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CZĘŚĆ I 
 

Rozdział 1 
 

WOJNY W CHINACH I NA ZACHODZIE 

 

Doświadczenia historyczne Zachodu i Chin w aspekcie militarnym różnią się 

bardzo wyraźnie. Przede wszystkim dotyczy to celów i charakteru kampanii 

wojennych. Wiążą się one wprawdzie ściśle z przyjmowaną ideologią, 

wartościami i pojmowaniem samej wojny oraz koncepcjami, jak należy ją 

toczyć. Jednakże istotną rolę odgrywały także warunki geopolityczne, 

środowisko naturalne, zaludnienie oraz sposób zagospodarowania terenu. 

 

1). Rodzaje wojen toczonych przez Chiny 

        W dziejach Chin, według dominującej tam konfucjańskiej wizji historii, 

można wyodrębnić, najogólniej rzecz biorąc, pięć rodzajów wojen. Były one 

następujące: 

 

A) Wystąpienia zbrojne przeciwko „upadłej moralnie dynastii” dla 

osadzenia na tronie nowego „legalnego władcy” posiadającego Mandat 

Nieba. Zgodnie ze schematem historiozoficznym wypracowanym przez 

konfucjanistów,  założyciel nowej dynastii, posiadający najwyższe cnoty 

moralne w danej epoce, otrzymuje „mandat Nieba” (tian ming 天 命) na 

rządzenie państwem, a właściwie „światem” (oczywiście tym znanym 

Chińczykom). Później jego następcy stopniowo „degenerują się moralnie”, 

gdyż „cnota”, czy też „siła moralna” (de 德 ) dynastii wyczerpuje się. W 

rezultacie Niebo odbiera jej wreszcie swój „mandat” na rządzenie światem, 

a powierza go znowu najgodniejszemu z przywódców ludu, posiadającemu 

najwyższe cnoty, ową szczególną siłę de, podobną nieco do mana, i jego 

uznaje za nowego Syna Nieba (tianzi 天 子). Wtedy podnosi on słuszny bunt 

przeciwko ostatniemu władcy panującej już tylko nominalnie dynastii. Jest 

on już traktowany jako „uzurpator”, uciskający lud i dopuszczający się 

wielkich niesprawiedliwości. Zazwyczaj zarzucano mu także rozpustne 

życie w luksusach rujnujących lud.  

Zazwyczaj taki „słuszny bunt” podnosi wasal z peryferii, który 

posiada najwyższe cnoty i „mandat Nieba” na przywrócenie ładu moralno-

politycznego w świecie. Dowodem na powierzenie mu tego mandatu jest 

masowe uznawanie jego władzy przez lud. Zgodnie z doktryną 

konfucjańską Niebo słyszy uszami ludu i widzi oczami ludu
1
.    

                                                           
1
 Mengzi 孟 子 (Księga Mencjusza), Rozdz. VA.5; cytowane za utraconym rozdziałem z Księgi 

szacownych dokumentów (Shang shu 商 書), zawarte w zrekonstruowanym jej rozdziale 
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 oraz władców wasalnych, jak też ostateczny tryumf nad „uzurpatorem” i 

ustanowienie nowej dynastii. Tak cykl kładzenia kresu „chaosowi” (luan 亂) i 

przywracania „ładu” (zhi 治) zaczynał się od początku. 

               Kluczową rolę w sukcesie nowego władcy odgrywało pozyskanie 

do pomocy  „mędrców” (sheng 聖 ), o najwyższych cnotach, a przez to 

posiadających najgłębszą znajomość „natury świata”, jego tajemnego 

porządku o charakterze moralnym, zwanego Drogą (dao道). Według 

klasycznego wzorca ustanowienia dynastii Zhou (周  XI? w. – 403 r. p.n.e.), 

opiewanej szczególnie przez konfucjanistów, Wu Wang 武王 (Król 

Waleczny), który podniósł zbrojny bunt przeciwko tyranowi Zhou Xinowi 

紂 (Di Xin 帝 辛)
2
, ostatniemu władcy dynastii Shang 商 (XVIII?-XI? w. 

p.n.e.), korzystał w swym wiekopomnym dziele z pomocy dwu takich 

mędrców: Zhou Gonga 周 公 (Księcia Zhou), swego przyrodniego brata 

posiadającego wielkie umiejętności administracyjne, oraz Tai Gong Wanga 

太 公 望 (Wielkiego Księcia Wanga), pustelnika odnalezionego przez władcę 

po wieszczym śnie. Tego ostatniego przedstawiano tradycyjnie jako 

nadzwyczaj biegłego w sztuce wojennej i twórcę podstaw chińskiej myśli 

strategicznej, a miał się on wywodzić z barbarzyńców Yi 夷 

zamieszkujących peryferie wschodnie. Dzięki pomocy ich obu Wu Wang 

miał obalić tyrana i zająć tron. Ponadto zaś to oni w istocie budowywali 

nowy porządek polityczno-moralny po okresie zamieszek i wojen 

domowych. Oni bowiem udzielali władcy pouczeń, wskazywali najlepsze 

rozwiązania i podejmowali słuszne decyzje w sprawach powierzanych im 

przez władcę. Ten ostatni, choć niezmiernie szanowany, pozostaje niejako w 

tle, a politykę wytyczają i realizują właśnie mędrcy, jego doradcy.  

Trzeba przypomnieć, że mędrzec – shengren 聖 人 był kimś 

niepomiernie ważniejszym niż w tradycji europejskiej. To nie jest po prostu 

„mądry człowiek”, lecz istota wyższego rodzaju, zajmująca pozycję 

swoistego pośrednika między Niebem i Ziemią, przywracająca harmonię w 

świecie ludzkim i w całym uniwersum, bo pojmuje Drogę,  czyli ukryty 

porządek wszechrzeczy oraz jego przemiany, jest jej uosobieniem. W 

                                                                                                                                                                                     

„Wielka deklaracja”  (Tai shi 泰 誓) z przekazanego tekstu. Przekład za David Hinton, 

Mencius, Counterpoint, Washington D.C., 1998, s. 169. Patrz także: James Legge, The 

Chinese Classics, vol. 1&2, The Works of Mencius, reprint wydania hongkongskiego, 

Wenshizhe, Taibei 1972, s. 357; tamże vol. 3, The Shoo King, s. 292 (Tai shi B, part V.I.6).  

Por. D.C. Lau, Mencius, Penguin Books, Harmondsworth 1970, s. 144. Numeracja rozdziałów 

i paragrafów tekstów konfucjańskich generalnie za przyjętym  ich podziałem przez J. 

Leggego. Patrz także: Shisanjing zhu shu 十 三 經  註 疏  (Trzynaście ksiąg kanonicznych z 

komentarzami i objaśnieniami, Zhonghua Shuju, Beijing 1983, s. 181C (Shangshu);  s. 2737B 

(Mengzi). 
2
 W literaturze chińskiej jest on znany jako Zhou 紂  albo Di Xin 帝 辛  (Cesarz Xin). W 

literaturze zachodniej stosuje się zbitkę Zhou Xin, by odróżnić go w zapisie fonetycznym od 

następnej dynastii Zhou  周, pisanej innym homofonicznym hieroglifem.  
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rezultacie osoba taka jest zdolna do przywracania ładu moralno-społecznego 

w świecie, gdyż jest w stanie kierować biegiem wypadków, a lud 

podporządkowuje się jej z pełnym oddaniem. W Księdze przemian 

patetycznie mówi się o takim mędrcu: 

Mędrzec swoją cnotę (de) zestraja z Niebem i Ziemią. Swój 

oświecający blask łączy ze słońcem i księżycem, a porządek jego 

działań koresponduje z czterema porami roku...Gdy w swoim 

działaniu wyprzedza [działania] Nieba, ono mu nie zaprzecza. Gdy 

idzie śladem Nieba, dostosowuje się do jego czasu. Jeśli nawet Niebo 

nie przeciwstawia się mu, cóż mówić o ludziach, bóstwach i 

duchach!
3
 

Konfucjańskim ideałem byli tacy władcy-mędrcy (sheng wang 聖 王), ale 

nawet oni korzystali z pomocy i porad innych żyjących wtedy mędrców. 

Jeśli zaś władcy nie mieli takiej doskonałości i mocy korzystać powinni z 

pomocy oraz porad najbardziej mądrych i utalentowanych ludzi swojej 

epoki.            

 Takie „wojny domowe” miały zatem swoisty sens religijny: przywrócenia 

ładu moralnego w świecie społecznym, a przez to i harmonii kosmosu. 

Niebo (tian 天), jako bezosobowa siła moralna, wspierało wprawdzie tego 

nowego władcę, lecz nie bezpośrednio, a głównie przez tych mędrców i 

przez lud gotowy oddać zań życie. Zgodnie z tezą Mencjusza 孟 子 (Meng 

Ke 孟 軻, 371-289 p.n.e.), drugiego mędrca po założycielu szkoły 

konfucjańskiej, wola Nieba wyraża się bowiem ustami ludu. Wojny takie 

były kluczowymi dla bytu cesarstwa i stały się w historii pisanej w duchu 

konfucjańskim centralnymi wydarzeniami historii Chin. 

Aczkolwiek w ramach tego procesu toczono bitwy, nieraz opiewane, 

to jednak zasadnicze znaczenie miały działania polityczne pretendenta do 

tronu: zademonstrowanie przezeń swoich doskonałych rządów we własnej 

domenie z pogranicza, a także zyskanie przez to szerokiego poparcia ludu 

oraz innych władców udzielnych. Zwykle poddani aktualnie rządzącej 

dynastii, po pierwszych przegrywanych przez nią starciach, masowo 

przechodzili do obozu przeciwnego, a w rezultacie jej władca nie był w 

stanie stawić efektywnego oporu, gdyż opuszczały go nawet własne armie. 

Przegrana jego miała zatem bardziej charakter polityczny niż wojskowy
4
.  

                                                           
3
 Zhouyi 周 易  (Księga przemian), rozdz. 1, objaśnienie heksagramu 1 Qian. Patrz 

Shisanjing...cyt. wyd., s. 17B;  przekł. Richard Wilhelm, I Ching or Book of Changes, przekł. 

z niemieckiego na angielski Cary F. Baynes, Routledge and Kegan, London 1983, s. 382; 

Przekład tej pracy na polski (z jakiego po części korzystano): I Cing, Księga przemian, 

Latawiec, Warszawa 1994, s. 317.   
4
 Patrz opisy początków i upadku kolejnych dynastii, legendarnej Xia (XXII?-XVIII? w. 

p.n.e.), Shang (XVIII?-XI? w. p. n.e.) i Zhou w konfucjańskiej Księdze dokumentów (Shang 

shu) i w Zapiskach historyka (Shi ji 史 記). 
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        Ostatnimi w historii Azji Wschodniej starciami politycznymi, które 

rozgrywano wedle tego prastarego schematu ideologicznego było 

zwycięstwo w 1949 r. Mao Zedonga 毛 澤 東  (1893-1976) nad Jiang Jieshi 

蔣 介 石  (Czang Kai-szekiem, 1887-1975) w Chinach i zwycięstwo sił 

narodowo-komunistycznych w Wietnamie nad amerykańskimi 

marionetkami w Sajgonie w 1975 r. W Chinach wspierali Mao w jego dziele 

Zhou Enlai 周 恩 來 (Czou En-laj, 1898-1976), znakomity administrator, 

wieloletni premier-organizator państwa (w latach 1949-1976) i Zhu De 朱 德 

(Czu Teh, 1886-1976) – wódz wojsk rewolucyjnych, a po zwycięstwie 

najwyżej ceniony wojskowy. Jak niegdyś Wu Wang i jego ojciec Wen Wang 

文 王 (Król Kultury) w swojej dzielnicy pogranicznej, tak przywódcy 

Komunistycznej Partii Chin (Gongchandang 共 產 黨) w swoich 

pogranicznych „bazach czerwonych” pokazywali całej ludności Chin, a 

nawet cudzoziemcom, doskonałość swoich rządów i niezmierzoną wyższość 

nad  przegniłym reżimem Jiang Jieshi oraz jego Guomindangu (國 民 黨, 

znanego także jako Kuomintang). Warto zwrócić uwagę, że partie te, które 

doszły do władzy w okresie chaosu po obaleniu cesarstwa (1911 r.)  

występowały niejako w roli nowych, konkurencyjnych „dynastii”
5
. 

  

B)  Przywracanie porządku przez Cesarstwo Chińskie na peryferiach i 

„karanie buntowników”. Były to wojny toczone przez Syna Nieba dla 

położenia kresu rebelii jego „wasali” najeżdżających swych sąsiadów – 

nominalnie innych wasali cesarstwa – albo nawet ziemie samych Chin. 

Przedstawiano ich zazwyczaj także jako despotów powodujących „chaos” i 

„uciskających własnych poddanych”. Wojowanie i najazdy traktowano jako 

przejaw „dzikiej natury” ludów barbarzyńskich i pogwałcenie norm 

moralnych. 

Historycznie najważniejszy był niewątpliwie front północny, wojen z 

koczowniczymi i półkoczowniczymi ludami Północy, od starożytności 

najeżdżającymi Chiny dla rabunku (przede wszystkim ziarna, jedwabiu, 

artykułów zbytku, a także dla porywania kobiet oraz rzemieślników). Celem 

tych wojen po stronie chińskiej była obrona przed takimi najazdami. 

Dążono do zniszczenia potencjału przeciwnika i wymuszenie na nim 

zawarcia pokoju (z czym zwykle łączyło się dostarczanie partnerom dóbr im 

potrzebnych w ustalonej ilości). Starano się też narzucić pewnego rodzaju 

zwierzchnictwo, choćby tylko symboliczne. Podbój stepów oraz terenów 

półpustynnych i mieszkających tam ludów koczowniczych oraz włączenie 

ich do cesarstwa były w istocie niemożliwe ze względów czysto 

                                                           
5
 Patrz opis nastrojów w Chinach i opinii społecznych w okresie przejmowania władzy przez 

komunistów: Derk Bodde, Peking Diary, a Year of Revolution, Henry Schuman, New York 

1950 (liczne reprinty, jeden z nowszych: Octagon Books, New York 1976); Doak A. Barnett, 

China at the Eve of the Communist Takeover, Columbia University Press, New York 1963.  
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praktycznych. Myśliciele chińscy porównywali ludy te do dzikiego ptactwa, 

którego nie podobna poddać kontroli. Jednym z lepszych rozwiązań, jakie 

starano się wielokrotnie stosować, było przeciągnięcie na swą stronę 

najbliżej mieszkających, koczowników, tak by na peryferiach cesarstwa 

powstały swoiste „państwa buforowe”, mające bronić je przed „dzikszymi” 

pobratymcami z dalej położonych stepów
6
. Wojny tego typu toczono nie 

tylko na północy. Podobne najazdy podejmowały  z Zachodu pasterskie czy 

półosiadłe ludy tureckie i tybetańskie, a lokalne najazdy podejmowały 

nawet niekiedy ludy południowe.  

Wojny takie, podobnie jak najazdy na innych wasali cesarstwa, 

traktowano jako „karanie buntowników” i „przywracanie porządku 

moralnego w świecie”, opartego na podporządkowaniu Synowi Nieba 

wszystkich krajów świata jako „władcy uniwersalnemu”. W przypadku  

organizmów państwowych czy ludów osiadłych w grę mogło wchodzić 

rozszerzanie sfery wpływów cesarstwa, przez mniej czy bardziej nominalne 

podporządkowanie się władców lokalnych zwierzchnictwu Syna Nieba. 

Zazwyczaj w sprawach administracyjnych na swoim terenie zachowywali 

oni bardzo szeroką autonomię i mogli kultywować swoje tradycje, chociaż 

elity najczęściej przejmowały chętnie elementy kultury chińskiej 

traktowanej jako „wyższa”. 

Według przyjmowanej ideologii już samo nieuznawanie  

zwierzchnictwa Syna Nieba rezydującego w stolicy cesarstwa i ogłaszanie 

się królem czy księciem bez jego mandatu, bez prób zalegalizowania swojej 

władzy, nie mówiąc już o najazdach na Chiny, traktowano jako „akt buntu”  

podważający do pewnego stopnia legalność władzy cesarza. Należy 

pamiętać, że była ona nie tylko politycznej, lecz i religijno-moralnej natury, 

szczególnie jeśli takie wypowiedzenie posłuszeństwa nie było zjawiskiem 

incydentalnym, a podobnie wypowiadali posłuszeństwo i inni. W takim 

przypadku Syn Nieba musiał podejmować interwencje zbrojne, choć 

najwyżej ceniono „poddanie dobrowolne” i szeroko korzystano z działań 

polityczno-dyplomatycznych, odwołując się do sił zbrojnych jedynie w razie 

ostatecznej potrzeby. Zgodnie z przyjmowaną doktryną, Syn Nieba musiał 

zapewniać swemu krajowi pokój i być uznawanym za zwierzchnika przez 

wszystkie państwa oraz ludy, choć w praktyce godzono się ze słabnięciem 

jego władzy wraz z oddaleniem od centrum cywilizacji,  za jakie uznawano 

Chiny.  

Do kwestii tego zwierzchnictwa dwór zazwyczaj podchodził dość 

pragmatycznie i godził się na rozmaite manipulacje „pozorami 

zwierzchnictwa”. Na przykład akceptowano w relacjach z władcami 

                                                           
6
 Ten kluczowy dla polityki chińskiej problem przedstawia: Sechin Jagchid, Van Jay Symons, 

Peace, War and Trade along the Great Wall; Nomadic Chinese Interaction through Two 

Millennia, Indiana University Press, Indiana 1989. 
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Xiongnu (prawdopodobnie Hunnów) rodzaj „przyjaźni opartej na 

powinowactwie”, przez dawanie im księżniczek za żony, bez egzekwowania 

formalnego uznania zwierzchnictwa Syna Nieba. W przypadku Wietnamu, 

było to przyjęcie na początku II tysiąclecia n.e. do wiadomości, iż jego 

władca na terenie swego kraju używa tytułu cesarza i własnego kalendarza, 

a egzekwowanie tylko, by w swych pismach do Syna Nieba  tytułował się  

„królem” i używał chińskiego kalendarza
7
.  

Syn Nieba był w teorii, jak powyżej wspomniano, „władcą 

uniwersalnym” całego rodzaju ludzkiego, który reprezentował wobec Nieba, 

i którym zarządzał z mandatu tego ostatniego podtrzymując Cywilizację i 

właściwy jej ład. Władał on zatem nie tylko „Państwem Środka” 

(Zhongguo), ziemiami bezpośrednio przezeń administrowanymi, gdzie 

kultywował cywilizację i wpajał normy kultury, lecz również sprawował 

zwierzchnictwo nad wszystkimi innymi, mniej ucywilizowanymi państwami 

i ludami świata. Przyjmowano przy tym, iż im odleglejsze są one, tym 

dobroczynny wpływ cywilizujący Chin jest słabszy, są zatem coraz dziksze. 

