
Rozdział VI 

Klasyczna chińska literatura wojskowa  

i znaczenie Księgi Mistrza Suna 

 

Od XVII w. Chiny zapoznawały się wprawdzie, zresztą dość wybiórczo, z 

dorobkiem Zachodu, lecz w zasadzie ich koncepcje filozoficzne, polityczne i 

społeczne rozwijały się nadal w ramach ich tradycyjnych nurtów myślowych. 

Dopiero od połowy XIX w. sytuacja ta podlegać zaczęła stopniowo coraz 

większym zmianom, a recepcja idei zachodnich odgrywać zaczęła kluczową 

rolę. Dodać można, że w tej transmisji kulturowej bardzo znaczącą rolę 

odgrywała Japonia, która wcześniej i szerzej ulegała wpływom zachodnim. Stąd 

wiele terminów, czy koncepcji zachodnich zapożyczano w Chinach za 

pośrednictwem tego sąsiada. Procesy te dotyczyły także myśli wojskowej. 

Wspomnieć przy tym trzeba, że w Chinach właśnie zapożyczenia zachodnich 

typów uzbrojenia, wzorców organizacyjnych armii, jej szkolenia, a nawet i 

pewnych koncepcji w sferze wojskowości wyprzedzało dość wyraźnie 

okcydentalizację (westernisation) kraju w sferze cywilnej
1
. Były to bardzo 

trudne i bolesne przemiany, tym bardziej, iż górujące technologicznie i 

organizacyjnie kraje Zachodu podporządkowywały sobie stopniowo dumne 

cesarstwo, które przez ponad dwa tysiąclecia uznawało się za centrum 

cywilizacji światowej, udzielające łaskawie jej dóbr i zdobyczy bliższym i 

dalszym barbarzyńcom. Jedni wprowadzali nowinki zachodnie, by skutecznie 

stawić czoła Zachodowi (i szybko okcydentalizującej się Japonii), inni chcieli 

przejmować cywilizację Zachodu uznawszy ją za „nowocześniejszą”, a jeszcze 

inni bronili dawnych koncepcji, instytucji i zwyczajów, odnosząc się wrogo nie 

tylko do cudzoziemskich zakusów i wymuszania na Chinach siłą różnych 

przywilejów, lecz także potępiali „zachodnie nowinki” i ich chińskich 

                                                           
1
 Procesy te przedstawiłem w pracy: Chiny wobec Europy; Reformy wojskowe XIX wieku, 

Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1979. 
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zwolenników. Jak się później miało okazać najbardziej znaczące stały się 

rozmaite próby łączenia dorobku Zachodu z tradycjami rodzimymi, nie zaś 

batalie między obrońcami tradycji a rzecznikami ich całkowitego odrzucenia. 

Jednakże nawet kwestie łączenia dziedzictwa rodzimego i dorobku Zachodu 

były nader skomplikowane i kontrowersyjne: różne elementy można było 

wybierać z Zachodu i z własnej przeszłości.   

Te skomplikowane przemiany związane z okcydentalizacją Chin i ich 

kolejne etapy pozostawiamy poza ramami tych rozważań. Tu spróbujemy 

natomiast przedstawić klasyczną chińską literaturę wojskową zaznaczając rolę 

podstawowych starożytnych dzieł wojskowych, na czele ze sławnym traktatem 

Sun Zi. Należy pamiętać, że do połowy XIX w. Chiny, podobnie jak inne kraje 

Azji Wschodniej, rozwijały się w zasadzie autonomicznie, a podstawę ich 

cywilizacji stanowił dorobek  starożytny. Podstawą ideologii państwowej był 

konfucjanizm wpajający cześć dla mędrców starożytnych i naśladowanie 

dawnych wzorów na ile się da. Ich kwestionowanie potępiano, a krytyczne 

podważanie autorytetów i postanowień zwierzchności uznawano za niemoralne i 

buntownicze. Dotyczyło to, rzecz jasna, również kultury i myśli wojskowej, 

koncepcji strategicznych i sztuki wojennej. Stały się one częścią kultury i 

ideologii konfucjańskiej cesarstwa, a zatem ich zmienianie pociągałoby za sobą 

konieczność rewizji tej ideologii, co było w praktyce niemożliwe. Praktyka 

polityczna też zdawała się potwierdzać te tradycyjne koncepcje.   

