się. Natomiast w kulturze zachodniej, wobec braku sztywnych norm, 
nie są jasne dla jednostki ani nieprzekraczalne granice, ani znaczenie 
poszczególnych zachowań partnerów, co wymaga wysokiej tolerancji dla 
wszelkich odmienności. Nigdy zatem nie jesteśmy pewni, jak zachowają się 
inni, ani jak zachować powinniśmy i możemy my sami, ale panuje atmosfera 
swobody i wygody. Za to płaci się wszakże brakiem ugruntowanych relacji 
społecznych i stabilnych związków. W systemach wysoko zrytualizowanych 
wszystkie zaś zachowania są jednoznaczne, a związki są trwałe, ale pozostaje w 
nich niewiele miejsca dla spontaniczności, gdyż robi się „to, co należy” 242. Inną 
z konsekwencji jest alienacja jednostki na Zachodzie, rozmaite patologie 
społeczne z nią związane, w tym wysoka przestępczość. Azja Wschodnia za 
wysokie poczucie bezpieczeństwa płaci zaś znacznie mniejszym 
zaawansowaniem procesów demokratyzacji, innym nieco jej wzorcami 
kładącymi nacisk na interesy grupowe raczej niż jednostkowe oraz zasadę 
„zachowania harmonii”, a ograniczenia skali i zakresu walk. Rezultatem są 
również ograniczenia wolności jednostki, czasami wyraźnie odczuwane przy 
opresyjnych reżimach.  
                                                           
242 Tu Wei-ming, Confucian Ethics Today - The Singapore Challenge,  Federal Publications, 
Singapore 1984, s. 86-88. 
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         Charakterystykę Tu Wei-minga należałoby opatrzyć rozmaitymi 
zastrzeżeniami oraz uzupełnieniami, lecz wydaje się ona trafnie oddawać 
uwikłania kulturowe zachodniej wojowniczości. Kluczowe elementy obu 
cywilizacji są bowiem w każdej z nich powiązane i współzależne, gdyż tworzą 
pewien spójny system. Wojownicza orientacja może być wprawdzie tłumiona na 
Zachodzie w sferze fizycznej, ale pozostaje wzorcem zachowania, gdyż jej 
trwałe wyeliminowanie wymagałoby przebudowy fundamentalnych wzorców 
całej organizacji społecznej oraz sposobu postrzegania świata i przeżywania 
swej podmiotowości przez jednostki i grupy. Analogicznie w cywilizacji 
chińskiej, przyjmującej ideał harmonii za podstawowy, wszystkie mechanizmy 
zapobiegają manifestowaniu agresji, a zmiana tej orientacji wymagałaby 
podobnie głębokich przekształceń modelu organizacji społecznej oraz 
charakteru podmiotowości243. 
          Rozmaite przeobrażenia, związane z okcydentalizacją, gwałtowna 
industrializacją i urbanizacją, zachodzą w niej oczywiście, lecz całkowite i 
pełne przejęcie modelu zachodniego dziś wydaje się mało prawdopodobne. 
Przemiany powodują jednak jej swoiste „rozchwianie”, wprowadzają nowe 
elementy, jak prawo, większa autonomia jednostki, itp., zakłócające 
funkcjonowanie innych tradycyjnych mechanizmów kontroli społecznej. W 
rezultacie poszczególne dawne mechanizmy zanikają, a nowe nie są jeszcze 
sprawne, ale dystans wszystkich krajów regionu, włącznie z Chinami, w 
stosunku do cywilizacji zachodniej zmniejsza się. Model zarysowany przez Tu 
Wei-minga należy więc traktować jako odnoszący się przede wszystkim do 
mijającej już do przeszłości, choć doświadczenia wysoko rozwiniętych 
społeczności chińskich Tajwanu, Hongkongu i Singapuru, podobnie jak Japonii 
czy Korei Południowej, pokazują, iż bardzo wiele tradycyjnych mechanizmów 
społecznych, wartości oraz ideałów ma szansę na przetrwanie czas jeszcze 
długi. 
         Pewne zmiany zachodzą też w cywilizacji zachodniej, w której coraz 
bardziej ceni się współpracę, a eliminuje i potępia walkę fizyczną czy zbrojną. 
Najradykalniejszą zmianą było zarzucenie postawy zdobywcy wobec przyrody, 
czego wymagała dewastacja środowiska naturalnego niosąca katastrofalne 
wręcz skutki. Wszakże dawne tradycje wojownicze pozostają wciąż żywe nawet 
w sferze stosunków między członkami rodziny, grup koleżeńskich i zespołów 
pracowniczych. Ma to też brzemienne konsekwencje dla życia społecznego i 
politycznego. Związki zawodowe walczą z pracodawcami, opozycja z aktualną 
„partią władzy”, swoje walki prowadzi i „wolna prasa”, a wielu wyborców 

                                                           
243 Kwestii tradycyjnego modelu podmiotowości w Azji poświęcono wiele wartościowych 
prac. Patrz, na przykład: Roger T. Ames, Wimal Dissanayake, Thomas P. Kasulis (red.), Self 
as Person in Asian Theory and Practice, State University of New York Press, Albany 1994; 
ciż sami, Self as Body in Asian Theory and Practice, State University of New York Press, 
Albany 1993.  
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przyjmuje postawę „sędziów” tych pojedynków. Dzięki mechanizmom 
demokratycznym,  monteskiuszowskim ideałom podziału władz i równoważenia 
oraz wzajemnej kontroli ich organów, wywodzącym się z tej „kultury walki”, 
udało się ją jednak w dużym stopniu okiełznać. W rezultacie ogranicza się dziś 
walkę fizyczną i przenosi ją w inne sfery, zapewnia odnoszenie zwycięstw 
stronom konfliktu w formach pokojowych, bez palenia domostw, rujnowania 
dorobku i tysięcy zabitych. Cywilizacja „białego człowieka” tworząc Golema 
walki rozwijała więc pewne mechanizmy obronne, chroniące jej społeczeństwa 
przed nazbyt niszczącymi skutkami, choć przez stulecia reguł tych nie 
odnoszono do „innych” (Indian czy murzynów w Ameryce, „dzikich” w 
koloniach, a nawet „klas niższych” we własnych społeczeństwach). Dopiero u 
końca XX w. narody Zachodu budować zaczęły nowe stosunki współżycia 
międzynarodowego oparte na współpracy i odchodzić od starożytnych mitów, 
które im samym przyniosły tyle cierpień. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