Odpowiednio do tego wydzielano strefy coraz mniejszej kontroli, poza 

którymi panuje już tylko dzikość. Im większa liczba państw 

„barbarzyńskich” uznawała władzę Syna Nieba, tym mocniej potwierdzony 

był jego „mandat Nieba”, i odwrotnie: im więcej takich władców z peryferii 

odmawiało mu uznania, choćby czysto nominalnego, tym mandat ten stawał 

się bardziej wątpliwy. Stąd cesarz musiał panować nad peryferyjnymi 

państwami dla legitymizacji swej władzy nad samymi Chinami. Cesarstwo 

składało się bowiem z obszarów centralnych i peryferii, a obie te części były 

nierozdzielne. 

Zazwyczaj uzyskanie inwestytury, tytułu i pieczęci od chińskiego 

Syna Nieba było pożądane przez władców ościennych, jako forma 

międzynarodowego uznania ich statusu (podobnie jak w średniowiecznej 

Europie korona królewska od papieża). Stolica Chin była ważnym 

ośrodkiem politycznym dla większej części wschodnioazjatyckiego świata. 

Ponadto władcy wasalni uzyskiwali w ten sposób ochronę przed wrogami, a 

nadto możliwość otrzymywania z Chin ksiąg, rzemieślników i 

zaawansowanych (na ówczesne czasy) technologii. Jeszcze ważniejsze było 

zezwalanie wasalom na przysyłanie poselstw lennych, co traktowano w 

Chinach jako przywilej, gdyż poselstwa takie przywoziły cesarzowi 

symboliczne podarki, otrzymując zwyczajowo w zamian dary o większej 

wartości. Nadto zaś w okresie przebywania w Chinach, nieraz trwającym 

wiele miesięcy, nabywały rozmaite dobra wielkiego, cywilizowanego 

                                                           
7
 Chodziło głównie o liczenie lat według chińskich „er panowania” i kolejnych lat w ich 

ramach, gdyż Wietnamczycy przyjmowali tradycyjny kalendarz chiński współcześnie 

nazywany „rolniczym”. Ustalanie dat kalendarza, a zatem swoista „władza nad czasem”, było  

w Chinach jedną z kluczowych prerogatyw cesarza. 
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świata, jakim dla nich było cesarstwo. Należy pamiętać, że handel 

zagraniczny cesarstwa był dość ściśle regulowany przez państwo, rzadko 

zezwalano kupcom chińskim na zagraniczne podróże handlowe i w rozmaity 

sposób ograniczano przyjazdy oraz transakcje kupców z zagranicy. Dlatego 

zakupy oficjalnych poselstw do Chin były tak ważne. Uprawiały one także 

podpatrywanie technologii i wykradanie ich. Dlatego też nominalne uznanie 

zwierzchnictwa cesarza zgłaszano dość chętnie i to cesarstwo ściśle 

limitowało liczbę i częstotliwość przyjmowanych poselstw. Od epoki Ming 

(1368-1644) wyliczano je tak, by na dzień nie przypadało ich więcej niż 

jedno. 

 Wojny o podporządkowanie sobie „barbarzyńców” trzeba było 

podejmować stosunkowo rzadko, gdyż zazwyczaj wystarczyły zabiegi 

dyplomatyczne i oferowane korzyści. Z reguły akcje takie dotyczyły państw 

z bezpośredniego sąsiedztwa, zsinizowanych do pewnego stopnia. 

Powodem inwazji mogło być nie tylko karanie za jakiś najazd na ziemie 

pograniczne, lecz także dążenie do ustanowienie ściślejszej kontroli nad 

danym sino-barbarzyńskim państwem. Wiązało się to nieraz ze zmianą 

władcy na innego w ramach tego samego rodu, lub nawet z wprowadzeniem 

na tron innej rodzimej dynastii, albo też odwrotnie: z odmową inwestytury 

dla nowego władcy, który objął tam tron, a poparciem innego pretendenta. 

Nierzadko władcy państw wasalnych otrzymywali za żony księżniczki z 

domu panującego w Chinach, których synowie stawali się władcami, bądź 

pretendentami do tronu. Stosunkowo rzadko była to wielka kampania 

wojenna przeciwko całej sile takiego państwa, a znacznie częściej 

sprowadzało się to tylko do wysłania korpusu ekspedycyjnego z sąsiedniej 

prowincji, który umacniał jedną ze stron konfliktu, lub brał udział w 

miejscowej wojnie domowej
8
.  

Zasadą polityki chińskiej było rządzenie ludami barbarzyńskimi za 

pośrednictwem ich własnych władców, lub pacyfikowanie jednych ludów 

barbarzyńskich przez inne za wiedzą i zgodą, czy wręcz na zlecenie 

cesarstwa. Zasady te ujmowano w popularne przysłowia w różnych 

formach: yi yi gong yi 以 夷 攻 夷  - „przy pomocy barbarzyńców atakować 

barbarzyńców”; yi yi zhi yi 以 夷 治 夷  - „posługując się barbarzyńcami 

pacyfikować barbarzyńców”; yi yi zhi yi  以 夷 制 夷  - „zarządzać 

barbarzyńcami przez barbarzyńców”
9
. W przypadku enklaw 

„barbarzyńskich” na terenie prowincji cesarstwa zarządzano nimi poprzez 

                                                           
8
 Patrz szczegółowy opis tego systemu i analizy jego funkcjonowania w odniesieniu do 

sąsiadów: John K. Fairbank (red.), The Chinese World Order, Harvard University Press, 

Cambridge, Mass. 1968. 
9
 Patrz: Tong Yibin, Tong Zhou, Junshi chengyu da cidian 軍 事 成 語 大 詞 典  (wielki leksykon 

powiedzeń wojskowych), Changzheng Chubanshe, Beijing 1996, s. 948-9. Mają one rodowód 

starożytny, a w średniowieczu tworzono ich różne warianty. 
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ich tradycyjnych przywódców lokalnych (si tu 司 土). Dopiero przy 

zaawansowanej sinizacji, a zatem i rozwoju gospodarczym takich terenów, 

podejmowano zwykle wysiłki likwidacji ich autonomii i ustanowienia 

bezpośredniej administracji cesarskiej, która inaczej byłaby trudna do 

utrzymania i zbyt kosztowna. Niekiedy jakieś względy polityczne, czy 

strategiczne, narzucały jednak konieczność wprowadzania administracji 

cesarskiej na ziemiach jeszcze nie zsinizowanych. Wtedy często dochodziło 

do walk o rozmaitej skali. Jak widać, nie próbowano zwykle ustanawiać 

bezpośredniej administracji cesarskiej nad państwami „barbarzyńskimi”, czy 

rejonami zamieszkiwanymi przez obce ludy, a zadawalano się mniej czy 

bardziej formalnym zwierzchnictwem nad nimi, pozostawiając im 

administracyjną autonomię. 

  

C) Karanie „uzurpatorów” i „buntowników” dla odbudowy jedności 

państwa, albo chociażby dla umocnienia władzy pretendenta do roli 

Syna Nieba. Były to wojny toczone między państwami chińskimi (i sino-

barbarzyńskimi) w okresie rozpadu jednolitego organizmu państwowego, co 

wielekroć zdarzało się w historii Chin. Wojny te mogły mieć ograniczone 

cele: zabór części, lub całości ziem jakiegoś państwa przez silniejszego 

sąsiada, lub też wymuszenie uznania jego zwierzchniej władzy. Niekiedy 

wojny takie mogły zmierzać wręcz do zjednoczenia państwa (nie zawsze 

daje się to precyzyjnie rozdzielić).  

W okresach rozpadu cesarstwa każdy z władców takiego 

regionalnego państwa chińskiego tylko siebie uznawał za jedynego prawego 

dziedzica tradycji cesarstwa i tytułował się Synem Nieba. Wszystkich 

innych władców, podobnie tytułujących się Synami Nieba, traktował jako 

„uzurpatorów” bądź „buntowników”. Zgodnie z konfucjańskimi 

koncepcjami Mandatu Nieba i uniwersalnej władzy, tak jak na niebie nie 

może być dwu słońc, tak na ziemi nie może być dwu Synów Nieba
10

. 

Koncepcje te wykluczały uznanie wielu suwerennych państw z 

władcami równymi sobie, jak to było w Europie. Sytuacja podobnego 

pluralizmu równych sobie państw występowała w Chinach jedynie przez 

czas krótki w Epoce Królestw Walczących (475-221 p.n.e.),  Później, wraz z 

utworzeniem cesarstwa, jeszcze rozwinięto wcześniejsze, archaiczne 

koncepcje władzy uniwersalnej Syna Nieba. Uzasadniały one istnienie 

cesarstwa jako uniwersalnej „organizacji światowej”, z podporządkowanymi 

cesarzowi władcami wasalnymi różnych rang zarządzającymi obszarami 

lokalnymi. W praktyce zadawalano się kontrolowaniem tylko historycznych 

ziem cesarstwa oraz ich bezpośredniego otoczenia nie dążąc do dalekich 
                                                           
10

 
10

 Taką wypowiedź Konfucjusza przytaczają  Księga Mencjusza (Mengzi, VA.4,;  J. Legge, 

The Chinese Claassics, cyt. wyd. t. 1&2, s. 352), a Księga rytuałów nawet trzy razy (Li ji, 禮 

記 , rozdz. 18, 51, 63). Patrz: Shisan jing... , cyt. wyd..  s. 1392C, 1619A i 1695A. 
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podbojów. Dla pewnego objaśnienia tej tradycji warto przypomnieć, że 

inaczej niż w Europie nie rozdzielano tam władzy politycznej od religijnej i 

normatywno-moralnej. W Europie władcy mogli uznawać swą równość jako 

przywódcy polityczni, gdyż niezależnie od nich i mniej czy bardziej 

wyraźnie ponad nimi był papież. Natomiast w Chinach Syn Nieba był 

cesarzem i papieżem – przywódcą religijnym – zarazem. Wykonywał wolę  

Nieba wobec ludzi i był ich reprezentantem wobec Nieba utrzymując 

mistyczną harmonię całego Kosmosu, zwłaszcza między jego 

podstawowymi trzema składowymi: Niebem, Ziemią i Rodzajem Ludzkim. 

Podobnie królowie, książęta, a nawet lokalni zwierzchnicy administracyjni 

łączyli na swoim terenie władzę polityczna z religijną i normatywno-

moralną. I dlatego w konfucjańskiej wizji świata tam przyjmowanej było 

miejsce tylko dla jednego Syna Nieba, bo przecież i Niebo było tylko jedno 

i tylko jeden Kosmos. 

Nie jest więc przypadkowe, że właśnie w sino-barbarzyńskim 

dżurdzeńskim państwie Jin 金  (1115-1234), w dzisiejszych Chinach 

północno-wschodnich pojawiły się koncepcje rewolucyjne na gruncie 

cywilizacji konfucjańskiej: trwałego istnienia wielu państw chińskich obok 

siebie bez pretensji do rządzenia przez którekolwiek z nich „całym 

światem”. W tej formie chciano bronić jego niepodległości i niezależności 

od rządzącej wciąż w Chinach dynastii Song Południowej (1127-1279)
11

. 

Chanowie mongolscy, którzy podbili oba te państwa egzekwowali jednak 

znowu w pełni uniwersalistyczne koncepcje Syna Nieba. Trzeba też 

pamiętać, że w historiografii chińskiej okresy rozpadu cesarstwa uznawano 

zawsze za „czasy chaosu i upadku”, a okresy odbudowy jego jedności za 

epokę „właściwego porządku”, chociaż realna sytuacja była niepomiernie 

bardziej złożona.  

Wszystkie wyliczone powyżej wojny (z wyjątkiem wojen toczonych z 

koczownikami) miały zatem w istocie charakter specyficznych wojen 

domowych w szerokim rozumieniu, a niszczenie ziem i ludności 

przeciwnika musiało być minimalizowane. To „legalny władca” bowiem 

przejmował „swoją ziemię i poddanych”, walcząc tylko z upartym 

„uzurpatorem” i jego „wyprowadzonymi na manowce poplecznikami”. 

Występować się zatem starał w roli „wyzwoliciela”.  

 

D) Wojny domowe w sensie ścisłym. Poza wojnami prowadzonymi przez 

cesarstwo, bądź przez pretendenta do obalenia dotychczas panującej 

dynastii i ustanowienia nowej, wybuchały też inne konflikty. Ze strony 

buntowników mogła to być walka o jakieś ograniczone cele, rebelia 
                                                           
11

 Te rewolucyjne koncepcje głosił Wang Ruoxu 王 若 虛  (1174-1243). Patrz: Jing-shen Tao, 

The Jurchen in Twelfth-century China, The University of Washington Press, Seattle-London 

1976, s. 103-5. 
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przeciwko lokalnym funkcjonariuszom cesarstwa bez kwestionowania 

władzy Syna Nieba. Zdarzały się bunty długo nieopłacanych, lub inaczej 

pokrzywdzonych, wojsk, bunty chłopskie na terenach dotkniętych klęskami, 

itp. Ze strony władz starano się prowadzić wtedy „przywracanie porządku” i 

„karano niegodziwych buntowników”.  

W przeogromnym cesarstwie wybuchały wciąż niezliczone powstania 

lokalne, tylko zmieniała się ich skala i natężenie. Jedynie niektóre z nich 

rozrastając się na skalę ponad regionalną przeradzały się ostatecznie w 

wielkie wojny przeciwko panującej dynastii. Trzeba je było tłumić siłą, 

choć represje zwykle ograniczano tylko do ich przywódców, a sytuację 

rozładowywać się starano pewnymi reformami. Gdy takie wielkie 

powstanie rozlało się po kraju, jeden z jego wodzów zwykle przybierał 

tytuł Syna Nieba i w ten sposób starał się sprowadzić dotychczas 

panującego do roli „uzurpatora”, a sobie zapewnić status „legalnego 

władcy”. Niejednokrotnie przegrywał nawet po intronizacji, choć kilka 

wielkich dynastii ustanowiono właśnie tą drogą, jak np. Han (206 r. p.n.e. 

– 220 n.e.) i Ming (1368-1644). Powstanie mogła wzniecać sekta 

religijna, albo świeckiemu w zasadzie buntowi przydawano aspekty 

religijne, gdyż pół-religijnej władzy cesarskiej trzeba było przeciwstawiać 

się w sposób podobny. Wygraną takiego buntownika traktowano jako 

dowód, iż to ów zwycięzca posiadał Mandat Nieba, zaś przegraną jako 

dowód, że był zasługującym na potępienie buntownikiem. Zazwyczaj 

rebelie takie udawało się stłumić. Zwraca uwagę, iż także w tym 

przypadku nie były to wojny toczone między podmiotami traktującymi się 

nawzajem jako równe strony, jakie można by rozgrywać według norm 

zachodniego pojedynku. Takie tradycje „walki rycerskiej” znane w Epoce 

Wiosen i Jesieni (770-476 p.n.e.) w ówczesnych wojnach toczonych 

przez arystokratyczne armie, później zaginęły. 

Prócz konfliktów w których jedną ze stron było państwo, a drugą 

jakieś siły społeczne podnoszące bunt, bardzo często dochodziło do starć 

zbrojnych, nieraz na dużą skalę miedzy rywalizującymi ze sobą 

„partnerami społecznymi”: wsiami i gminami, rodami, grupami 

etnicznymi, czy jakimiś mniej czy bardziej samodzielnymi jednostkami 

politycznymi. Państwo zazwyczaj je tolerowało, jeśli nie rozszerzały się 

one nadmiernie, inaczej jego siły zbrojne musiały wkraczać i przywracać 

porządek. 

Wspomnieć też by należało o endemicznym niejako problemie band 

rozbójniczych albo gangsterskich. Miały one zazwyczaj swoje siedziby w 

jakiś trudno dostępnym terenie, np. w górach, lub na mokradłach. 

Stamtąd prowadziły one napady na kupców, i podróżników, a nawet na 

transporty rządowe. Szajki takie mogły nakładać na miejscowych 

sklepikarzy i innych przedsiębiorców swoiste „podatki za ochronę”, albo 
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nawet mogły wchodzić w cichą zmowę z lokalnymi zwierzchnikami 

administracji państwowej (i ustalić np. że napadną na transport zebranych 

podatków dzieląc się nimi). Zdarzało się, że bandę taką tworzyła grupa 

zbuntowanych żołnierzy, i nieraz też, nie mogąc zwalczyć rebeliantów, 

dla opanowania sytuacji władze przyjmowały taką bandę na służbę 

państwową udzielając amnestii za wcześniejsze przestępstwa. Z 

problemami bezpieczeństwa i utrzymywania porządku zmagały się wiec 

stale tak władze centralne, prowincjonalne, jak i lokalne. 

 

E) Wojny zaborcze w sensie ścisłym – przedstawiane jednak jako 

„zaprowadzanie porządku”. Toczono je niekiedy starając się przyłączyć 

do cesarstwa nowe ziemie i zamieszkujące je obce ludy, zmierzając do 

ustanowienia nad nimi własnej administracji państwowej. W grę mogło 

też wchodzić ściślejsze podporządkowanie jakichś ziem z 

wprowadzeniem chińskich garnizonów, ale przy zachowaniu pewnej 

autonomii oraz władców rodzimych. Były to jednak dość rzadkie 

przypadki i dotyczyły głównie pewnych terytoriów na południu i na 

zachodzie. Wojny wtedy bywały zaciekłe. Na szeroką skalę toczyły takie 

kampanie zazwyczaj dynastie obce, jak mongolska Yuan (1271-1368), 

czy mandżurska – Qing (1644-1911).  

 

Klasyfikacja ta dotyczy przede wszystkim epoki cesarstwa od epoki 

Han (206 r. p.n.e. – 220 r. n.e.), a znalazły w niej również odbicie 

schematy historiozoficzne wypracowane przez konfucjanistów w 

odniesieniu do opiewanych przez nich Trzech Dynastii, wspomnianych 

powyżej: legendarnej Xia (XXII? – XVIII? w. p.n.e.), Shang (XVIII?-XI? 

w. p.n.e.) oraz Zhou. W znacznie mniejszym stopniu odpowiada 

natomiast realiom okresu Wiosen i Jesieni (770-476 p.n.e.) oraz Królestw 

Walczących (475-221 p.n.e.), kiedy to Chiny rozpadły się na wiele 

władań, z których większe i dynamiczniejsze przekształciły się w 

samodzielne królestwa. Sprzeczne z tymi podziałami są również dzieje 

gigantycznych podbojów prowadzonych przez zachodnie, 

półbarbarzyńskie państwo Qin (zamieszkiwane przez liczne ludy tureckie, 

mniej czy bardziej zsinizowane), które ostatecznie pokonało wszystkie 

inne państwa „chińskiego świata” i uformowało zcentralizowane 

cesarstwo w 221 r. p.n.e. Warto zwrócić uwagę, że Pierwszy Cesarz, jego 

twórca i założyciel efemerycznej dynastii Qin 秦 (221-216 p.n.e.), 

odrzucał konfucjanizm (a przyjmował legizm). Założona przezeń dynastia 

łamie też koncepcje cyklu dynastycznego wypracowane przez 

konfucjanistów. Założyciel dynastii, według późniejszej tradycji, jest 
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bowiem zarazem okrutnym „ostatnim władcą” – tyranem
12

. Wprawdzie 

zachował on swą władzę aż do śmierci (w 210 r. p.n.e.), a obalono 

dopiero ubezwłasnowolnionego przez dworską kamarylę jego nieletniego 

syna, lecz to jego ojciec budził postrach i grozę przez tysiąclecia.  