Należy sprecyzować, co określamy tutaj jako „literaturę klasyczną”? 

Pamiętać bowiem trzeba, że przejmowanie dorobku zachodniego było pewnym 

procesem, i nawet w drugiej połowie XIX w., obok prac chińskich 

inspirowanych przez dzieła zachodnie (i zokcydentalizowane japońskie), jak też 

przekładów dzieł obcych, powstawały nadal prace pisane w duchu tradycyjnym 

i w języku klasycznym (wen yan 文言). Także te dzieła zaliczamy zatem do 

„literatury klasycznej” w szerokim sensie tego słowa. Za cezurę historyczną 
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końca klasycznej literatury wojskowej przyjmujemy lata 1900 –1905, czyli 

okres od tzw. „powstania bokserów” i kolejnej interwencji zbrojnej mocarstw 

europejskich (a także USA i Japonii) do radykalnych reform w sferze 

polityczno-wojskowej. Obejmowały one, m.in. zniesienie tradycyjnych 

egzaminów państwowych, egzekwujących znajomość konfucjanizmu, 

otwierających drogę do stanowisk państwowych i klasy rządzącej. Nowe elity 

modernizowanego państwa miały się odtąd kształcić w tworzonych dla tego celu 

szkołach i akademiach wojskowych, które wprowadzały naukę w stylu 

zachodnim. W XX w. w zasadzie już nie pojawiały się dzieła typu tradycyjnego, 

gdyż autorzy rozmaitych prac wojskowych lepiej czy gorzej znali wojskowy 

dorobek Zachodu i traktowali go jako „nowoczesny”, co najwyżej łącząc go z 

pewnymi tradycyjnymi ideałami, koncepcjami i wzorami osobowymi. Coraz 

szerzej w tej nowej literaturze wojskowej stosowano także łatwiej zrozumiały 

język bliższy potocznemu. Zasadniczej zmianie treści towarzyszyła zatem także 

zmiana języka. 

Sprecyzowanie cezury końcowej tej literatury nie rozwiązuje jednak 

wszystkich problemów związanych z jej wyodrębnieniem. Nie zawsze bowiem 

jest jasne, jakie dzieła należałoby zaliczyć do „wojskowych”. Oczywiście 

należeć do nich będą prace w tradycyjnej literaturze chińskiej od starożytności 

zaliczane do „dzieł o wojskowości”, a mówiąc bardziej precyzyjnie „o 

wojowaniu” (bing shu 兵書). Wyróżnić wśród nich należy zwłaszcza „prace 

klasyczne” w sensie ścisłym powstałe do epoki Han (206 r. p.n.e. – 220 r. n.e.), 

zaliczane tradycyjnie do „szkoły strategów”, albo też „szkoły mistrzów 

wojowania” (bing jia 兵家). Problemy metodologiczne związane z ich 

wyodrębnieniem i klasyfikacją staną się jaśniejsze po  przedstawieniu tych 

ksiąg. 

Ponadto jednak w niezmiernie bogatym i obszernym piśmiennictwie 

chińskim znajdujemy bardzo wiele prac zajmujących się problemami wojny, a 

często i pokoju. Rozdziały poświęcone tej tematyce zamieszczone są w 
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rozmaitych kompendiach i pismach filozofów, których zwykle nie zalicza się do 

prac „wojskowych”. Mamy tam zatem do czynienia z niezmiernie bogatym 

i oryginalnym piśmiennictwem, w tym także z dziełami o nieprzemijającej 

wartości, jak choćby najsławniejszym traktatem Mistrza Suna. Tu prace takie 

rzadko omawia się szerzej, choć nieraz na to by zasługiwały, lecz inaczej ich 

opis musiałby stać się nazbyt obszerny. 

Jeszcze inną komplikację powoduje zaginięcie wielu ksiąg, których znamy 

jedynie tytuły i przybliżona objętość. Dlatego też trudno precyzyjnie określić, ile 

było tych dzieł „wojskowych”, gdyż liczne z nich przepadły podczas różnych 

katastrof dziejowych. Ostatnią było spalenie ogromnej, chroniącej wiele 

rękopisów i dzieł unikatowych, biblioteki cesarskiej, czego dokonały wojska 

angielskie i francuskie w 1858 r., po zdobyciu Pekinu. A pamiętać trzeba, że 

mówimy o literaturze powstającej od V w. p.n.e., czyli przez dwadzieścia cztery 

wieki, i w kraju – imperium, w starożytności zamieszkiwanym przez ludność w 

przybliżeniu równą  ludności całego Imperium Rzymskiego. Było więc tam 

także wielu autorów i znakomitych strategów. 

Badacze literatury chińskiej zwracają uwagę na zmiany form fizycznych 

„ksiąg”, jakie zachodziły przez wieki. W starożytności księgi pisano najczęściej 

na deszczułkach bambusowych wiązanych sznureczkami w ‘strony’ – zwoje, 

rzadziej na jedwabiu. Na nim jednak, z konieczności, sporządzano rysunki i 

mapy dołączane do tekstu. Około 100 r. n.e. zaczął się upowszechnić papier. 

Chociaż jednak czas dłuższy traktowano go jako materiał pośledniej jakości, to 

jego wprowadzenie ułatwiło powstawanie dzieł sporej objętości, rozmaitych 

kompilacji, itp. Kopie dzieł stały się też łatwiej dostępne, ale były to zawsze 

manuskrypty. Wreszcie w latach 700-1000 upowszechnił się druk książek, 

głównie w formie ksylografów, czyli rzeźbienia całych stron w deskach i 

odbijania ich na kartach papieru. W rezultacie pojawiły się stosunkowo tanie i 

łatwo dostępne książki, ukazujące się w nakładach idących w tysiące, 

publikowanych przez wydawnictwa państwowe i prywatne. Około 1875 r. w 
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użycie wchodzić zaczęły sprowadzane z Zachodu maszyny drukarskie, co 

jeszcze bardziej zwiększyło dostępność książek. Wraz ze zwiększaniem liczby 

egzemplarzy w obiegu, coraz mniej groziła utrata dzieła, co dawniej, na etapie 

manuskryptów zdarzało się często.   
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1). Losy ksiąg chińskich i „dzieła zakazane” 