Mieliśmy za jego panowania mordy i zesłania na katorżniczą pracę w 

bezprzykładnej skali (między innymi do budowy Wielkiego Muru) jak też 

ogromne podboje przed i po utworzeniu cesarstwa. Było to zjawiskiem 

wyjątkowym i dopiero pierwsi władcy mongolscy go przewyższyli. 

Chociaż, co trzeba podkreślić, sam Pierwszy Cesarz nie był typem 

wojownika lecz administratora, i nigdy nie dowodził osobiście wojskami. 

Podbijał on ziemie północne i dalekiego południa (aż po rejon 

współczesnego Kantonu), uznawane za „barbarzyńskie”, na których 

wpływy rodzącej się cywilizacji chińskiej były nikłe, albo wręcz 

nieobecne, a dokonywał tego głównie przy pomocy sił zbrojnych, przy 

wspomagającej tylko roli dyplomacji.  

W tym okresie, jak też w poprzedzających go epokach rozpadu 

państwa, wojny dużo bardziej przypominały te toczone na Zachodzie. W 

Epoce Wiosen i Jesieni mniejsze i większe władania arystokratycznych 

rodów toczyły bowiem między sobą ustawiczne wojny. W ich wyniku z 

ponad tysiąca władań powstało ostatecznie siedem wielkich królestw. 

Podczas gdy feudalne władania uznawały nominalnie zwierzchnictwo 

słabych Synów Nieba dynastii Zhou, którzy sprawowali realne rządy 

jedynie w swojej dzielnicy senioralnej, królestwa nie uznawały już nad 

sobą żadnej władzy i formalnie były sobie równe, choć mogły 

dysponować rozmaitym potencjałem. Zawierały one alianse i toczyły 

wojny, aż ostatecznie państwo Qin podbiło je wszystkie. Pierwszy Cesarz 

rozciągnął swe panowanie nawet daleko poza ich granice. 

Wspomnieć można, że u końca Epoki Wiosen i Jesieni mieliśmy 

jeszcze panowanie „hegemonów”, czy też „książąt opiekunów” (ba 霸), w 

latach 679-475 p.n.e., opierających swą szczególną pozycję przywódcy 

politycznego wszystkich państw głównie na sile zbrojnej. Nie 

kwestionowali oni wszakże zwierzchniej pozycji króla z dynastii Zhou, 

nominalnie sprawującego zwierzchnią władzę i pełniącego przede 

wszystkim funkcje rytualne
13

.  
                                                           
12

 Jest on znany jako Qin Shi Huangdi 秦 始 皇 帝 czyli Pierwszy Cesarz Dynastii Qin, która 

według jego planów miała panować przez tysiąclecia. 
13

 Tradycyjnie pisze się o „pięciu hegemonach”. We wcześniejszych tekstach wymienia się 

następujących książąt: Huana z państwa Qi (685-643), Wena z Jin (636-628), Zhuanga z 

południowego sino-barbarzyńskiego Chu (613-591), He Lü z sino-barbarzynskiego państwa 

Wu i Gou Jiana z sino-barbarzyńskiego Yue (496-465). W późniejszych źródłach tych dwu 

ostatnich zastępują książę Xiang z Song (650-637) i Mu z sino-barbarzyńskiego państwa Qin 

(659-621). Podawane daty dotyczą ich panowań, a nie sprawowania hegemonii, co dużo 

trudniej precyzyjnie wyliczyć. Lista tych hegemonów była w istocie dłuższa. Patrz: Sydney 
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        W ciągu tych kilkuset lat dominowały wojny zaborcze (i obronne z 

drugiej strony). Wiązały się też one z narzucaniem swej supremacji (w ramach 

relacji suzerena i wasala), choć zdarzały się też wojny wszczynane dla obrony 

honoru, zmazania obrazy, czy wywołane po prostu kłótniami między władcami 

oraz ich rywalizacją. Do „sztuk arystokratycznych” tej epoki należało 

kierowanie rydwanem bojowym i walka z niego, jak też strzelanie z łuku. 

Wielu zaś arystokratów, a nawet i władców, zdobywało sławę wielkich 

wojowników.  

Początkowo feudałom walczącym na  rydwanach towarzyszyli jedynie 

ich arystokratyczni krewniacy i służba. Stopniowo jednak piechota postępująca 

za rydwanami odgrywała coraz większe znaczenie, a liczba piechurów 

towarzyszących wozowi rosła (od 25-30 do 75, a ostatecznie 100). Rydwan 

bojowy, jego oddział piechoty oraz wóz transportowy – tworzyły podstawową 

jednostkę armii. Przemiany te, dokonujące się w Epoce Wiosen i Jesieni oraz 

Królestw Walczących, wiązały się z formowaniem zupełnie nowej struktury 

polityczno-społecznej. Nie wchodząc w zawikłane kwestie szczegółowe, 

najkrócej można by ująć tę ewolucję następująco. Chłopów ze wspólnot 

wiejskich włączano do służby wojskowej przez reorganizację tych wspólnot. 

Według znanego wzoru Guan Zhonga (zm. 645 r. p.n.e.) wprowadzonego 

przezeń w państwie Qi, pięć rodzin tworzyło „sąsiedztwo” (gui), 10 

„sąsiedztw” tworzyło „wieś” (li), 4 „wsie” tworzyły „gminę” (li), 10 „gmin” 

składało się na „powiat” (xiang). Każda rodzina wystawiała żołnierza, a 

zwierzchnik każdej jednostki administracyjnej stawał się automatycznie 

dowódcą formowanej przez nią jednostki wojskowej. Tak więc najmniejszą z 

nich była „piątka” (wu); „wieś” wystawiała „pluton” (xiao rong) z 50 

żołnierzy; „gmina” podobnie wystawiała „kompanię” (zu) złożoną z 200 

żołnierzy (4 x 50); a ponieważ 10 gmin tworzyło „powiat” wystawiał on 

łącznie „regiment” (lü) złożony z 2.000 żołnierzy. Pięć takich „regimentów” 

składało się na „armię” dowodzoną przez „generała” (shuai), który w czasach 

pokoju także był zwierzchnikiem „władania” złożonego z 5 „powiatów”. Trzy 

armie, z centralną dowodzoną przez władcę, lub wyznaczonego przezeń wodza 

naczelnego stanowiły siły zbrojne państwa
14

. Dwa razy do roku, wiosną i 

jesienią, wojska te zbierano na wielkie ćwiczenia w formie polowań.  

W schemacie Guan Zhonga rozróżniano jeszcze „ziemie stołeczne”, 

zorganizowane w opisany powyżej sposób, oraz „ziemie peryferyjne” płacące 

tylko daniny, a nie obciążane służbą wojskową. Jednakże stopniowo system 

totalnej militaryzacji społeczeństwa rozciągano na całe państwo. Oczywiście 

schemat ten ulegał modyfikacjom wraz z rozszerzaniem jego terytorium i 

                                                                                                                                                                                     

Rosen, „Changing Conception of the Hegemon in the Pre-ch’in China”, w: David T. Roy, 

Tsuen-hsuin Tsien (red.),  Ancient China, Studies in Early Civilization, The Chinese 

University Press, Hong Kong 1978, s. 99, 106. 
14

 Guanzi, rozdz. 20 (Xiao Kuang); patrz przekład  Ricketta, t. 1, s. 330. 
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zwiększaniem liczby wojsk
15

. Jednakże takie, lub bardzo podobne, struktury 

elementarne stały się tradycją i ideałem. A mamy tu przecież do czynienia w 

istocie ze zlaniem się struktury administracyjnej państwa z wojskową, jak też z 

daleko posuniętą militaryzacją całego życia społecznego. Jedną z ostatnich 

prób realizacji tych zasad podjęto w państwie Tajpingów, choć nawiązywano 

do tego i później. Tak na przykład, w latach trzydziestych XX w. na dość 

szeroką skalę wprowadzali je w życie generałowie Bai Chongxi 白 崇 禧i (1893-

1966) i Li Zongren 李 宗 仁 (1890-1969), przywódcy tak zwanej „Grupy 

Guuangxijskiej” wywodzącej się z prowincji Guangxi, choć okresowo szerzej 

rozciągającej swą władzę. Dzięki sile około milionowej armii zbudowanej w 

ten sposób stawić mogli oni dzielnie czoła agresji japońskiej rozpoczętej w 

1937 r.
16

 

Chociaż wojny odgrywały w tej epoce ogromną rolę, a wypracowane 

wtedy struktury społeczno-polityczne w dużej mierze miały im służyć, to 

jednak nie uformowała się wtedy ideologia militarystyczna, lecz 

zatryumfowała „kultura cywilna”, która następnie została jeszcze umocniona w 

cesarstwie. Był to zarazem jedyny okres w dziejach Chin, kiedy istniało tam 

wiele państw traktujących się jako równorzędne podmioty. Dotyczyło to także 

nie tylko „państw chińskich” (Zhong guo – „państw krainy środka”), lecz także 

„półbarbarzyńskich” otaczających je. Ich władcy uzyskiwali, na przykład, 

status „hegemona”, wspomnianego powyżej, a jedno z nich, państwo Qin, 

ostatecznie zjednoczyło je wszystkie. Mimo politycznych podziałów wszystkie 

też one uznawały się za spadkobierców Trzech Dynastii, a nawet państwa 

półbarbarzyńskie za swych założycieli uznawały zazwyczaj jakieś postacie z 

terenów centralnych. 

 

2.) Peryferyjne ziemie cesarstwa 

        Terytorium opanowane przez Pierwszego Cesarza, w zasadzie 

pokrywające się z dzisiejszymi „ziemiami chińskimi”, w następnych 

tysiącleciach ulegało już tylko stosunkowo niewielkim zmianom, gdyż 

rozciągnęło się od nieprzebytych gór i tropikalnych dżungli na dalekim 

południu, do łańcuchów górskich masywu Himalajów oraz pustyń na 

zachodzie i Pustyni Gobi, pasa stepowego oraz krańców tajgi na północy. Od 

wschodu dosięgło zaś wybrzeża Pacyfiku. Wprawdzie później przyłączano doń 

jeszcze dość rozległe „ziemie peryferyjne”: krainy górskie, pustynne i stepowe 

(na Północy, Zachodzie i Południu), były one wszakże słabo zaludnione i aż do 

                                                           
15

 Patrz opis tej ewolucji: Lan Yongwei, Chunqiu shiqide bubing [Piechota w okresie Wiosen 

i Jesieni], Zhonghua Shuju, Beijing 1979; Zhao Xiukun i inni, Zhongguo junshi shi [Historia 
wojskowości w Chinach], t. 3, Bing zhi [Systemy organizacji wojsk], Jiefangjun Chubanshe, 

Beijing 1987, s. 19-66; Chen Jun, Zhongguo bingzhi jian shi [Krótka historia systemu 

organizacji wojsk w Chinach], Junshi Kexue Chubanshe, Beijing 1989, s. 6-24. 
16

 Patrz; Rickett, op. cit., s. 319. 
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XIX czy nawet XX w. miały one po większej części status „państw 

wasalnych”, a zarządzali nimi władcy i zarządcy miejscowi. Owe „ziemie 

peryferyjne” cesarstwa to odpadały, to znowu były przyłączane, a ostateczny 

los każdego z nich zależał od specyficznego układu warunków.  

        Na przykład, Mongolia i Mandżuria znalazły się ostatecznie w cesarstwie 

w wyniku jego podboju przez tamtejszych władców i ustanowienia w Chinach 

panowania mongolskiej dynastii Yuan a potem mandżurskiej dynastii Qing. 

Tak zwana Mongolia Zewnętrzna (w odróżnieniu od Wewnętrznej pozostającej 

w granicach Chin), ogłosiła swą niepodległość w 1912 r., gdy Rewolucja 

Xinhai obaliła  cesarstwo (by stać się niezadługo swoistym protektoratem 

sowieckim)
17

. Mandżurowie natomiast szybko zsinizowali się, a po powstaniu 

Yihetuan (1899-1901, zwanym na Zachodzie „ruchem bokserów”), zezwolono 

na osadnictwo chińskie w Mandżurii, wydzielonej do tego czasu, jako ziemie 

rodzinne rządzącej dynastii. W rezultacie pozostaje dziś ona częścią Chin, a 

próby oderwania jej przez Japończyków (jako marionetkowe państwo 

Mandżukuo) zakończyły się niepowodzeniem. 

        W półpustynnych Turkiestanie Wschodnim, zamieszkiwanych głównie 

przez ludy tureckie, przez stulecia panowali miejscowi chanowie i bejowie, to 

uznający zwierzchnictwo chińskie, to buntujący się (chociaż na części tych 

ziem kilkakrotnie ustanawiano bezpośrednią administrację cesarską). W II i I 

w. p.n.e. cesarstwo próbowało rozciągnąć swą kontrolę nawet znacznie dalej, 

aż po dolinę Fergany i greckie państwa Sogdiany, by zdobyć kontrolę nad 

sławnym „szlakiem jedwabnym”. Jednak te i późniejsze próby podbojów nie 

dały trwalszych rezultatów i musiano ograniczyć sferę wpływów do 

Turkiestanu Wschodniego, który ostatecznie inkorporowano  do Chin, jako ich 

prowincję Xinjiang (to jest Nowe Pogranicze), dopiero w 1884 r. Wybuchały 

tam i później antychińskie powstania, rozwijały się ruchy niepodległościowe i 

separatystyczne. Ostatnią próbę oderwania tych ziem podjęto po drugiej wojnie 

światowej tworząc tam (przy poparciu Związku Sowieckiego) Turkiestańską 

Republikę Ludową. Jednak w 1950 r. Mao Zedong wymógł na Stalinie zgodę 

na jej likwidację i ponowne przyłączenie tych ziem do Chin. Ruchy narodowe 

zamieszkujących tam ludów muzułmańskich (głównie Ujgurów) nie wygasły 

                                                           
17

 W Mongolii Wewnętrznej, od starożytności bliżej związanej z Chinami, mieszka ponad 3 

mln Mongołów, czyli więcej niż w Mongolii Zewnętrznej. Bezpośrednio po II wojnie 

światowej podjęto nieudaną próbę jej oddzielenia od Chin, lecz bez powodzenia i władze 

Guomindangu w 1947 r. ustanowiły tam region autonomiczny. Mimo decyzji aliantów na 

konferencji w Jałcie o uznaniu niepodległości Mongolskiej Republiki Ludowej, a także 

zaakceptowaniu jej niepodległości w 1945 r. przez Jiang Jieshi (Czang Kai-szeka), w wyniku 

negocjacji ze Związkiem Sowieckim, guomindangowskie władze na Tajwanie nadal traktują 

całą Mongolię jako część Chin.  O skomplikowanych drogach formowania mongolskiej 

tożsamości narodowej pisze: Uradyn E. Bulag, Nationalism and Hybridity in Mongolia, 

Oxford University Press, Oxford 1998. 
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wszakże do dziś, mimo formalnego nadania tym ziemiom w 1955 r. statusu 

Ujgurskiego Rejonu Autonomicznego
18

. 

       Stosunki z ludami tybetańskimi były nie mniej burzliwe, wielokrotnie 

najeżdżały one cesarstwo i były przez nie pacyfikowane. Tybet włączono doń 

jako państwo wasalne dopiero za panowania dynastii Yuan, a  przez ostatnich 

kilkaset lat, jako swoiste państwo teokratyczne, uznawał on zwierzchnictwo 

chińskie (od 1720 r. stacjonował tam nawet garnizon wojsk cesarskich). 

Brytyjczycy podejmowali wprawdzie próby jego oderwania od Chin dla 

przyłączenia do swoich indyjskich posiadłości, ale ograniczyli się tylko do 

działań dyplomatycznych, zaś sami Tybetańczycy przekładali „wasalną”  

wówczas przynależność do Chin nad popadnięcie pod kuratelę brytyjską. W 

1913 r., już po obaleniu cesarstwa, w Tybecie przeprowadzono wybory do 

ogólnochińskiego parlamentu, a po okresie wojen domowych lat dwudziestych, 

delegaci z Tybetu uczestniczyli w zgromadzeniach wypracowujących nowy 

porządek konstytucyjny państwa (1931, 1946). Władze Guomindangu nie 

próbowały wprawdzie ustanowić nad nim efektywnej kontroli, choć uznawały 

go za integralną część Chin, a władze tybetańskie nie podejmowały prób 

uzyskania niepodległości. Gdy generalissimus Jiang Jieshi stał się cennym 

sojusznikiem aliantów w wojnie z Japonią, sprawa  przynależności Tybetu nie 

była już podnoszona przez W. Brytanię. Tak więc alianci nawet nie rozważali 

jakiegoś innego jego statusu w powojennym świecie. Po III wojnie domowej w 

Chinach i ustanowieniu ChRL, w 1951 r. panujący tam dalajlama uznał 

zwierzchnictwo nowego rządu i zezwolił na ponowne wprowadzenie 

garnizonów chińskich (nie mając w istocie alternatywy). Władze centralne 

przejęły faktyczną kontrolę nad Tybetem dopiero po nieudanym powstaniu, 

jakie wybuchło tam w 1959 r., i ucieczce dalajlamy do Indii (w 1965 r. nadały 

mu nominalny status Okręgu Autonomicznego). Ruch separatystyczny jednak 

nie wygasł i cieszy się dużymi sympatiami na Zachodzie, choć sam dalajlama 

na uchodźstwie żąda obecnie przede wszystkim autentycznej autonomii dla 

swego kraju w granicach Chin, w zgodzie z dawnymi tradycjami i prawno-

międzynarodowym statusem Tybetu
19

.  

        W 108 r. p.n.e. podbito królestwo Czosong, obejmujące część dzisiejszej 

Mandżurii i Koreę północną, i utworzono tam chińskie jednostki 

                                                           
18

 O narodzinach i rozwoju ujgurskiej tożsamości narodowej oraz ich relacjach z Chinami 

pisze: Justin J. Rudelson, Oasis Identities; Uyghur Nationalism Along China’s Silk Road, 

University of California Press, Berkeley 1998.  
19

 O stosunkach Tybetu z Chinami w XX w. pisze szczegółowo: Melvyn C. Goldstein, The 

Snow Lion and the Dragon; China, Tibet, and Dalay Lama,  California University Pres, 

Berkeley 1998. Władze Republiki Chińskiej na Tajwanie także uznają Tybet za nieodłączną 

część Chin. Patrz: jej konstytucja, rozdz. III, punkt 3, The Republic of China Yearbook, 1997, 

Government Information Office, Taipei 1998, s. 689. Można wspomnieć, że narodowe 
aspiracje Tybetańczyków nie znajdują zrozumienia nawet w kręgach demokratycznej opozycji 

chińskiej, tak działającej w kraju jak i na emigracji.  
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administracyjne. Już jednak pod koniec I w. p.n.e. Cesarstwo utraciło kontrolę 

nad tymi terytoriami i władze chińskie musiały się zadowolić jedynie 

uznawaniem ich zwierzchnictwa nad niepodległymi państwami Półwyspu 

Koreańskiego. Wojny toczone kilkakrotnie o zmianę tej sytuacji nie dały 

rezultatów. Sytuacja ta utrzymała się aż do wojny japońsko-chińskiej 1894-

1895, w wyniku której Chiny musiały zrzec się zwierzchnictwa nad Koreą, 

czego wynikiem było jej przekształcenie w kolonię japońską (1910 r.).  

Na Południu podbój zamieszkujących je ludów Yue (Vietów) rozpoczął 

jeszcze Pierwszy Cesarz w 219 r. p.n.e. W 111 r. p.n.e. inkorporowano wasalne 

królestwo Nan Yue (obejmujące przybrzeżne regiony dzisiejszych Chin 

południowych) będące ostatnim autonomicznym organizmem państwowych 

tych ludów. Aż do 939 r. dzisiejszy północny Wietnam (Annam) znajdował się 

pod bezpośrednią administracją chińską. Dodajmy, iż obecny Wietnam 

środkowy zamieszkiwali wtedy Czamowie mający własne państwo (Czampa), 

zaś ziemie dalszego południa - ludy mon-khmerskie i należały one do państw 

przez nie tworzonych. Dopiero po 939 r. północna część Wietnamu uzyskała 

status królestwa wasalnego, a Wietnamczycy (Kinhowie) rozpoczęli stopniowy 

podbój oraz kolonizację dalszych terenów południowych wzdłuż wybrzeża, co 

trwało aż do XVIII w., kiedy to przyłączono tereny leżące w rejonie 

dzisiejszego Sajgonu. Kilkakrotnie Chiny podejmowały wysiłki zbrojne 

ściślejszego podporządkowania Wietnamu, jednakże podobnie jak w 

przypadku Korei, zakończyły się one porażką. Wietnam, wtedy już 

kontrolujący całe współczesne terytorium aż do końca półwyspu, definitywnie 

został oderwany od Chin przez Francję (w 1885 r.), która włączyła go do 

swych posiadłości kolonialnych.  

        Górzyste tereny dalekiego południa, zamieszkiwane przez ludy tajskie i 

tybeto-birmańskie, od starożytności po części były administrowane przez 

Chiny, choć miały też tradycje własnej państwowości (państwa Nanzhao, 738-

902, i Dali, 938-1254) na terenie dzisiejszej prowincji Yunnan, ustanowionej 

przez dynastię Yuan. Liczne tam mniejszości etniczne korzystały później z 

szerokiej autonomii w ramach systemu „zarządców lokalnych” (si tu). 

Znaczące osadnictwo chińskie rozwinęło się tam dopiero w XX w. Na terenach 

tych po dziś dzień dominują wszakże mniejszości etniczne zarządzane obecnie 

w systemie rozmaitych jednostek autonomicznych. 

Jak z tego przeglądu widać próbowano wprawdzie rozszerzać terytorium 

cesarstwa, ale na ograniczoną skalę i dotyczyło to głównie jego bezpośrednich 

peryferii. Jedynie nieliczni cesarze podejmowali wysiłki dalej idącej ekspansji. 

Jedne tereny ulegały mniej czy bardziej zaawansowanej sinizacji i były 

inkorporowane, inne - mimo pewnej sinizacji - ostatecznie wybiły się na byt 

niepodległy. Ostateczne losy  ludów zamieszkujących „peryferie” zależały, jak 

widać, od wielu czynników, często od zbiegu rozmaitych okoliczności.  
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Problem „peryferii” jest niezmiernie złożony. Część ich odpadła, jak 

widać z powyższego wyliczenia, a część pozostała w obrębie państwowości 

chińskiej po dziś dzień. W XX w. w przybliżeniu aż 60% terytorium państwa 

stanowiły ziemie ludów niechińskich, zachowujących swoją tożsamość 

kulturowo-etniczną, a niekiedy nawet posiadających aspiracje niepodległego 

bytu. Są to głównie rzadko zaludnione i zacofane „ziemie pogranicza” ze 

względu na warunki naturalne mało sprzyjające rozwojowi tam rolnictwa (z 

wyjątkiem Mandżurii, obecnie zamieszkiwanej przez Chińczyków oraz resztki 

całkowicie niemal zsinizowanych Mandżurów). 

Po ustanowieniu Republiki Chińskiej w 1911 r. przyjęła ona zatem 

koncepcję „państwa pięciu narodów” – Chińczyków etnicznych (Hanów), 

Mandżurów, Mongołów, Ujgurów i Tybetańczyków, co symbolizował jej 

pięciobarwny sztandar. W ChRL uznaje się oficjalnie obecność 55 

„mniejszości narodowych” i ich prawa do zachowywania własnej kultury. 

„Subkontynent chiński” stanowił swoisty tygiel setek ludów, 

mieszających się, sinizujących, a niekiedy formujących na bazie tradycji 

rodzimych oraz kultury chińskiej odrębną tożsamość. W ciągu trzech tysięcy 

lat jedne ludy podbijały inne, tworzyły swe państwa, które mogły ostatecznie 

odpaść od cesarstwa, lub integrować się z Chinami w mniejszym bądź 

większym stopniu. Wprawdzie kulturowo i politycznie dominowały ludy 

chińskie, lecz wielokrotnie same one na części, lub nawet całości swego 

terytorium, popadały pod dominację sąsiadów. 

Wedle przyjmowanego od starożytności schematu polityczno-

ideologicznego „krainę środka” otaczały ludy barbarzyńskie: Yi 夷 od 

wschodu, Man  蠻  na południu, Rong 戎  od zachodu i Di 狄 na północy. Te 

zbiorcze nazwy nie uwzględniały ich przynależności etnicznej, niepomiernie 

bardziej skomplikowanej. Obszar „krainy środka” rozszerzał się wraz z 

postępami sinizacji. Zachodnie państwo Qin uznano w istocie za „chińskie” 

jeszcze przed ustanowieniem cesarstwa, podobnie jak potomków wschodnich 

ludów Yi. Tereny południowego, bardzo obszernego  państwa Chu oraz jego 

ludność (pokrewne Chińczykom ludy Miao i Yao, tajskie i tybeto-birmańskie) 

uznano za przynależne do „krainy środka” w epoce Han. Ludy Wu i Yue 

(głownie proto-malajskie) zamieszkujące środkową część wybrzeża – nieco 

później. Sinizacja terenów na południe od rzeki Jangcy dokonała się dopiero w 

epoce Tang i Song. 

W wąskim sensie „Chiny” (Zhongguo) stanowiła tylko owa 

rozszerzająca się „kraina środka”, w szerokim zaś nie tylko ona lecz i 

podporządkowane jej peryferie pozostające pod zwierzchnictwem Syna Nieba. 

Stąd miały one charakter wieloetniczny, a ściślej – ponadetniczny, „państwa 

uniwersalnego”. W tym sensie zazwyczaj nazywano cesarstwo „wszystkim pod 

Niebem” (tianxia 天 下). 
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W związku z przyjmowaniem konfucjańskiej koncepcji dobrowolnego 

uznawania zwierzchnictwa Syna Nieba przez barbarzyńców, wspomniane 

wyżej cykle dynastyczne miały związek z panowaniem nad peryferiami. Na 

początku dynastii jej strefę państw wasalnych starano się poszerzać traktując 

uznanie jego zwierzchnictwa przez państwa z peryferii jako potwierdzenie jego 

mandatu Nieba. Gdy władza dynastii słabła i w kraju szerzyły się zamieszki, 

państwa z peryferii uniezależniały się. Na to jednak panująca dynastia nie 

mogła pozwolić, bo to podważałoby jej „legalność”. Starano się zatem 

przywrócić panowanie nad nimi podejmując kampanie wojenne. Ich koszta 

rujnowały skarb i zwiększały ciężary ludności, co przyspieszało jeszcze jej 

upadek. Tak więc „kraina środka” i peryferie były ze sobą powiązane w sposób 

szczególny.  

Można wspomnieć, iż współczesnym śladem pradawnej tradycji 

legitymizacji władzy przez uznanie jej przez cudzoziemców były za życia Mao 

zabiegi chińskie o hołdy dlań ugrupowań maoistycznych z różnych krajów oraz 

ich deklaracje wierności jego ideom. Oczywiście zdawano sobie w Pekinie 

sprawę z niewielkiego ich znaczenia politycznego w krajach rodzimych, lecz 

politykom chińskim były one potrzebne dla propagandy wewnętrznej. Mao 

przejąwszy tradycję Syna Nieba musiał być ukazywany jako czczony przez 

„barbarzyńców” (z których najwartościowszymi byli biali). Dlatego tak 

ogromne znaczenie nadawano też w polityce chińskiej krajom „przyjmującym 

zasady chińskie”, jak Albanii, czy Rumunii. Podobny mechanizm 

wykorzystano też w Korei Północnej dla potwierdzenia glorii Kim Ir Sena. 

 

3.)  Przyczyny polityki izolacjonizmu i ograniczonej ekspansji   

Określenie „granic” dawnych Chin nie jest zatem proste. Mieliśmy tam 

bowiem Państwo Środka znajdujące się pod bezpośrednią administracją 

cesarską (z licznymi enklawami autonomicznymi ludów niechińskich), 

dziesiątki królestw i księstw wasalnych z pogranicza, w rozmaitym stopniu 

kontrolowanych, i setki innych odległych państw tylko nominalnie 

„wasalnych”. Ten schemat stref zmniejszającej się kontroli i państw wasalnych 

otaczających „ziemie środka” funkcjonował od początków chińskiej 

państwowości i wiązał się z religijno-rytualną koncepcją władzy
20

.  

                                                           
20

 Patrz opis systemu wasalnego dynastii Shang (XVIII - XI w. p.n.e.): L.I. Duman, 

„Wniešniepolitičeskije swjazi drewniego Kitaja i istoki danničczeskoj sistiemy”,  w: S. L. 

Tichwinskij (red.), Kitaj i sosiedi, w driewnosti i sriedniowiekowje, Izd. Nauka, Moskwa 

1970, s. 13-36. Por. Chen Mengjia,  Yinxu puci zongshu [Podsumowanie badań inskrypcji 

wróżebnych z Yinxu], Kexue Chubanshe, Beijing 1956. Analizę rozwoju tych koncepcji 

przeprowadza: Gujiegang, Shilin zazhi [Rozmaite studia historyczne], Zhonghua Shuju, 

Beijing 1977, str. 1-19. Patrz także John K. Fairbank (red.), The Chinese World Order,  cyt. 

wyd. 
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Podziały na wspomniane powyżej „strefy kontroli” były płynne: gdy 

cesarstwo umacniało się, rozszerzała się i jego kontrola, kiedy zaś słabło - 

traciło ją, a geograficzny zasięg jego wpływów malał. Starożytny Rzym 

zazwyczaj najpierw podbijał nowe terytoria, a później ulegać one mogły 

pewnej latynizacji. W Chinach natomiast częściej inkorporacja następowała 

dopiero po częściowej choćby sinizacji, jako pewien etap w jej dalszych 

postępach (co nie zawsze jednak następowało). Zasadę przyjmowaną przez 

polityków chińskich ilustrowała metafora gąsienicy jedwabnika, która zjada 

liść morwy po kawałeczku, kęs za kęsem, aż do końca. Ujęto ją w 

powiedzenie: can shi jin tun
 
 蠶 食 鯨 吞 

 - „gąsienica jedwabnika je [liść], aż 

pochłonie cały
21

. Wysiłki koncentrowano na rozwoju gospodarczym własnego 

kraju oraz jego „cywilizowaniu”. Rozszerzanie ziem bezpośrednio 

podlegających cesarzowi, czy też sfery wpływów traktowano często jako 

pochodną tych procesów i sprawę drugorzędną, lub nawet nie wartą zachodu. 

W sferze ideologicznej dominowała zasada „rozdzielenia Chińczyków (czyli 

ludów cywilizowanych) od barbarzyńców”, co w aspekcie terytorialnym 

pociągało rozdzielanie „ziem wewnętrznych” (nei 內) od „zewnętrznych” (wai 

外). Łagodziły jednak to przeciwstawienie tradycyjne, strefowe schematy Chin, 

w których kwadrat Krainy Środka otacza 5, 7 czy 9 pasów „stref służebnych” 

(fu 服) zamieszkiwanych przez ludy coraz mniej cywilizowane wraz z 

narastaniem odległości. Czasami  głoszono również hasło „nie rozdzielania 

Chińczyków od barbarzyńców” (wu wai 無外), roztaczania przez cesarza swej 

opieki nad wszystkimi ludami świata, co wiązało się z polityką bardziej 

ekspansjonistyczną, która jednak w praktyce sprowadzała się raczej do 

„aktywnej polityki zagranicznej” niż do zaborczej
22

.  

           Mimo istotnego rozszerzenia terytorium „krainy środka” (zhongtu 中土) 

w ciągu ponad dwu tysiącleci, a do pewnego stopnia rozciągnięcia nawet 

samych granic cesarstwa,  skala wojen, które można by określić „zaborczymi” 

była  stosunkowo niewielka. W istocie Chiny głównie próbowały rozciągać swą 

kontrolę wciąż na te same zacofane peryferie cesarstwa, które to zostawały 

podporządkowane, to znowu uniezależniały się w praktyce. Nie próbowano zaś 

zdobywać jakichś krain odległych, choć dysponowano potencjałem materialno-

technicznym umożliwiającym takie podboje lądem i morzem. Najdalsze z 

prowadzonych wypraw zaborczych dotyczyły Azji Centralnej, Tybetu, 

dzisiejszego Wietnamu północnego i Korei północnej, nie podjęto zaś nigdy, na 

przykład, podboju Japonii, czy choćby leżących w pobliżu (choć oddzielonych 
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 Patrz: Miu Tianhua, Chengyu dian [Leksykon powiedzeń], Fuyu Shuju, Taibei 1973, s. 752; 

Tong Yubin, dz. cyt., s. 91. Metafora ta pojawia się już w starożytnych  Shi ji [Zapiskach 

historyka ], Zhonghua Shuju, Beijing 1972, s. 276 (rozdz. 6), w opisie polityki Pierwszego 

Cesarza. 
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 Patrz studium Wang Gungwu „Early Ming Relations with South-East Asia”, w: J.K. 

Fairbank, The Chinese World Order. 
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górami i dżunglami) krajów Azji Południowo-Wschodniej. Tylko mongolska 

dynastia Yuan (1271-1368) próbowała podboje takie podejmować, a na 

znacznie mniejszą  skalę – mandżurska dynastia Qing (1644-1912). 

Znaczniejsze podboje uniemożliwiały w istocie struktura społeczno-

polityczna cesarstwa oraz jego ideologia. Panowało ponadto przekonanie, iż 

najbogatsze i najwyżej rozwinięte są właśnie same Chiny  (co jednak w 

przypadku Rzymu nie wykluczało podbojów barbarzyńskiej Europy). To do 

nich przyjeżdżano po dobra, nauki, i od nich zapożyczano zaawansowane – na  

ówczesne czasy – technologie. Nie tylko Chiny zabiegały o uznanie ich 

zwierzchnictwa, lecz także władcy innych państw nieraz starali się o uznanie 

ich za „wasali” dla uzyskania szerszego dostępu do dóbr chińskich. Władcy zaś 

mniej czy bardziej odległych państw zabiegali o przychylność cesarza 

podobnie, jak dziś starają się o poparcie prezydenta USA, choć ten pierwszy 

dysponował niepomiernie mniejszymi środkami militarnymi, których nadto 

rzadko używał, a zazwyczaj ograniczał się do interwencji politycznych.  

Cesarstwo zazwyczaj prowadziło politykę izolacjonizmu. Rzadko 

wydawano zezwolenia Chińczykom na wyjazdy zagranicę (dlatego właśnie 

handel z cesarstwem odbywał się za pośrednictwem kupców cudzoziemskich, 

głównie z Bliskiego Wschodu), a kupcy chińscy nigdy nie docierali do Europy. 

Cudzoziemcom zaś bardzo ostrożnie zezwalano na wjazd do Chin i czasowy w 

nich pobyt (przypominało to nieco obecne restrykcje imigracyjne Unii 

Europejskiej oraz USA, choć miało to głębsze uzasadnienia ideologiczne). 

Tradycyjnie Kanton był portem. Gdzie pozwalano wpływać cudzoziemskim 

statkom i handlować, choć pod ścisłym nadzorem funkcjonariuszy 

państwowych. Ponadto starano się ich izolować i rzadko zezwalano im na 

podróże po kraju. Gdy Lord Macarthney odbywał swe poselstwo do Chin 

(1793-1794) wieziono go do stolicy dżonką z pokładem otoczonym wysokim 

parawanem, a później zamkniętymi lektykami. Wypuszczono go zaś dopiero na 

dziedzińcu oddanego mu do użytku pałacu z ogrodem okrążonym wysokim 

murem. W ten sposób przejechawszy całe Chiny oglądał głównie chińskie 

niebo, funkcjonariuszy doń przysyłanych i pałace dawane mu na mieszkanie, 

zaś kraju nie widział prawie wcale
23

. Wspomnijmy, iż w XVIII w. w ramach 

restrykcji antycudzoziemskich wprowadzono nawet dla Chińczyków karę 

śmierci za uczenie „barbarzyńców zamorskich” języka chińskiego. To daje 

dobre wyobrażenie do jakiego stopnia doprowadzano czasami politykę 

izolacjonizmu.  

         Osoby wywodzące się z ludów niechińskich, zamieszkujących cesarstwo, 

po przyjęciu norm kultury chińskiej i przyswojeniu jej dorobku pisanego 
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 Patrz: J. L. Cramer-Byng (ed.),  An Embassy to China, being the Journal Kept 

by Lord Macarthney During his Embassy to the Emperor Ch’ien-lung, 1793-

1794, Longmans, Bristol 1962. 
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uznawane były za „Chińczyków”, za wartościowych i pełnoprawnych 

poddanych cesarza i miały dostęp do najwyższych nawet stanowisk
24

. Do 

kwestii pochodzenia etnicznego nie przywiązywano wagi tak dalece, iż nie 

odnotowywano tego nawet w biografiach i obecnie badacz może jedynie 

podejrzewać, iż dany funkcjonariusz, czy poeta, mógł nie być etnicznym 

Chińczykiem, lecz często trudno nawet znaleźć wzmianki o tym. Sami 

Chińczycy są nadto po dziś dzień podzieleni na wiele etnosów, traktowanych 

jako równorzędne, a niekiedy nawet „zbarbaryzowane”
25

. W związku z tym 

granice między nimi a „ludami barbarzyńskimi” bywały nieostre.  