Pożary pałacu cesarskiego i mieszczącej się w nim biblioteki, w założeniu 

gromadzącej cały dorobek piśmienniczy Chin, jakie zdarzały się wielokrotnie 

podczas zdobywania stolicy przez wojska powstańcze (nierzadko ustanawiające 

nowe dynastie) oraz najazdów obcych zdobywców, miały szczególnie tragiczne 

konsekwencje dla dzieł wojskowych. Właściwie już od samych początków 

cesarstwa zostały one wprowadzone na listę „prohibitów”, czyli zakazane 

zostało posiadanie ich w zbiorach prywatnych. Po raz pierwszy restrykcje 

dotyczące ograniczeń w  posiadaniu ksiąg wprowadził w 213 r. p.n.e. Pierwszy 

Cesarz – Qin Shi Huangdi 秦 始 皇 帝 (221-210 p.n.e.) w sławnym traktacie o 

spaleniu prywatnych ksiąg. Restrykcje w stosunku do ksiąg wojskowych 

wznowiono w epoce Zachodniej Dynastii Han, 206 r. p.n.e. – 25 r. n.e.  Dzieła 

wojskowe mogły być odtąd przechowywane tylko w bibliotekach organów 

administracyjnych w celu udostępniania ich funkcjonariuszom. Ponieważ urzędy 

prowincjonalne oraz domostwa dostojników również często padały ofiarą 

rozruchów oraz wojen, dzieła te nierzadko ginęły bezpowrotnie, a pamiętajmy, 

że przez setki lat były to ręcznie spisane kopie. Gdy po okresie zamieszek i 

wojen inne działy bibliotek państwowych stosunkowo łatwo było odtworzyć ze 

zbiorów prywatnych, w przypadku utraconych prac wojskowych nie było to 

możliwe. Zakaz posiadania dzieł wojskowych, z rozmaitymi modyfikacjami, 

ponawiały bowiem kolejne dynastie. W obostrzonej formie przestrzegała go 

jeszcze ostatnia mandżurska dynastia Qing (1644 – 1911). 

Dla przykładu zacytujmy najstarszy zachowany kodeks chiński dynastii 

Tang (618-907) z połowy VII w. n.e., na którym wzorowały swoje regulacje 

prawne wszystkie kolejne dynastie. W artykule 32 wymienia się przedmioty 

zakazane, które w subkomentarzu objaśnia się następująco: „Odnosi się to do 

takich przedmiotów jak zbroje, arbalety (łuki wzmocnione typu kuszy z 
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mechanizmem spustowym)
2
, piki, halabardy, sztandary, flagi oraz inne insygnia 

wojskowe, jak również księgi zakazane i pieczęcie cesarskie oraz urzędowe, 

jakich nie wolno posiadać prywatnym domostwom”
3
. Artykuł 110 wprowadza 

dodatkowe przedmioty zakazane i szerzej definiuje zabronione książki. 

Wymienia się tam przyrządy astronomiczne i mapy nieba (używane przez 

astrologów), księgi wojskowe, ezoteryczne  i pewne typy ksiąg, które można by 

określić jako wróżbiarskie. Za posiadanie ich przez osoby prywatne groziły dwa 

lata „karnego niewolnictwa”. Subkomentarz wymienia przykładowo typy dzieł 

zakazanych
4
. Nielegalna próba przewozu takich dzieł przez granicę była karana 

jeszcze surowiej
5
. 

System restrykcji dotyczących ksiąg prywatnych, tradycyjny dla cesarstwa 

chińskiego, wprowadzono – jak wspominaliśmy – już u samych jego początków. 

Gdy w 221 r. p.n.e. Pierwszy Cesarz zakończył wielkie podboje państw 

chińskich oraz sino barbarzyńskich i proklamował utworzenie nowego tworu 

państwowego – scentralizowanego cesarstwa, zarządzanego przez 

profesjonalnych urzędników stanowiących klasę uprzywilejowaną, rozpoczął 

wielkie reformy całego życia społecznego. W 213 r. p.n.e. wydał on 

wspomniany powyżej tzw. „edykt o spaleniu ksiąg”
6
, zgodnie z którym 

zezwalano na prywatne posiadanie jedynie dzieł „służących praktycznym 

potrzebom”, a więc dotyczących rolnictwa i  ogrodnictwa, medycyny i 

                                                           
2
 O rozwoju tego typu broni w Chinach patrz: Joseph Needham, Robin Yates (przy 

współpracy K. Gawlikowskiego, Edwarda McEwena i Wang Linga), Science and Civilisation 

in China, t. 5, część 6, Cambridge University Press, Cambridge 1994, s. 120-155. 
3
 Wallace Johnson (przekł.), The T’ang Code, Princeton University Press, Princeton 1979, t.1, 

s. 180; Tang lü shu yi 唐律疏議 [Kodeks dynastii Tang z komentarzami], oprac. Zhangsun 

Wuji 長孫無忌 (zm. 659), Taiwan Shangwu Yinshuguan, Taibei 1996, s. 70-71, 140 (rozdz. 

4, 9).  
4
 Wallace Johnson (przekł.), The T’ang Code, Princeton University Press, Princeton 1997, t. 2 

, s. 78-79. 
5
 Tamże, artykuł 87, s. 53-54. 