W tym aspekcie cesarstwo było istotnie uniwersalistycznym tworem 

politycznym o ponad etnicznym charakterze. W ramach przywilejów dla 

bliskich „państw barbarzyńskich” zezwalano im niekiedy nawet na przysyłanie 

kandydatów do egzaminów publicznych w Chinach, co otwierało im drogę do 

kariery politycznej w samym cesarstwie (korzystały z nich, na przykład 

Wietnam i państwo Czamów). Jak bardzo zaliczenie się do „wspólnoty 

chińskiej” mogło być atrakcyjne świadczy najlepiej przykład północnego ludu 

Toba, który podbił duże obszary Chin północnych i ustanowił tam własną 

dynastię Wei Północną (386-535). Jej władcy rozpoczęli wtedy pod 

przymusem sinizację swych rodaków nakazując im przyjmowanie nazwisk, 

strojów i obyczajów chińskich. Przekształcenie ich w Chińczyków postrzegali 

bowiem jako awans i historyczną szansę zyskania w wyniku podboju i tych 

przemian kulturowych statusu „ludzi cywilizowanych”. Dodać jednak trzeba, 

że wprawdzie plemię sprawujące władzę, podobnie jak większość plemion 

(60%) składających się na ten lud było pochodzenia tureckiego, to jednak część 

(35%) – mongolskiego, dwa z nich – tunguskiego, a było wśród nich nawet 

jedno indo-europejskie
26

. Podobnie zróżnicowane etnicznie były i inne ludy 

podbijające Chiny, jak Dżurdżenowie, Mongołowie i Mandżurowie (w części 

złożeni wręcz z Chińczyków, zwanych Nowymi Mandżurami). Toba nie byli 

też wyjątkiem. Władcy dynastii Qing wprawdzie starali się zachować wśród 

Mandżurów ich własny język i obyczaje, jednakże ich sinizacja postępowała 

bardzo szybko, a pewne różnice obyczaju i znajomość własnego języka oraz 
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Goodrich, Monumenta Serica Monographs, Los Angeles 1966. Praca ta 

przedstawia ten problem przekrojowo, w wielu epokach. 
25

 Jedną z nielicznych prac poświęconych ich analizie jest: Leo J. Moser, The 

Chinese Mosaic, The Peoples and Provinces of China, Westview, Boulder – 

London 1985. 
26

 W. Eberhard, Conquerors and Rulers, Social Forces in Medieval China, E.J. 

Brill, Leiden 1952, s. 69. 



 23 

pisma (obok chińskiego) zachowała się do XX w. jedynie w formach 

szczątkowych.  

        Tron Smoczy aż do XIX w. stanowił centrum polityczne Azji rejonu 

Pacyfiku, rozstrzygające konflikty, podejmujące mediacje, nakazujące 

wstrzymać agresję, itp. Kluczową kwestią była jego obrona, szczególnie przed 

ludami z Północy, wielokrotnie najeżdżającymi cesarstwo, a nawet 

zdobywającymi panowanie na długo. Podbijanie jakichś odległych, dużo 

biedniejszych krain, wydawało się z jego punktu widzenia po prostu 

bezsensowne. Byłoby to nadto bardzo kosztowne i trudne ze względu na 

bariery naturalne gór i pustyń, czy niespokojne wody Pacyfiku. Niewielkie 

stosunkowo wojny o panowanie nad ziemiami peryferyjnymi były już 

wystarczająco ciężkie i wyczerpujące dla cesarstwa, w kształcie w jakim się 

ono uformowało. Ponadto administracja cesarska była wprawdzie dość 

efektywna, ale jej utrzymywanie byłoby trudne organizacyjnie i nieopłacalne 

ekonomicznie na ziemiach nie rozwiniętych dostatecznie gospodarczo. Dlatego 

znacznie praktyczniejszym rozwiązaniem było utrzymywanie systemu „ziem 

wasalnych”, z własnymi władcami czy zarządcami, korzystających z szerokiej 

autonomii. Decyzje o ustanowieniu tam bezpośredniej administracji cesarskiej 

podejmowano zatem ostrożnie. 

Nie znano zakładania kolonii na ziemiach dalekich, i w istocie nie było 

takiej potrzeby, gdyż nadmierną gęstość zaludnienia aż do XIX w. 

rozładowywano przez „kolonizację” wewnątrz granic cesarstwa. Wspomnieć 

można, że na kilkadziesiąt lat przed Vasco da Gamą i Kolumbem Chiny 

wysłały kilka wielkich wypraw morskich, które dopływały aż do Zatoki 

Perskiej i Afryki Zachodniej. Nie było to kilka nędznych stateczków z 

kilkudziesięcioma ludźmi na pokładach, jak w wyprawie Kolumba, lecz 

prawdziwe armady. W pierwszej wyprawie Zheng He (1405-7) uczestniczyło 

317 statków, w tym  62 wielkie zabierające na swe pokłady po kilkaset osób 

(każdy z nich miał wyporność około 3.000 ton, podczas gdy wyporność 

wszystkich statków Kolumba razem liczyła około 450 ton), a cała wyprawa 

składała się z ponad 27.000 ludzi. Jak pisze John K. Fairbank, inaczej niż 

odkrywcy portugalscy i hiszpańscy, Chińczycy poruszali się po świecie dość 

dobrze im znanym, gdyż między Chinami południowymi a Bliskim Wschodem 

od stuleci kursowały stale liczne statki kupieckie (sam Zheng He, jako 

muzułmanin, prawdopodobnie wcześniej odbył pielgrzymkę do Mekki). 

Ponadto wyprawy chińskie miały przede wszystkim charakter dyplomatyczny. 

Nie służyły one podbijaniu nowych terytoriów, lecz nawiązaniu lub 

zacieśnieniu stosunków z krajami mniej czy bardziej znanymi (oczywiście w 

formule nominalnej ich wasalności). Ponadto znaczne wysiłki wkładały one w 

wymuszenie na władcach miejscowych walki z piractwem, będącym plagą 

mórz południowych. Miały też one funkcje poznawczo-badawcze, przywoziły 

dziwaczne przedmioty i egzotyczne zwierzęta do cesarskich ogrodów (między 
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innymi, pierwszą żyrafę). Od tych czasów chińskie wpływy w Azji 

Południowo-wschodniej bardzo się umocniły. Jak wszakże odnotowuje 

Fairbank, w 1433 r. wyprawy te nagle zakończono, podobnie jak 

nieoczekiwanie podjęto je. Chiny znowu zamknęły się w sobie, a w 1479 r. 

nawet dokumentacja tych wypraw została zniszczona
27

.  

          W przypadku Chin mamy zatem do czynienia z cywilizacją 

niezmierzonego kraju o wielkości całej Europy, z ogromnymi wysiłkami 

utrzymującą wewnętrzną stabilność polityczną lub odbudowującą swa jedność 

polityczną, jak też broniącą się przed najeźdźcami. Świat zewnętrzny 

postrzegano przede wszystkim jako zagrożenie. Utrzymywanie pokoju w 

otaczającym świecie w formie dominacji czy choćby nominalnego 

zwierzchnictwa (pax sinica) było wymogiem jego bezpieczeństwa i 

gospodarczej prosperity. Symbolicznym wręcz wyrazem tej polityki było 

kilkukrotne odbudowywanie Wielkiego Muru. Jeśli pominąć sferę rytualną, w 

istocie polityka ta przypomina nieco tę prowadzoną przez Stany Zjednoczone 

po rozpadzie Związku Sowieckiego: utrzymywania swej dominacji i pokoju w 

świecie podzielonym na liczne państwa. Oczywiście między obydwoma 

państwami występują fundamentalne różnice. USA mają gospodarkę 

przemysłową powiązaną ściśle z rynkiem światowym, podczas gdy Chiny 

opierały się na rolnictwie, a zagraniczne rynki zbytu dla ich wyrobów 

rękodzielniczych i przemysłowych, jak też dostawy z zagranicy niektórych 

surowców oraz artykułów zbytku miały drugorzędne znaczenie. 

Okresy bardziej otwartej i ekspansywnej polityki były zwykle 

krótkotrwałe i pojawiały się w okresach rozkwitu i potęgi. Zazwyczaj kwestią 

centralną była obrona przed najeźdźcami, z którymi cesarstwo wielekroć 

haniebnie przegrywało. Dwukrotnie, jak wspomniano, popadło pod panowanie 

obce, co jednak w ramach jego pluralizmu etnicznego mogło zostać stosunkowo 

łatwo zaakceptowane, gdyby obcy zdobywcy nie dyskryminowali Chińczyków. 

Wielekroć godziło się ono nawet na wysyłanie potężnym sąsiadom z północy 
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zagrażającym mu, choć nominalnym wasalom, swoistego trybutu (oczywiście w 

formie „darów łaskawego cesarza”), byle tylko kupić sobie spokój na granicach. 

Słusznie bowiem kalkulowano, iż i tak jest to tańsze niż wojny. W podobnym 

celu popierano upowszechnianie  buddyzmu wśród ludów tybetańskich i z 

północnych stepów, by zmniejszyć ich wojowniczość. W sferze teorii 

wojskowych polityka taka zaowocowała pojawieniem się koncepcji, 

przywiązujących kluczowe znaczenie do obrony, a nawet „zwycięstwa przez 

obronę”
28

.  

         Jedną z fundamentalnych zasad chińskich było od starożytności 

„walczenie z barbarzyńcami rękoma barbarzyńców” (yi yi dai yi)
29

. Starało się 

ono zatem, choć nie zawsze skutecznie, rozwiązywać zagrożenia przez 

zderzanie sił obcych nawzajem ze sobą, a angażowało się samo zazwyczaj w 

wypadku ostatecznej potrzeby. Jeśli porównamy jego gigantyczny potencjał 

ludzki, gospodarczo-technologiczny i organizacyjny z Mongołami, którzy 

podbili tak wielką część Eurazji, jest to tym bardziej uderzające. W wojnach 

toczonych przez cesarstwo w zasadzie nie praktykowano też wybijania wrogów 

do nogi, ani tym bardziej mordowania ludności na „nieprzyjacielskim” 

terytorium, gdyż żadnej z zajmowanych ziem nie uznawano za takie, podobnie 

jak nie znano praktyki burzenia zdobywanych miast. Żaden z wodzów chińskich 

nie mógł się zatem chlubić ilością zabitych, czy wziętych do niewoli wrogów, 

ani trofeami wojennymi, które tam byłyby postrzegane jako prymitywne i 

niewiele warte wyroby „barbarzyńskie”
30

. Elementy takich militarystycznych 

                                                           
28

 Zostało to nawet ujęte w rodzaj przysłowiowej zasady „uczynić obronę - 

atakiem” (yi shou wei gong). Idee takie pojawiały się już wcześniej, lecz 

sformułowanie to pochodzi od Qin Guana (1049-1100). Patrz: Tang Yubin, 

Tang Zhou,  Junshi chengyu cidian [Leksykon powiedzeń wojskowych],  

Changcheng  Chubanshe, Beijing 1997, s. 386-7. O zorientowaniu chińskiej 

myśli wojskowej na obronę piszą: Wei Rulin, Liu Zhongping, Zhongguo junshi 

sixiang shi [Historia chińskiej myśli wojskowej],  Liming Wenhua Shiye, Taibei 

1985, s. 465.  
29

 Zasada ta znana jest jeszcze w kilku innych sformułowaniach: „uderzać na 

barbarzyńców przy użyciu barbarzyńców” (yi yi gong yi), „utrzymywać w 

posłuchu barbarzyńców przy pomocy barbarzyńców” (yi yi zhi yi), a także 

„zaprowadzać ład u barbarzyńców przez barbarzyńców” (yi yi zhi yi). Ta 

ostatnia jest zapisana innym hieroglifem niż poprzednia, choć o podobnej 

wymowie. Patrz: Tang Yubin, Tang Zhou,  op. cit.,  s. 388. Najstarszym 

sformułowaniem jest to cytowane w tekście powyżej, a pochodzi ono z Historii 

Dynastii Han Późniejszej (Hou Han shu), panującej w okresie 25-220 r. n.e., 

choć zasadę tę stosowano już wcześniej. 
30

 Nie było to rezultatem tylko sinocentrycznego nastawienia, lecz odpowiadało 

w dużej mierze realiom. Zwiedzający muzea, nawet przy pobieżnej znajomości 
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obyczajów występowały tylko we wspomnianym okresie podziału Chin, do 

epoki Qin. Ponadto we wszystkich tych wojnach, poza wojnami zaborczymi w 

sensie ścisłym (typ E), działania polityczno-dyplomatyczne odgrywały rolę 

kluczową, nie zaś sama siła wojskowa. Ta ostatnia była tylko elementem o 

wiele bardziej złożonych przedsięwzięć politycznych i miała działać głównie 

odstraszająco. 

          Prowadzenie większych podbojów utrudniała nie tylko gospodarczo-

społeczna struktura cesarstwa, brak uformowania się w nim szczególnego 

„etosu wojownika” i negatywne nastawienie do wojen, lecz i jego konfucjańska 

ideologia, która narzucała pojmowanie organizacji państwowej w sposób nader 

specyficzny. „Cesarstwo” jawiło się bowiem jego elitom przede wszystkim jako 

pewien hierarchiczny porządek polityczno-moralny, o charakterze 

uniwersalnym, nie zaś jako „państwa”, w dzisiejszym rozumieniu tego terminu, 

mającym tak głębokie korzenie w zachodniej tradycji, z naciskiem kładzionym 

przede wszystkim na jego terytorium i granice. „Państwo terytorialne” można, 

czy wręcz należy, rozszerzać, tym bardziej, gdy mówimy o niewielkich 

jednostkach terytorialnych typu europejskiego, ale moralno-polityczny 

„porządek” można tylko „umacniać” (co osiąga się przede wszystkim 

działaniami edukacyjnymi i administracyjnymi), lub „restytuować”, w tym 

przypadku zazwyczaj  także przy użyciu środków wojskowych. Dlatego inne 

pojmowanie państwa przez Mongołów i Mandżurów (szczególnie przed ich 

głębszą sinizacją) owocowało znacznie szerszą skalą podbojów. 

Trudność utrzymywania porządku wewnątrz cesarstwa wiązała się już z 

samym jego ogromnym obszarem, z wielką liczbą konfliktów lokalnych, które 

stale pojawiały się, jak też z klęskami żywiołowymi, które co roku nawiedzały 

mniejsze, lub większe, jego obszary. Gdy jedne dotykała katastrofalna susza, 

gdzie indziej rozlewały się powodzie. A klęski takie z reguły pociągały za sobą 

głód, pojawianie się szajek rozbójniczych, tłumów „ludzi luźnych” 

opuszczających swe siedziby w poszukiwaniu możliwości przeżycia oraz bunty 

chłopskie. Jeśli kryzys pogłębiał się dochodziło do powstań na wielką skalę, 

wojen domowych i najazdów ludów sąsiednich, wykorzystujących łatwość 

zdobyczy. Jak dramatyczne miało to następstwa świadczą najlepiej dane 

demograficzne oparte na spisach ludności: w epokach rozkwitu jej liczba 

osiągała w Chinach poziom około 60 mln, a w okresach klęsk żywiołowych i 

wojen mogła się zmniejszać do połowy lub nawet niemal o dwie trzecie
31

. 

                                                                                                                                                                                     

sztuki chińskiej, odróżni na pierwszy rzut oka przedmioty powstałe w krainach 

peryferyjnych od tych z Państwa Środka: zazwyczaj są one istotnie dużo mniej 

wyszukane i bardziej prymitywne.  
31

 Tak, na przykład w 2 r. n.e., za panowania dynastii Han Zachodniej, ludność 

Chin liczyła 59 mln, po powstaniach i wojnach, które spustoszyły kraj, 57 r., za 

panowania dynastii Han Wschodniej, spadła do 21 mln. W 157 r. wzrosła 
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Intensywna gospodarka rolna, przy znacznej gęstości zaludnienia, była 

nader wrażliwa na wszelkie perturbacje klimatyczne. Ona to w istocie 

determinowała chybotliwą naturę społeczeczno-politycznej stabilności państwa. 

Do tego zaś trzeba jeszcze dodać, iż dotyczyło to również dalekich peryferii 

cesarstwa, a przede wszystkim pasa stepowego na północy: gdy bydło 

koczowników ginęło na skutek niezwyczajnej suszy, czy też wielkich opadów 

śniegu zimą, zmuszeni oni byli szukać ratunku w najazdach na bogatego 

sąsiada. To, jak też pewna komplementarność gospodarki rolnej i pasterskiej, a 

nie tylko wojownicza kultura ludów pasterskich, powodowały wielką 

częstotliwość konfliktów na północnych rubieżach cesarstwa. Gigantyczna 

skala państwa chińskiego zapewniała mu wprawdzie ogromny potencjał, ale  

powodowała zarazem jego słabość. 

Ideologia konfucjańska odpowiadała dobrze tym realiom gospodarczo-

społecznym i dlatego mogła utrzymać się ponad dwa tysiące lat, wyznaczając 

jako główne zadanie władz państwowych utrzymywanie pokoju i stabilności 

politycznej, jak też kultywowanie i obronę starożytnej cywilizacji. Przyjmowała 

ona, iż państwo powinno przede wszystkim posługiwać się „środkami 

cywilnymi”: wpajaniem cnót, nagradzaniem za ich przejawianie, politycznymi 

                                                                                                                                                                                     

ponownie do 56 mln, by po okresie zamieszek i wojen epoki Trzech Królestw, 

w 280 r., zmaleć do 18 mln. Za panowania dynastii Sui, w 609 r. znowu 

wynosiła 46 mln, ale po powstaniach i wojnach związanych z ustanowieniem 

dynastii Tang w 618 r. liczba domostw zmalała do jednej czwartej (liczba ludzi 

zmniejszyła się jednak w nieco mniejszym stopniu. W 742 r. liczba ludności 

osiągnęła znowu poziom niemal 60 mln, by w 764 r. po kolejnych zamieszkach 

i wojnach spaść znowu do 15,5 mln. Za panowania dynastii Song Północnej w 

XI – XII w. oscylowała od 18 do  46 mln. W epoce Ming (1368-1644) wahała 

się ona między 56 a 63 mln. W 1741 r., na nieco obszerniejszych terenach 

dynastii Qing wynosiła ona już 143 mln. W okresie wielkiej prosperity za 

panowania dynastii mandżurskiej, do 1848 r. wzrosła ona ponad dwukrotnie, do 

426 mln. Po okresie klęsk, powstań, wojen domowych i „wojnach 

opiumowych”, w 1869 r. zmalała jednak do 239 mln., a dopiero w 1911 r., 

osiągnęła znowu poziom 408 mln. Patrz: Yuan Zuliang, Zhongguo gudai 

renkou shi zhuanti yanjiu [Analiza problemów demografii w historii Chin 

tradycyjnych], Zhongzhou Guji chubanshe, Zhengzhou 1994, s. 5-32, 387. 

Rozmaite problemy z historyczną demografia związane przedstawia: Yan 

Shoucheng, Zhongguo renkou shi [Historia zaludnienia Chin], Wenjin Chuban, 

Taibei 1997. Oczywiście liczby te porównywać można tylko z wieloma 

zastrzeżeniami, gdyż pewnym zmianom ulegało terytorium (choć „ziemie 

peryferyjne”, zwykle rzadko zaludnione nie ważyły zbytnio). Istotniejsze były 

błędy związane z podatkowym charakterem spisów ludności, co powodowało 

zaniżanie jej liczebności, szczególnie w okresach chaosu.   
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sposobami rozwiązywania konfliktów oraz dyplomacją, zaś do użycia siły 

uciekać się tylko w ostateczności.  

 

4) Rodzaje wojen w świecie zachodnim i chińskim 

          Różnica w podejściu do wojen w stosunku do świata Zachodu jest 

więc ogromna, a wiązał się ona z zupełnie odmiennymi doświadczeniami 

historycznymi i odmienną naturą podmiotów kształtujących kulturę i tradycje 

państwowości. W Chinach znajdujemy prastare ludy rolnicze siedzące na swych 

ziemiach od tysiącleci i tradycje państwa wyrastającego z pradawnych wspólnot 

wiejskich. Migracje tej ludności rodzimej były stosunkowo niewielkie  (na skalę 

kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów, rzadko dalej). Najeźdźcy obcy 

pojawiali się wprawdzie wielokrotnie i na części terytorium chińskiego tworzyli 

swoje państwa (a dwa razy podbili je całe), lecz prędzej czy później wtapiali się 

w ludność miejscową i przejmowali jej tradycje, wprowadzając co najwyżej do 

nich pewne modyfikacje. Były to najczęściej ludy pasterskie, lub pastersko-

rolnicze z północy, niepomiernie mniej liczne i tworzące wąskie elity rządzące. 

Chcąc panować nad Chinami musieli więc przejmować ich mechanizmy 

administracyjne oraz tradycje państwowe, tym bardziej iż zazwyczaj uznawali 

wyższość cywilizacji chińskiej. Udawało się im, choćby do pewnego stopnia, 

unikać sinizacji tylko przy ustanowieniu ścisłego rozdziału miedzy zdobywcami 

a podbitymi. Tylko Mongołowie po podboju części Chin początkowo chcieli 

zaprowadzić w nich swoje porządki: ludność chińską wyrżnąć w pień i pola 

zamienić w pastwiska dla swoich stad, lecz szybko im to wyperswadowano 

wskazując na o wiele większe pożytki z obłożenia Chińczyków podatkami. 

Ostatecznie więc wprowadzili oni podział społeczeństwa na cztery „stany”, z 

niepiśmiennymi na ogół mongolskimi wojownikami jako stanem panującym na 

szczycie
32

. Obecność i panowanie zdobywców pozostawiały wprawdzie pewne 

ślady, lecz dominowała ostatecznie kultura podbijanych. W rezultacie 

zachowywana była ciągłość rodzimej kultury i państwowości.   

 W Europie natomiast mieliśmy do czynienia z kolejnymi falami 

zdobywców-wojowników, wybijających i podporządkowujących sobie ludność 

miejscową, od fal Indo-europejczyków poczynając, przez Hunnów, ludy 

germańskie, słowiańskie, Awarów, Węgrów, Arabów i Turków. Przypomnijmy, 

iż Słowianie pustoszyli Wschodnie Cesarstwo Rzymskie (Bizancjum), 

zawładnęli nawet całą Grecją, wyrabowawszy i zburzywszy niemal wszystkie 

jej miasta, tak że „prawdziwi Grecy”, nie stopieni ze zdobywcami, pozostali 

tylko na niektórych wyspach i w byłych jej koloniach. Docierali nawet do Azji 

                                                           
32

 Opis tego rozwiązania, jak też wielu innych sposobów ułożenia stosunków z 

ludnością miejscową przez zdobywców-nomadów przedstawia W. Eberhard, 

Conquerors and Rulers, cyt. wyd. s. 75-88. 
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Mniejszej i Hiszpanii
33

. Ich poprzednicy podobnie spustoszyli Zachodnie 

Cesarstwo Rzymskie. Po niektórych z najeźdźców pozostały tylko nikłe ślady, 

jak po Węgrach we Włoszech ledwo pewna liczba toponimów, lecz w wielu 

przypadkach to zdobywcy narzucali całej ludności swój język i kulturę, nade 

wszystko zaś swój kult wojowania. Jedynie pewne tradycje podbijanych mogły 

przetrwać. Sytuacje pełnego rozdziału zdobywców i podbitych, jak w 

starożytnej Sparcie, były w Europie wyjątkiem.  

Skala wojen i podbojów w basenie Morza Śródziemnego i w Europie 

była nie tylko nieporównanie większa, ale miały też one niepomiernie 

donioślejsze konsekwencje. Działo się tak dlatego, iż w basenie Morza 

Śródziemnego mieliśmy do czynienia z wieloma wysoko rozwiniętymi 

kulturami. Nieprzypadkowo, chyba, i w Chinach okresu Królestw Walczących, 

kiedy wojny były toczone między równorzędnymi partnerami o wyraźnie 

odmiennych, acz pokrewnych, kulturach, ich skala i brutalność były zbliżone do 

zachodnich. Rabunek w takich warunkach musiał odgrywać o wiele większą 

rolę, tym bardziej w przypadku tak licznych ataków  biedniejszych ludów na 

bogate krainy. Przypomnieć też warto, iż aż do czasów rewolucji przemysłowej 

w Europie, mieszkańcy tego kontynentu fascynowali się bogactwami i 

splendorem krain dalekich. Dla Aleksandra Macedońskiego, podobnie jak 

później dla Rzymian, były to prastare państwa Bliskiego Wschodu, dla 

krzyżowców państwa arabskie, a dla pierwszych żeglarzy-odkrywców i 

kolonizatorów idących w ślad za nimi - bajecznie bogate Indie i Chiny. Do tego 

dołączały się i inne cele: zdobywanie ziem dla zasiedlenia i nowych poddanych 

płacących podatki oraz daniny, czy uzyskiwanie strategicznych przewag nad 

konkurentami. 

         Później, gdy Zachód sam stał się przodującą cywilizacją, na plan pierwszy 

wysunęły się na czoło: zdobywanie rynków oraz surowców i względy 

strategiczne, związane z konkurencją z innymi mocarstwami. Wojny zaborcze 

toczone przez cesarstwo chińskie można by porównać raczej z wojnami 

toczonymi przez USA w Azji Wschodniej, niż zdobywaniem Egiptu, czy 

Palestyny przez Rzymian Cóż Amerykanie mieliby rabować w Korei czy 

Wietnamie? Jakież zdobyte bogactwa mogliby tryumfalnie pokazywać w 

paradzie  zwycięstwa, gdyby ją chcieli zorganizować na wzór rzymski? 

Podobnie jak Chińczykom z epoki cesarstwa nie chodziło im o zdobycze, lecz o 

względy bezpieczeństwa ujmowanego w kategoriach dominacji w skali całych 

regionów. Pluralizm państw i podobnie zaawansowanych kultur odciskał zatem 

swe wyraźne piętno na wojnach toczonych na Zachodzie. 

         Obok „wojen lokalnych” toczonych z sąsiadami, jak wszędzie, znajdujemy 

w basenie Morza Śródziemnego już od starożytności próby tworzenia imperiów, 

                                                           
33

 Patrz: Francis Conte, Gli Slavi, Le civilta dell’Europa centrale e orientale 

(przekł. z francuskiego Ernesto Garino), Torino 1991, Einaudi, str. 19-23.  
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z podbojami wielkich i odległych krain. Niewątpliwie ważną w tym rolę 

odgrywał brak istotniejszych przeszkód komunikacyjnych, gdyż nawet 

zamknięte Morze Śródziemne bardziej łączyło niż dzieliło. Później podobnie 

żeglowali Normanowie na morzach Północy. Wielkie podboje zaczynały już 

Egipt, Asyria i Persja, a na o wiele większą skalę praktykował Aleksander 

Macedoński i wodzowie Rzymu. Tradycja ta była później kontynuowana, a jej 

ukoronowaniem były podboje kolonialne i imperia hiszpańskie, francuskie i 

brytyjskie, w których „słońce nie zachodziło”. Ostatnimi wysiłkami tego typu 

były próby tworzenia imperium niemieckiego na Zachodzie i japońskiego w 

Azji (według logiki przejętej od zachodnich rywali), jak też Sowieckiego w 

okresie powojennym.  

        Paradoksalnie średniowiecze w zachodniej Europie, tak zdominowane 

przez wojowniczą kulturę rycerską, było okresem wojen toczonych na niewielką 

stosunkowo skalę i z małymi stratami w ludziach, gdyż większość ówczesnych 

wojen zmierzała do podporządkowania władców udzielnych i odbudowy 

jedności państwa, często i łatwo rozpadającego się przy jego feudalnej 

strukturze
34

, oczywiście pomijając mniejsze potyczki będące po prostu „sportem 

władców”. Dopiero od Renesansu skala wojen radykalnie się zmienia. Później 

zaś nastąpiły niezmiernie krwawe wojny religijne XVI i XVII w., których 

swoistą zapowiedzią były już wcześniejsze krucjaty przeciwko  „heretykom” w 

Europie i „dla wyzwolenia Ziemi Świętej z rąk niewiernych”. Nowy etap wojen 

narodowych i ideologicznych rozpoczął się pod koniec XVIII w., jakich 

gwałtowność, przeraziłaby zapewne nawet najbardziej wojowniczych władców 

epok poprzednich. Skończyło się to dwiema wojnami światowymi oraz globalną 

konfrontacją dwu supermocarstw, które na szczęście nie odważyły się na pełną 

konfrontację zbrojną przy użyciu swych potencjałów rakietowo-nuklearnych. 

Po rozpadzie Związku Sowieckiego rozpoczął się nowy zupełnie okres: 

ogólnoświatowej  pax americana, z konfliktami lokalnymi wprawdzie, lecz już 

bez ostrej konfrontacji wielkich mocarstw, wspólnie starających się o 

zachowanie pokoju i gospodarczy rozwój świata.  

         Aż do połowy XX w., zdaniem Toynbee’ego, obserwujemy więc na 

Zachodzie rozszerzanie się zakresu wojen i narastaniem ich zaciekłości. 

Ponadto zaś, jak odnotowuje on, bogactwa zdobywane we wcześniejszych 

podbojach obracano na stworzenie o wiele potężniejszych armii i nowe wojny 

na większą jeszcze skalę. Owo tak zapalczywe angażowanie się Zachodu w 

wojny traktuje on jako jego groźną chorobę, jaka doprowadziła go na próg 

samozagłady
35

.  
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 Patrz: John R. Halle, War and Society in Renaissance Europe, (1450-1620), 

Fontana, London 1985, s. 3-5. 
35

 Arnold Toynbee, op. cit., str. 16-7. 
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         W Chinach podobnej eskalacji wojen nie obserwujemy. Ponadto owo 

rozszerzanie skali działań wiązało się na Zachodzie z kilkakrotną rewolucją w 

uzbrojeniu i metodach ich prowadzenia. Natomiast w Chinach odnotować 

można dwie tylko takie zmiany o istotnym znaczeniu i to rozciągnięte na kilka 

stuleci. Pierwszą było zastąpienie w V - IV w. p.n.e. elitarnych armii 

arystokratycznych liczonych w setkach i tysiącach, a walczących na rydwanach, 

masowymi armiami piechoty liczącymi nawet po kilkaset tysięcy ludzi. Od IV 

w. p.n.e. następowało natomiast coraz szersze używanie konnicy, głównie 

posługującej się łukami, zapożyczonej od koczowników z Północy, jaka 

ostatecznie wyeliminowała użycie rydwanów. Umożliwiło to prowadzenie 

działań na wielkich dystansach i na rozmaicie ukształtowanym terenie. Choć 

później wprowadzano użycie rozmaitych „nowinek”, jak prochu, działa, płynów 

zapalających, strzał wyposażonych w napęd rakietowy, nie zmieniło to w 

sposób istotny ani uzbrojenia tradycyjnych armii ani ich sposobu wojowania. 

Dopiero konfrontacja z wojskami Zachodu, które zaczęły najeżdżać Chiny w 

XIX w. rozpoczęła największą w ich dziejach rewolucję w prowadzeniu wojny, 

związaną z szerokim użyciem broni palnej i zupełnie nowymi wzorcami 

organizacji, ale jeszcze do 1905 r. Gwardia Cesarska była uzbrojona w miecze, 

piki i łuki
36

. W przeogromnych bowiem Chinach, zachowujących mimo 

niewątpliwych przemian, swój ustrój społeczno-polityczny od przełomu starej i 

nowej ery aż po początki XX w., ulepszenia w uzbrojeniu nie odgrywały tak 

wielkiego znaczenia, jak w nowożytnej Europie podzielonej na wiele 

zwalczających się państw, ulegających fundamentalnym przemianom. 

Cesarstwo, aż do konfrontacji z przybyszami z Zachodu, ścierało się wprawdzie 

wielokrotnie z wojowniczymi Tybetańczykami, Ujgurami, Dżurdżenami, czy 

Mongołami, ale cywilizacyjnie i technologicznie zwykle stali oni o wiele niżej. 

O porażkach decydowały zazwyczaj czynniki polityczno-organizacyjne, nie 

słabsze uzbrojenie. Dopiero konfrontacja z Europejczykami uprzytomniła 

Chińczykom potrzebę jego unowocześnienia. Przez tysiąclecia nie 

przywiązywano zatem znaczenia do jego ulepszeń. Rezultatem tej tradycji były 

poniekąd znane koncepcje Mao, iż broń, nawet nuklearna, nie zdecyduje o 

wyniku wojny z „imperializmem”, gdyż najważniejszy jest czynnik ludzki. Na 

gruncie tradycji chińskich wydawały się one logiczne. 

Jak już wspominaliśmy, wiele wynalazków kluczowych dla zachodnich 

podbojów dokonano wprawdzie w Chinach, lecz tam ulepszano je w stopniu 

niewielkim i nie odegrały one tak zasadniczej roli, jak na Zachodzie. Dlatego 

już jezuici przyjeżdżający do Chin w XVII w. mogli zapoznawać swych nowych 

przyjaciół z techniką wykonywania dział o wiele doskonalszych, podczas gdy w 

Chinach pozostały one niemal takie, jak po ich wynalezieniu kilkaset lat 
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wcześniej. Proch znany od ponad tysiąca lat nie doprowadził do tryumfu broni 

palnej na polach chińskich bitew, aż niemal do końca XIX w. królowała na nich 

broń biała i łuki. Od dawna znano w Chinach rakiety i stosowano je nie tylko do 

ogni sztucznych, lecz i do napędu strzał, to jednak w 1861 r. Rosjanie uczyli 

wojskowych chińskich nie tylko posługiwania się o wiele doskonalszymi niż 

znane im strzelbami oraz działami, lecz i rakietami
37

. Bez zasadniczych zmian 

technologicznych i nowego uzbrojenia, jak też organizacji i naboru wojsk nie 

było też zatem potrzeby radykalnego rewidowania koncepcji wojskowych 

wypracowanych jeszcze w starożytności.    

Jak odmienne były doświadczenia wojenne Zachodu świadczą najlepiej 

zupełnie inne systemy kategoryzacji wojen tam wypracowane. Ze starożytności 

wywodzi się ich podział na „sprawiedliwe”, czyli przede wszystkim obronne, i 

„niesprawiedliwe” - zaborcze, choć inne względy polityczne i religijne mogą 

czynić nawet wojnę zaborczą „sprawiedliwą”, jak choćby walka z 

„niewiernymi”. Początki takiego rozumowania znajdujemy już w Biblii, a 

upowszechnił je w Europie św. Augustyn (354-430). Pisze on, na przykład: 

...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... 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
38

. 

We wczesnej literaturze konfucjańskiej spotykamy podobne wątki  rozróżnień 

moralnych dla wyodrębnienia wojen „sprawiedliwych” i „niegodziwych”. 

Wiązano je wszakże przede wszystkim z respektowaniem należytego rytuału. 

Dzielono zatem działania zbrojne na dwie podstawowe kategorie: 

„buntownicze” oraz „zdradzieckie”, dla celów niegodnych, rozpoczynane bez 

dopełnienia rytuałów i zapowiedzi uderzenia biciem w bębny, jak też 

rozpoczynane uroczyście, ze wszystkimi rytuałami, a zmierzające do obrony 

zasad sprawiedliwości. Dla wyodrębnienia tych rodzajów działań stosowano 

jednak nie przymiotniki, jak św. Augustyn, lecz po prostu rozmaite czasowniki 

oznaczające odpowiednie formy wojowania. Najczęściej stosowanymi były:  qin 

– najeżdżać, napadać zdradziecko lub podstępnie, bez zachowania 
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zwyczajowych norm walki, szczególnie odnosiło się to do akcji grabieżczej, 

okrutnej i podejmowanej przez wasala wobec kraju jego pana; fa – jawnie i przy 

zachowaniu wszystkich rytuałów uderzać zbrojnie dla ukarania buntowników 

(dla przywrócenia porządku), tao – surowo karać przestępców przy użyciu 

wojsk dla ustanowienia pokoju i porządku, przy tym chodzi tu o karanie 

publicznie, ostentacyjnie; zheng – wyruszać na ekspedycję karną 

zaprowadzającą porządek, dotyczy to zaś karania zbrodniarzy przez władcę 

przestrzegającego norm moralnych, szlachetnego, i o wykonywanie jej przez 

zwierzchnika w hierarchii feudalnej wobec swego wasala, a zatem mającego do 

tego pełne prawa, ponadto zaś z reguły dotyczyło to wielkiej wyprawy i na 

znaczne odległości
39

. Później na wspomniane powyżej kwestie rytualne 

mniejszą zwracano uwagę, kluczowe znaczenie przywiązując do miejsca 

partnerów w hierarchicznym ładzie politycznym. Działania zbrojne 

„zwierzchnika”, czyli podmiotu egzekwującego przestrzeganie zasad 

moralnych, były z definicji słuszne, zaś realnego czy potencjalnego 

„poddanego” -  określano jako „bunt”, „podły najazd”, „działanie zbrodnicze”, 

itp. Za twórcę tej tradycji lingwistycznej „nadawania nazwy odpowiedniej do 

natury moralnej czynu” uchodził Konfucjusz.  

Ogólnym, neutralnym moralnie terminem, za to o bardzo  szerokim 

znaczeniu był bing – pierwotnie oznaczający oręż oraz jego użycie, stąd także 

wojska, wojskowość i prowadzenie wojny
40

. W tym ostatnim znaczeniu miał 

charakter dosyć abstrakcyjny, dlatego nie mógł służyć do opisu zdarzeń 

historycznych. Później pojmowano go nawet jeszcze szerzej i odnoszono do 

wszelkiej walki, zbrojnej i bez użycia oręża. W epoce V-III w. p.n.e. pojawił się 

termin zhan – „wojować”, „wojna”,  również neutralny moralnie i nie związany 

z hierarchią partnerów
41

, którego sens rozszerzono na „toczyć bitwę”, „bitwa”. 

Miał on sens dość konkretny, a zatem używano go do opisu wydarzeń.  