6
 Tekst przemowy Li Si 李斯 (ok. 280-208 r. p.n.e.), który zaproponował to posunięcie został 

przetłumaczony na język polski przez Olgierda Wojtasiewicza. Patrz: Witold Jabłoński (red.), 

Antologia literatury chińskiej, PWN, Warszawa 1956, s. 84-86. Żądał on nawet spalenia 
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wróżenia. Wszystkie inne, szczególnie konfucjańskie, filozoficzne i historyczne, 

mogły być przechowywane wyłącznie w urzędach państwowych. 

Wiązało się to z przyjęciem koncepcji legistów (fa jia 法家) jako podstawy 

polityki państwa. Legiści pragnęli stworzyć „despotię doskonałą” 

charakteryzującą się wieloma cechami totalitarnymi. Podstawę ich programu 

stanowiła kontrola na umysłami oraz eliminacja wszelkich idei „szkodliwych” 

lub „bezużytecznych”. Do tego dołączały się względy polityczne: historie 

dawnych państw, dzieła ich filozofów itp. gloryfikowały unicestwione przez 

Pierwszego Cesarza królestwa udzielne oraz rządzącą w nich poprzednio starą 

arystokrację rodową pielęgnującą te tradycje, a pozbawioną przezeń władzy.  

Inną reformą, która miała kluczowe znaczenie dla całego piśmiennictwa, 

w tym i ksiąg wojskowych, była tak zwana unifikacja pisma za panowania tego 

cesarza. Polegała ona na zakazie używania dawnych form pisma starożytnego 

(gu wen 古文), zwanego wielkopieczęciowym (da zhuan 大篆), występującego 

wówczas w wielu wariantach lokalnych, w tym, najlepiej nam znanego, pisma 

napisów na brązach (jin wen 金文) i zastąpieniu ich przez ujednolicone pismo 

małopieczęciowe (xiao zhuan 小篆). Na jego podstawie uformowało się pismo 

kancelaryjne (li shu 隸書), którym zaczęto się posługiwać w epoce Qin (221 –

207 p.n.e.). Następnie, w nieco zmodyfikowanej formie, stosowano je w epoce 

Han. Pod koniec epoki Wschodniej Dynastii Han (25 – 220 n.e.) pojawiła się 

nowa jego odmiana: pismo regularne (kai shu 楷書), które stosuje się do dziś 
7
. 

Prawdziwym przełomem było wspomniane przejście do pisma 

kancelaryjnego, gdyż wcześniejsze formy wciąż zachowywały związek z 

archaicznym pismem piktograficznym, podczas gdy pismo kancelaryjne 

odchodziło od tej tradycji. Miast dawnych „rozwichrzonych” form wprowadziło 

                                                                                                                                                                                     

„szkodliwych ksiąg” przechowywanych w bibliotece cesarskiej. Skala rzeczywistego 

niszczenia ksiąg jest sprawą dyskusyjną.    
7
 Podstawowe wiadomości o formowaniu się tego pisma podaje: Mieczysław J.Künstler, 

Pismo chińskie, PWN, Warszawa 1970. 



 9 

konsekwentnie zasadę zamykania każdego znaku w kwadracie, preferując kreski 

poziome i pionowe.  

Nowe formy pisania znaków były tak różne od wcześniej stosowanych, że 

szybko zatracono umiejętność czytania starych tekstów. Już cesarz Xiaowen 

孝文 (180 – 157 p.n.e.) dynastii Han zarządził poszukiwania uczonych 

umiejących je odczytywać i ogłosił sowite nagrody za odcyfrowanie dawniej 

ukrytych lub cudem odnalezionych gdzieś manuskryptów. Dodajmy, że część 

ksiąg kanonu konfucjańskiego odtwarzano z pamięci i to dopiero w trzecim 

pokoleniu po sławetnym edykcie o zniszczeniu ksiąg, kiedy dynasta Han 

uczyniła z konfucjanizmu ideologię państwową (oczywiście odtwarzane księgi 

zapisywano już w nowym piśmie).  