Zwrócić należy uwagę, iż w tradycji chińskiej odnoszono „wojnę” do 

jednej ze stron: to ktoś ją prowadził przeciw komuś (w tym aspekcie terminy te 

były podobne do czasownika „pokonywać”. Zazwyczaj nie jawiła się ona zatem 
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jako pewien stan ostrego konfliktu (z udziałem dwu lub więcej podmiotów), jak 

w tradycji zachodniej,  co tam związane było z tradycją pojedynku i woli walki 

z obydwu stron. Stąd mówimy o wojnie francusko-pruskiej, drugiej wojnie 

światowej, czy wojnie 1905 r. Dawni Chińczycy natomiast mówiliby o wojnie 

Francji z Prusami, czy o wojnie Japonii z USA oraz ich sojusznikami. Dopiero 

w XX w. w wyniku wpływów zachodnich, oraz potrzeby tłumaczenia obcych 

dzieł, wprowadzono do współczesnego języka chińskiego ogólny, a precyzyjny 

termin na oznaczenie „wojny” -  zhanzheng, neutralny moralnie i odnoszący się 

do stanu wojny. Te rozważania terminologiczne ułatwiają czytanie dawnych 

tekstów chińskich. 

Jedną z najstarszych, a oryginalnych, prób kategoryzacji wojny w 

sposób zupełnie odmienny od konfucjańskiego, podjął Wu Qi (zm. 381 p.n.e.), 

jeden z najwybitniejszych chińskich teoretyków wojny. Wydzielił on pięć jej 

rodzajów odpowiednio do przyczyn jej rozpoczęcia. W księdze przedstawiającej 

jego wypowiedzi czytamy:  

Wojny (bing) wszczynane są generalnie z pięciu powodów: po 

pierwsze - dla walki o prestiż [władcy], po drugie - dla walki o 

konkretne korzyści, po trzecie – [w wyniku] narosłej wrogości, po 

czwarte – [z powodu] zamieszek we własnym kraju, po piąte zaś – 

klęski głodu.  

       Jest także pięć nazw dla nich. Pierwsza to „wojna sprawiedliwa”, 

druga – „wojna aroganckiej siły”, trzecia – „wojna twardej woli”, 

czwarta - „wojna przemocy”, piąta – „wojna wbrew [naturze państwa]”. 

Kiedy powstrzymuje się najazdy i ratuje kraj od chaosu – jest to „wojna 

sprawiedliwa”. Kiedy polegając na własnej przewadze liczebnej 

wyrusza się na wyprawę karną – jest to „wojna aroganckiej siły”. Kiedy 

wysyła się wojska z powodu gniewu – jest to „wojna twardej woli”. 

Kiedy odrzuca się wszelkie normy właściwego postępowania zmierzając 

wyłącznie do zdobycia korzyści – jest to „wojna przemocy”. Kiedy 

natomiast krajowi narzuca się wielkie zadania i wysyła masy ludzie [do 

boju], podczas gdy w państwie szerzą się zamieszki, a ludzie cierpią 

bardzo – jest to „wojna wbrew [naturze państwa]. 

Sztuka przeciwstawiania się każdemu z tych pięciu rodzajów 

napaści ma swe zasady. W przypadku wojsk (bing) walczących o 

sprawiedliwość, trzeba uciec się do ścisłego przestrzegania właściwych 

norm postępowania i okazywania respektu dla poddania ich [swej 

woli]
42

. W przypadku wojsk aroganckiej siły  konieczne jest okazanie 
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 W tekście użyty jest konfucjański termin li tłumaczony zazwyczaj jako 
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respektu”. Jednakże odnosi się to do norm zrytualizowanych, szczegółowo 
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pokory dla zapanowania nad [wrogiem]. W przypadku wojsk twardej 

woli należy uciec się do sztuki wymowy dla uzyskania ich 

posłuszeństwa. W przypadku wojsk przemocy zastosować powinno się 

sprytne oszustwa i podstępy dla zapanowania nad nimi. Natomiast w 

przypadku wojsk działających wbrew [naturze państwa] trzeba posłużyć 

się sztuką zmyślnego działania i planowania dla zdobycia nad nimi 

kontroli
43

.    

Oczywiście kategorie przedstawiane w drugim akapicie nie odpowiadają ściśle 

tym z akapitu pierwszego. Jak widać zasadniczą rolę w wydzielaniu 

poszczególnych rodzajów wojny odgrywają czynniki psychologiczne, i na nich 

też opierają się zalecane sposoby działania mające położyć kres obcej agresji. 

Rozpatruje się tu bowiem sytuację z pozycji napadniętego. Pojawiające się jako 

cel „podporządkowanie wojsk wroga” (fu – termin używany na końcu każdego 

zdania tłumaczony słowami bliskoznacznymi) wymaga pewnego komentarza. 

Chodzi tu bowiem o „podporządkowanie” w specyficznym sensie: o zyskanie 

realnej kontroli nad siłami wroga oraz jego działaniami, nie zaś o uznanie się 

przezeń za pokonanego, z  całym rytuałem zademonstrowania swej wyższości. 

Celem zasadniczym dla napadniętego jest – według Wu Qi – doprowadzenie do 

zaniechania napaści i wycofania wojsk wroga przy pomocy rozmaitych 

manipulacji. Dwa wymienione na początku rodzaje działań wiążą się nawet z 

pewnością z ostentacyjnym okazywaniem pokory, szacunku dla przeciwnika i 

pełnego posłuszeństwa mu, by tylko zyskać kontrolę nad jego posunięciami i 

doprowadzić do pożądanego wycofania obcej armii. W pozostałych to też może 

być praktykowane. Nominalnie wróg może nawet „odtrąbić zwycięstwo”, 

sprawą kluczową jest, by zrobił to, co chcemy, i by odpowiednio kształtować 

jego doświadczenia wojenne oraz osiągane cząstkowe rezultaty, które 

ostatecznie przyniosą pożądany skutek, to jest pozbycie się go. Służyć temu 

mają deklaracje słowne, bicie mu czołem, lub też wciąganie go w zasadzki, 

wyczerpywanie jego sił, utrudnianie jego marszu i osiąganie jakichkolwiek 

zdobyczy.  

Wspomnieć można, iż Wu Qi  jako pierwszy zaproponował też 

konkretne środki prowadzenia „wojny sprawiedliwej”:  

Reguły postępowania przy ataku na wroga i oblężeniach jego miast-

twierdz są następujące. Gdy oblegane miasto już zostało podbite, 

                                                                                                                                                                                     

określonych, swoistego decorum słów i zachowania kładących nacisk na 

okazywanie skromności, a głębokiego szacunku dla partnera, co w tym 

przypadku na pewno włącza też wyszukane przeprosiny za popełnione „błędy”, 

deklaracje wierności oraz przyjaźni, itp. 
43

 Wuzi [Księga Mistrza Wu], w zbiorze Wujing qi shu zhijie [siedem ksiąg 

kanonu militarnego z prawidłowymi objaśnieniami], CGBS, t. 10, s. 386-387 

(rozdz. 1). Por. tłumaczenia Konrada, s. 26, i Sawyera, s. 208. 
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najeźdźca zajmuje pałace (ośrodki władzy) i przejmuje kontrolę nad jego 

aparatem urzędniczym, jak też nad skarbcem i dokumentami. Tam gdzie 

przebywa wasza armia nie należy wycinać drzew przeciwnika, niszczyć 

domostw jego ludności, grabić jej ziarna, zabijać zwierząt domowych, 

ani palić jej zapasów. Pokazuje się ludowi, że nie żywicie złych intencji. 

Kiedy proszą was o przyjęcie poddania się, okazuje się zmiłowanie i 

zapewnia im spokój
44

.   

Zasługuje na uwagę doprowadzony tu do skrajności, wręcz cyniczny, 

pragmatyzm tego dzieła. Teoretyk ten zachęca wprawdzie do respektowania 

wzniosłych ideałów moralnych, lecz tylko dlatego, że w dłuższej perspektywie 

to się opłaca, zapewnia lojalność i oddanie.  

Idea „armii dobroci i sprawiedliwości” (toczącej „wojnę sprawiedliwą”), 

przeciwstawianej „bandyckim wojakom”, została następnie rozwinięta przez 

Xun Quna (ok.298-238 p.n.e.), wielkiego myśliciela konfucjańskiego. Zgodnie 

z jego koncepcjami armia Prawdziwego Króla, postępującego zgodnie z 

zasadami dao, powinna nie tylko walczyć o cele słuszne moralnie (takie jak 

przywracanie porządku, karanie uciskających, powstrzymywanie rabunków i 

gwałtów, itp.), lecz także działać w sposób bardzo zdyscyplinowany i 

szlachetny, nie uciekając się w toku samej wojny do środków niegodnych, jak 

chytre manipulacje, wybiegi i podstępy. Obowiązywałby ją zakaz zabijania, 

szczególnie młodzieży i ludzi starszych, tratowanie rosnącego zboża, więzienie 

tych, którzy się poddali, jak też branie do niewoli tych, co uciekają z pola bitwy. 

Zabijałaby ona jedynie tych, którzy stawiają opór do końca. Armia taka winna 

ludność traktować dobrze, nie przyczyniając nikomu najmniejszej szkody, aby 

zdobywać sobie sympatię powszechną i chęć dobrowolnego poddania się tak 

dobremu władcy
45

.  

Był to niewątpliwie piękny ideał, jednakże nobliwy sposób toczenia 

samej wojny nie zyskał popularności. Natomiast określał on postępowanie armii 

pretendujących do miana „wojsk sprawiedliwości” wobec jeńców oraz ludności. 

Sławny był przykład Cao Cao (155-220), wielkiego wodza, założyciela dynastii 

Wei, który aspirował do tego ideału i przed jedną z wypraw rozkazał karać 

śmiercią każdego, kto by  uczynił najmniejszą choćby szkodę w zbożu 

rosnącym na polach. Koń jego samego się spłoszył i wstąpił w zboże. Władca 

rozkazał wtedy, zgodnie z własnym rozporządzeniem, ściąć go samego. Dopiero 

po długich błaganiach najwyższych dostojników zgodził się na karę 

symboliczną: ścięcie mu tylko włosów (wówczas długich, a upinanych w rodzaj 

koku). Być może było to zaaranżowane specjalnie, lecz cała armia baczyła 

odtąd pilnie, by nie zdeptać jednego choćby kłoska, rozumiejąc, iż dla nikogo 
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nie będzie zmiłowania. W XIX  w. ideał ten próbowali realizować Tajpingowie, 

a w XX w. nawet jeszcze o wiele dalej idące normy „dobrego postępowania” 

wprowadzić usiłowano w wojskach komunistycznych w okresie wojen 

domowych. Tak zwane Trzy główne zasady dyscypliny Sztabu Generalnego 

Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej ogłoszone w 1947 r. żołnierzom 

brzmiały:  

1. Podporządkuj się rozkazom we wszystkich twoich działaniach. 

2. Nie bierz nawet jednej igły ani kawałka nitki od ludu. 

3. Przekazuj dowództwu wszelką zdobycz. 

Równocześnie wprowadzono Osiem wskazówek do przestrzegania: 

1. Odzywaj się grzecznie [do napotkanych ludzi]. 

2. Płać uczciwie za to, co kupujesz. 

3. Zwracaj wszystko, co pożyczyłeś. 

4. Płać za wszystko, co zniszczyłeś. 

5. Nie bij ludzi, ani nie przeklinaj. 

6. Nie czyń szkody na polach. 

7. Nie zachowuj się frywolnie wobec kobiet. 

8. Nie traktuj źle jeńców. 

Zasady te Mao wprowadził już w 1928 r. w kierowanych przezeń siłach 

komunistycznych, a ich pierwotna forma różniła się nieco
46

. Zalecał on nie 

także dobre traktowanie jeńców oraz ich zwalnianie do domu, a nawet leczenie 

w razie potrzeby
47

, czego ówcześni „panowie wojny” nie czynili nawet wobec 

własnych żołnierzy. Dodajmy, iż owo dobre traktowanie ich przedstawiał w 

sposób pragmatyczny, podobnie do Wu Qi, jako „najlepszą formę propagandy” 

i demoralizowania wojsk nieprzyjacielskich. 

Spotykamy też w chińskiej literaturze wojskowej, szczególnie epoki 

średniowiecza, zupełnie inne jeszcze wydzielanie rodzajów wojen, czy też walk: 

zależnie od rodzaju terenu na jakim się toczyły (wojna górska, wojna na 

jeziorach i rzekach, wojna na stepach, itp.),  rodzaju używanych wojsk oraz 
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środków (wojna piechoty, wojna rydwanów, wojna konnicy, wojna floty), 

rodzaju działań (wojna w sferze planowania, wojna przy pomocy szpiegów i 

agentów), czy nawet sytuacji (wojna przy przewadze liczebnej, wojna przy 

słabości liczebnej, wojna na obcym terytorium, wojna na własnym terytorium), 

a nawet wręcz emocji, którymi się posługuje dla efektywnego kierowania 

wojskami (wojna miłości, wojna odwagi, itp.)
48

. Grupowanie tych rodzajów, 

przedstawione powyżej, nie występuje w dawnych tekstach chińskich, które 

wyliczają i charakteryzują różne ich typy obok siebie, stosując najróżniejsze 

kryteria ich wyodrębniania. Klasyfikowanie było wszakże słabo rozwinięte w 

Chinach, inaczej niż w Europie. Stąd też rzadko podejmowano próby 

wyodrębniania rodzajów wojen.  

Na Zachodzie wojny próbowano dzielić na kategorie według zupełnie 

innych kryteriów. W  myśli europejskiej w XVII w. utrwalił się, na przykład, 

podział wojen na „międzypaństwowe”, toczone przez partnerów w zasadzie 

równych sobie, przyjmujących podobne reguły, „domowe” i „z niewiernymi”. 

George Clark, analizując te koncepcje wskazuje, iż te pierwsze traktowano jako 

„najwyższe uzasadnienie rządzenia”, a polityka, tak wewnętrzna jak i 

zagraniczna, w dużej mierze miała służyć ich potrzebom. Po rozpoczęciu wojny 

okazywało się zazwyczaj szybko, iż pierwotnych jej celów nie da się osiągnąć, 

ze względu na przeciwdziałania przeciwnika, rozmaite ustępstwa, jakich 

domagali się sojusznicy oraz wykorzystywanie sytuacji przez państwa neutralne 

w niej. Powodowało to konieczność wytyczania nowych celów. W rezultacie, 

jak stwierdza on, „wojna kreowała raczej politykę niż była jej kontynuacją”. 

Tak często cytowana teza Clausewitza, iż wojna jest kontynuacją polityki, tylko 

innymi środkami
49

, jest zatem, zdaniem Clarka, tylko mało realistycznym 

ideałem.  

Chociaż w praktyce wojny „domowe” nie zawsze dają się precyzyjnie 

rozróżnić od tych toczonych z innymi państwami, bo przeciwnik może niekiedy 

posiadać pewne atrybuty państwowości, i zasadniczym kryterium jest tu 

formalno-prawny status stron, Clark wskazuje, iż traktowano je zazwyczaj jako 

wypadki tragiczne i godne pożałowania ze względu na toczenie ich „między 

braćmi”. Zwykle też wojny takie były najbardziej krwawe, między innymi ze 

względu na udział w nich sił nieregularnych oraz mało zdyscyplinowanych.  

W wojnach toczonych między państwami chrześcijańskimi 

obowiązywały rozmaite rycerskie reguły, stopniowo coraz bardziej 

kodyfikowane, zabraniające mordowania ludności oraz niszczenia kraju, nie 

odnoszono tego wszakże do „wojen z „niewiernymi”. Zasadę tę później 
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rozciągnięto również na walki z „poganami” czy „dzikusami” (nieco bardziej 

elegancko nazywanych „tubylcami”) podczas podbojów kolonialnych. Clark 

zwraca uwagę na interesujący element: wojen toczonych na terenach 

pozaeuropejskich przez mocarstwa kolonialne na ogół nie przenoszono na Stary 

Kontynent, gdzie mogły one ze sobą pokojowo współistnieć. Do pewnego 

stopnia tradycję tę kontynuowano podczas „zimnej wojny” i konfrontacji USA 

ze Związkiem Sowieckim.  

Clark wspomina ponadto o „wojnach prywatnych”, pozostawiając je 

wszakże poza sferą rozważań
50

, gdyż szybko zanikały one wraz z umacnianiem 

państwa w epoce absolutyzmu i jego dążeniem do ustanowienia swoistego 

monopolu na stosowanie przemocy.  

          Jeśli chcielibyśmy kategorie te zastosować do Chin cesarskich, epoki 

między 221 r. p.n.e., a końcem XIX w., natrafimy na zasadnicze trudności. Nie 

znajdujemy tam bowiem mnogości równorzędnych państw, co nawet w 

aspekcie prawnym obce było myśli chińskiej. Wojny „domowe”, to przede 

wszystkim bunty i rabacje chłopskie. Gdy toczyły je państwa w okresie rozpadu 

cesarstwa, nie uznawały one siebie nawzajem za równorzędnych partnerów 

(każdy prawie z władców tylko siebie uznawał bowiem za legalnego Syna 

Nieba, a konkurentów za „uzurpatorów”). Nie było tam zaś zupełnie walk 

stronnictw politycznych, tak dobrze znanych Europie od starożytności. W 

gruncie rzeczy w percepcji społecznej wszystkie niemal wojny były 

„domowymi” (choć w mniejszym stopniu dotyczyło to walk toczonych na 

dalekich peryferiach ziem „obcych”, o zasadniczo odmiennych warunkach 

naturalnych), gdyż dotyczyły części składowych cesarstwa. Nie było zatem 

możliwości negocjowania jakiegoś układu pokojowego opartego na wzajemnym 

uznaniu się stron (jeśli pominiemy epoki sprzed utworzenia cesarstwa: Wiosen i 

Jesieni oraz Walczących Królestw). 

 Gdy wybuchały bunty, traktowane jako przejawy „chaosu” (luan), 

państwo tłumiło je przywracając „porządek” (zhi). Jeśli zaś nie było w stanie 

tego uczynić - upadało, a tron obejmowała dynastia zakładana przez przywódcę 

powstania. Zdarzało się również, iż jeden z ludów peryferyjnych zagarniał tylko 

część ziem chińskich, i trzeba było uznać jego nowy, wyższy status (nadając mu 

tytuł księcia lub króla). Jednakże w tych wszystkich konfliktach brakło w 

istocie poczucia, iż są one „bratobójcze”, gdyż wspólne, ogólnochińskie 

poczucie narodowe formować się zaczęło dopiero w XX w. Pierwszymi w 

istocie „wojnami domowymi” (nei zhan), rozpatrywanymi w tych kategoriach, 

były walki toczone między nacjonalistami a komunistami w okresie 

międzywojennym. To, być może, jest jednym z kluczy do zrozumienia, dlaczego 

w Chinach potępiano wojnę jako taką i każdą niemal traktowano jako 
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„nieszczęście”. Choć w mniejszym stopniu dotyczyło to „wojen obronnych”, 

toczonych przeciw obcym najeźdźcom z Północy, albo przeciw „upadłemu 

moralnie i okrutnemu” władcy, zmierzających do jego obalenia. Każda z tych 

sytuacji była już jednak sama w sobie „stanem nieszczęsnym”, z którego kraj 

wydobyć mogły tylko działania zbrojne. Dodajmy, iż wojen z „niewiernymi”, 

czy „poganami”, także w Chinach być nie mogło wobec braku tam religii 

pojmowanej jako „jedyna prawda objawiona” typu chrześcijaństwa czy islamu, 

w imię których występować mogły państwa europejskie i śródziemnomorskie. 

Pluralizm wierzeń i stylów życia był faktem oczywistym i niejako „stanem 

naturalnym” w cesarstwie. 

         Kategoria „wojen prywatnych” zasługuje natomiast na uwagę i tam była o 

wiele ważniejsza niż na Zachodzie. Choć zazwyczaj prywatne posiadanie broni 

było zakazane, a lokalne konflikty zbrojne wywoływały popłoch u władz, w 

zasadzie zawsze uznawano prawo ludności do samoobrony. Zatem obok wojsk 

rządowych istniały więc tak zwane „milicje” (min bing albo min tuan) 

podporządkowane terenowym organom władzy, jak również „samorządowym” 

szczebla gminnego i wiejskiego,  oddziały rodowe, straże gildii kupieckich, czy 

nawet poszczególnych obszarników, niekiedy nawet klasztorów, itp. Głównym 

ich zadaniem było zapewnianie bezpieczeństwa i obrona przed  „bandytami 

lokalnymi” (tu fei), których władze nigdy nie były w stanie wyplenić. Dodajmy, 

iż podział na „bandytów” i „wojska rządowe” bywał nieostry: zdarzało się 

przyjmowanie tych pierwszych na służbę państwową, jako jedna z form 

„zaprowadzania porządku”, a także przechodzenie całych mniejszych jednostek, 

rekrutów, czy zdemobilizowanych, do działań rozbójniczych. „Wojska 

rządowe” przybywając na jakiś teren, a szczególnie wycofując się z niego, także 

nierzadko grabiły ludność podobnie jak rozbójnicy.  

         Istnienie takich rozmaitych „milicji lokalnych” powodowało, iż czasami 

dochodziło do walk między nimi. Częstym zjawiskiem w dawnych Chinach 

były też walki między wsiami i rodami, czy nawet sąsiadującymi grupami 

etnicznymi, i to nawet zaliczanymi tak samo do „chińskich”. Przykładem mogą 

tu być wojny toczona między ludnością Hakka (Kejia) i Yue w prowincji 

Guangdong w latach 1864-1866
51

. Długotrwałe walki toczyły się 

niejednokrotnie również w miastach, szczególnie portowych (gangów i band 

młodzieżowych).  Specyficznym zjawiskiem były oddziały zbrojne tworzone 

przez stowarzyszenia tajemne, nierzadko o charakterze sekt religijnych, 

kontrolujące mniejsze lub większe obszary, zawsze zakazane, choć zwalczane 

mało skutecznie. Można dodać, iż tradycje te przetrwały do dziś i kiedy na 

początku lat osiemdziesiątych rozpadł się totalitarny system maoistowski, 

lokalne wojny między wsiami i rodami znowu się pojawiły, i to z użyciem broni 
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palnej, a nie tylko tradycyjnych mieczów oraz pik. Odradzać się zaczęły też 

szybko stowarzyszenia tajemne, jak dawniej kontrolujące niekiedy życie całych 

gmin i powiatów. Dodajmy też, że od czasów starożytnych aż po dziś dzień 

stale wybuchają w Chinach mniejsze i większe lokalne bunty i protesty 

chłopskie, zwykle tylko w skali lokalnej. W latach dziewięćdziesiątych bywało 

ich kilkaset lub nawet kilka tysięcy rocznie. Tylko w okresie istnienia 

totalitarnego reżimu maoistowskiego Chiny były od nich wolne. 

          W Europie państwo stopniowo i coraz bardziej skutecznie ustanawiało 

swój monopol na stosowanie przemocy i od czasu monarchii absolutystycznych 

siły zbrojne pozostawały w dyspozycji naczelnych władz państwowych. 

Natomiast w Chinach cesarskich rozwój poszedł innymi drogami: 

instytucjonalizacji „przemocy rozproszonej”. Każdy organ administracyjny 

dysponował własnymi oddziałami zbrojnymi o liczebności i charakterze 

odpowiadającym jego randze (także w okresach, kiedy żołnierze zostali 

wydzieleni w odrębną grupę społeczną). Władze centralne posiadały tylko 

garnizon stołeczny (tradycyjnie dla bezpieczeństwa dzielony na dwa: północny i 

południowy, do którego zaliczano gwardię cesarską), straże murów stolicy 

(znowu rozdzielone na dwa piony: straży murów oraz bram), jak też straże i 

garnizony graniczne. Dla większych wypraw wojskowych zarządzano pobór do 

wojska i stopniowo formowano armię ekspedycyjną, co było jednak trudną 

operacją ze względu na ogromne odległości w cesarstwie. D.W. Putjata, 

pułkownik rosyjskiego Sztabu Generalnego i główny jego specjalista od spraw 

chińskich w końcu XIX w. taką formułował konkluzję o stanie wojsk w tym 

kraju: 

Obfitość wojsk w Chinach w takiej sytuacji nie oznaczała posiadania 

armii. Po całym kraju rozproszone są oddziały o rozmaitej strukturze i w 

razie potrzeby wojennej rząd napotyka zawsze ogromne trudności przy 

organizacji sił mających działać w polu i zbierania poszczególnych 

kontyngentów w jedną całość, przy czym sama operacja zbierania wojsk 

wymagała długiego czasu
52

. 

        Dla lepszego zrozumienia tej obfitości różnych formacji w terenie trzeba 

się odwołać do systemu formowania wojsk w cesarstwie. Klasycznym wzorcem 

powszechnej służby wojskowej był model ukształtowany w epoce Han (206 r. 

p.n.e. - 25 n.e.). W wieku 15-16 lat chłopcy rozpoczynali służbę na terenie 

swego powiatu. Przynajmniej przez jeden miesiąc w roku przechodzili oni 

pewne przeszkolenie wojskowe i w systemie zmilitaryzowanym, zazwyczaj pod 

nadzorem starych żołnierzy, wykonywali rozmaite prace pomocnicze związane 
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z wojskiem (jak reperacja murów, dróg, transport dla wojska, itp.). W wieku 20 

do 23 lat „junacy” stawali się „poborowymi”: przez pierwszy rok odbywali 

ćwiczenia wojskowe, a w drugim roku służbę czynną w garnizonach 

stołecznych lub na pograniczu. Jeśli rozpoczynano wojnę, poborowi tacy byli 

mobilizowani w pierwszej kolejności na cały czas takiej kampanii, często 

wieloletniej. Później przenoszono ich do rezerwy. W tym okresie znowu jeden 

miesiąc w roku powinni byli służyć w miejscowych formacjach, a ponadto 

wzywano ich na szkolenia wojskowe. W przypadku większej potrzeby 

rezerwiści tacy byli także powoływani do służby czynnej. Zwalniano ich od 

służby dopiero w wieku 56 - 60 lat. Zazwyczaj podlegał jej tylko jeden 

mężczyzna z rodziny. System był o wiele bardziej skomplikowany, gdyż 

obejmował też szarwarki, specjalne podatki i daniny wojskowe, od służby 

można  się było wykupić, lub wynająć „zastępcę”. Władze lokalne dysponowały 

zatem znacznym potencjałem ludzkim umożliwiającym im tworzenie służb 

pomocniczych i milicji lokalnych
53

. W późniejszych okresach do tego 

klasycznego systemu wielekroć nawiązywano. 

        Już za panowania cesarza Wu (140-86 p.n.e.) pojawiła się wszakże 

instytucja „osad wojskowych”, tworzonych początkowo tylko na pograniczach. 

W III w. n.e. system ten rozwinięto i stał się podstawą sił zbrojnych. 

Mieszkańcy takich osad, żyjący w reżimie na poły zmilitaryzowanym łączyli 

służbę wojskową z pracą na roli i w rozmaitych warsztatach produkujących 

wyposażenie dla armii. Ziemia przez nich uprawiana należała do państwa, 

czasami też bydło pociągowe. Część plonów musieli oddawać dowództwu (od 

60 do 80%). Status takich chłopo-żołnierzy był dziedziczny. W związku z 

pogardliwym traktowaniem służby wojskowej, z ograniczeniami ich wolności 

osobistych, a także z rekrutowaniem takich osadników z pośród jeńców 

wojennych, skazanych kryminalistów, bezdomnych włóczęgów, głodujących, 

czy przymusowego narzucania tego statusu miejscowym mieszkańcom, byli oni 

traktowani jako warstwa znacznie niżej stojąca niż ludzie wolni
54

.  

          Nie wchodząc w wiele nader skomplikowanych spraw i detale 

zmieniających się systemów, mieliśmy zatem w Chinach do czynienia ze 

współwystępowaniem dwu zasadniczych tendencji: służby wojskowej z poboru 

i wydzielonych grup „rodzin” oraz „osad wojskowych”. Dominowała czasem 
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jedna, a czasem druga. Tę pierwszą, określaną jako system „jedności ludu i 

żołnierzy” (min bing he yi), konfucjaniści idealizowali, zaś tę drugą, 

„rozdzielenia ludu i żołnierzy” (min bing fen li), uznawali za system dużo 

gorszy. Oddzielenie jednak „żołnierzy dziedzicznych” dotyczyło tylko sił 

państwowych, gdyż naturalnie rody, czy wsie i gminy, tworzyły swoje oddziały 

milicyjne. W tej sytuacji pewna wiedza wojskowa i nawyki były dość 

rozpowszechnione wśród ludu, co ułatwiało tworzenie tak milicji „publicznych” 

jak „prywatnych”. Dodajmy, że tą konfucjańską ideą „jedności wojska i ludu”, 

czyli militaryzacją wsi, fascynowali się politycy chińscy wszystkich niemal 

epok i wielokrotnie próbowali wprowadzać je ponownie, w rozmaicie 

modyfikowanych formach. Ostatnim przywódcą próbującym wprowadzać te 

idee w życie był Mao
55

.  

 

         Dla uzupełnienia obrazu „rozproszonej przemocy” dodajmy, iż rody i 

rodziny miały jurysdykcję nad swoimi członkami, aż do wykonywania kary 

śmierci włącznie. Jeśli głowa rodziny wydała taki wyrok, a nie miała 

możliwości wykonania go, mogła zlecić to miejscowym władzom 

administracyjnym, które były zobowiązane do jego wykonania i nie mogły 

kwestionować jego słuszności. One też musiały wykonywać karę zesłania na 

katorżniczą pracę w reżimie swoistej „kolonii karnej” na dalekie pogranicza, i 

tylko głowa rodziny mogła ułaskawiać skazanego
56

. Podobnie też tolerowano 

walki między wsiami i rodami, gdyż państwo nie miało środków do ich tępienia, 

tym bardziej iż uznawało autonomię struktur rodowych oraz wiejsko-gminnych.  

          Zjawiska te przetrwały aż do XX w. W reżimie maoistowskim istniały 

szeroko rozbudowane struktury lokalnej „milicji ludowej” (min bing), która 

obok armii państwowej i wojsk terenowych, była trzecim ważnym elementem 

systemu obronnego. Lokalni zwierzchnicy ludności, podobnie jak w 

przeszłości, szeroko stosowali przemoc i środki przymusu. Do tego dołączał się 

ogromny nacisk społeczny i kontrola sprawowana nad jednostką przez 

otoczenie, zinstytucjonalizowana przez częste zebrania. Terror służb 

państwowych, kluczowy dla reżimów stalinowskiego typu, tam był 

drugorzędny, gdyż reżim maoistowski opierał się  na „terrorze społecznym”. W 

okresie zaburzeń mogło też dochodzić do walk między frakcjami lokalnymi, 

nawet zbrojnych, co przybrało szerokie rozmiary w okresie „rewolucji 

kulturalnej”. Dopiero od lat osiemdziesiątych, wraz z budową nowoczesnego 

państwa opartego na porządku prawnym według wzorców zachodnich, ta 
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pradawna tradycja „rozproszonej przemocy” jest ograniczana i likwidowana, a 

państwo dąży do stania się jej jedynym dysponentem. Znaczenie i zasięg  służby 

milicyjnej zmalał bardzo wyraźnie
57

. Próbom centralizacji sił wojskowych 

towarzyszy jednak gwałtowny rozwój rozmaitych „straży”, czy to publicznych, 

czy też prywatnych, co związane jest z gwałtownym wzrostem przestępczości 

od czasu reform Deng Xiaopinga. Formy organizacyjne zmieniają się zatem, ale 

poza państwowe służby para-wojskowe w istocie nie znikają całkowicie. Stąd 

zjawisko „rozproszonej” przemocy i „walk prywatnych” ciągle występuje. Ich 

skala zależy od siły państwa: im jest ono słabsze, tym jest ona większa.  

         Przy wielości podmiotów dysponujących siłami zbrojnymi kategoria walk 

zbrojnych czy nawet wojen nie prowadzonych przez władze państwowe i nie 

wciągających bezpośrednio jego organów odgrywała ważną rolę w historii 

Chin. Wspomnieć można, iż powstanie Taipingów (1850-1864) zostało w 

istocie stłumione przez niepaństwowe siły milicyjne, tworzone przez 

miejscowych obszarników, choć pod patronatem państwa. Nawet wojskom 

brytyjskim w okresie wojen opiumowych, czy wojskom ekspedycyjnym ośmiu 

mocarstw w 1901 r., kiedy to dusiły one powstanie Yihetuan (‘bokserów”) opór 

stawiały, i to dość efektywnie, takie właśnie formacje milicyjne. Obce wojska 

musiały zatem stawiać czoła im, jak też armiom rządowym. Niezmiernie 

szerokie spektrum rozmaitych działań zbrojnych, trudnych nawet do 

precyzyjnego podziału na kategorie, stanowi pewną specyfikę Chin. Na 

Zachodzie jesteśmy przyzwyczajeni do wiązania wojny wyłącznie z państwem, 

z jego działaniami, albo buntami skierowanymi przeciwko niemu. W Chinach 

spotykamy się zaś także z działaniami o innym charakterze, w tym 

prowadzonymi przez formacje nie w pełni kontrolowane przez władze lub 

wręcz od nich niezależne, a realizujące jakieś swoje cele. 

          Raymond Aron wprowadził o wiele bardziej uniwersalną, niż ta 

wymieniona powyżej, kategoryzację wojen, w powiązaniu ze stanami pokoju. 

Ten ostatni może, jego zdaniem, panować w wyniku równowagi sił tak państw 

jak i koalicji, hegemonii jednego z państw, lub też być rezultatem przytłoczenia 

mniejszych jednostek politycznych przez ogromną przewagę jednej z nich, tak 

iż wszystkie inne tracą swą autonomię i zanikają stopniowo jako samodzielne 
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ośrodki polityczne. Ten ostatni rodzaj nazywa on „pokojem imperialnym”. W 

krańcowej postaci państwo imperialne ustanawia swój monopol na legalne 

posługiwanie się przemocą. W przypadku hegemonii przewaga jest wprawdzie 

tak duża, iż państwa niezadowolone ze swej pozycji nie mają nadziei na zmianę 

stanu istniejącego, z drugiej jednak strony państwo-hegemon nie dąży do 

wchłonięcia  państw mu podporządkowanych i szanuje zewnętrzne formy ich 

niepodległości. Gdybyśmy mieli odnieść do tego modelu cesarstwo chińskie, to 

musielibyśmy stwierdzić, iż mimo  imperialnego wystroju zewnętrznego form 

protokolarnych i deklaratywnej supremacji Syna Nieba, w praktyce pax sinica 

była bliższa modelowi hegemonicznemu. Podporządkowane jednostki 

polityczne zachowywały zazwyczaj nie tylko wewnętrzną autonomię 

polityczną, ale i dużą swobodę działania w stosunkach międzynarodowych, aż 

do prowadzenia wojen (oczywiście tylko „słusznych”) włącznie. Zakazane było 

atakowanie innych lojalnych wasali, a już szczególnie samych Chin. Porządek 

imperialny odnosił się przede wszystkim do pewnego decorum form 

etykietalnych, a realną samodzielność „podległych” podmiotów politycznych 

zazwyczaj szanowano. Choć były też okresy, na przykład panowanie 

mandżurskiej dynastii Qing, kiedy to dążono do ustanowienia ściślejszej 

kontroli nad podległymi państwami, aż do umieszczenia w ich stolicy garnizonu 

wojskowego i nadzoru jego dowódcy, lub też do inkorporacji pewnych ziem 

(jak ustanowienie prowincji Xinjiang). 

         Wojny dzieli Aron na międzypaństwowe, kiedy to jednostki polityczne je 

toczące uznają wzajemnie swe istnienie oraz prawomocność; ponadpaństwowe 

lub imperialne, gdy celem jest eliminacja niektórych walczących stron dla 

ustanowienia jednostki wyższego rzędu, pod jakimiś hasłami transnarodowymi 

w przypadku imperium; i pod-państwowe lub pod-imperialne, kiedy stawką jest 

utrzymanie jednostki politycznej, narodowej, czy imperium. Do tych ostatnich 

zalicza wojny secesyjne, domowe i rozmaitego rodzaju powstania grożące 

rozpadem danej jednostki politycznej. Zwraca on też uwagę, iż wielkie wojny 

towarzyszą zwykle zmianom danej konfiguracji politycznej i przejścia do 

innej
58

. 

           Nie wchodząc w szczegółowe analizy można stwierdzić, iż w dziejach 

Zachodu dominowały wojny międzypaństwowe. Prócz Cesarstwa Rzymskiego, 

inne układ hegemoniczne czy imperialne były zjawiskami efemerycznymi i co 

najwyżej regionalnymi. Mieliśmy zatem do czynienia przez ponad półtora 

tysiąca lat z pluralizmem organizmów państwowych. Natomiast w Chinach w 

okresie ponad dwu tysięcy lat funkcjonowało cesarstwo obejmujące całą niemal 

Azję Wschodnią (prócz Wysp Japońskich) i spore obszary Azji Centralnej. 

Pluralizm polityczny istniał tylko na peryferiach cesarstwa, lub w okresach jego 
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rozpadu, jakie kilkakroć zdarzyły się w I tysiącleciu n.e. W II tysiącleciu nie 

rozpadało się już ono. Zatem doświadczenia wojenne obu wielkich cywilizacji 

tu analizowanych były jaskrawo odmienne. Jedynym okresem w historii Chin, 

kiedy mieliśmy do czynienia z wojnami międzypaństwowymi zachodniego typu, 

to jest toczonymi przez państwa nawzajem się uznające i traktujące jako równe, 

była – jak wspomniano - epoka Królestw Walczących. Wszystkie inne wojny 

toczyły się w istocie w ramach porządku imperialnego, schematu „buntów”, 

„najazdów barbarzyńskich” i „zaprowadzania porządku”, czy też jego 

„przywracania”. To nadawało im inny od wojen europejskich charakter i 

wymagało stosowania odmiennych metod działania, jakie zaczęły się jednak 

rodzić już w epoce Królestw Walczących. 

 