Po śmierci Pierwszego Cesarza (210 r. p.n.e.) w kraju wybuchły zamieszki 

i powstania, które ostatecznie doprowadziły do zdetronizowania jego 

małoletniego następcy i upadku efemerycznej dynastii Qin ( 221 – 206 r. p.n.e.), 

która miała panować w zamyśle założyciela przez „dziesięć tysięcy pokoleń”. 

Do władzy zaś doszła, proklamowana przez jednego z wodzów rebelii, nowa 

dynastia Han (206 r. p.n.e. – 220 r. n.e.). W trakcie tych walk została spalona 

biblioteka cesarska, w której znajdowały się wszystkie prohibity, spłonęła też 

większość bibliotek przy urzędach terenowych. W związku z wcześniejszym 

zakazem posiadania wielu rodzajów ksiąg przez osoby prywatne stało się to 

prawdziwą katastrofą. Można wspomnieć, iż obsesje Pierwszego Cesarza 

dotyczące buntów i zamachów nań były tak silne, że zaraz po zjednoczeniu 

Chin, wprowadził on zakaz posiadania broni przez osoby nieuprawnione
8
. 

Jeszcze wiele razy, podczas buntów i wojen towarzyszących zmianom 

dynastii, biblioteki cesarskie ulegały zniszczeniu. Skutki tych katastrof były 

szczególnie tragiczne przed wprowadzeniem druku, gdy księgi 

rozpowszechniano wyłącznie w formie rękopiśmiennych kopii. W wyniku 
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wojen, które doprowadziły do upadku dynastii Sui (581 – 618) i objęcia rządów 

przez dynastię Tang (618 – 906) zaginęły, jak się oblicza, dwie trzecie 

wszystkich ksiąg, w tym wiele dzieł wojskowych
9
. A po upadku tej ostatniej 

jeszcze nie raz kraj pustoszyły wielkie wojny. 

W rezultacie zaginęła większość dzieł starożytnych, a przez tysiąclecia 

toczyły się dyskusje na temat oryginalności ksiąg zachowanych, czy też 

odtworzonych. Jedynie ich część, prawda że zwykle najważniejszych, 

zachowała się do naszych czasów. Dopiero od lat siedemdziesiątych XX w., 

w wyniku prac archeologicznych, zaczęliśmy odzyskiwać, znane i nieznane, 

teksty starożytne w ich oryginalnej formie.  

                                                                                                                                                                                     
8
 O Pierwszym Cesarzu oraz jego reformach piszą szerzej: Lieonard S. Pierełomow, Impierija 

Ciń, Izd. Wostocznoj Litieratury, Moskwa 1962; Derk Bodde, China’s First Unifier, 

E.J. Brill, Leiden 1938. 
9
 Su Fang 肅 放 i inni, Zhongguo wenhua eshi 中國文化厄史 [Historia katastrof w kulturze 

chińskiej], Hubei Renmin Chubanshe, Wuhan 1997, s. 149, 150. Na podstawie zawartości 

katalogów biblioteki cesarskiej z dzieł liczących łącznie 370 000 rozdziałów (卷 juan) epoki 

Sui autorzy obliczyli, że na początku panowania dynastii Tang zachowało się nieco ponad 

89 000 rozdziałów. Dopiero później, w wyniku poszukiwań, zgromadzono w bibliotekach 

cesarskich obu stolic dawniejszą literaturę o objętości 125 960 rozdziałów. Do nich dołączono 

dzieła autorów epoki Tang o objętości 28 469 rozdziałów, rozmaite dzieła buddyjskie (po 

części przywiezione wówczas z Indii), jak też nowe, religijnego taoizmu, liczące blisko 

10 000. rozdziałów. 
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2). Liczebność ksiąg wojskowych i ich rodzaje 

Xu Baolin 許保林 sporządził następujące zestawienie dotyczące liczby 

dzieł powstałych w poszczególnych okresach, zachowanych i utraconych, lecz 

znanych nam z „opisów bibliograficznych” – z katalogów bibliotek cesarskich 

włączanych do historii dynastycznych
1
: 

 

Epoka Istniejące Zaginione 

 Dzieła rozdz. b.r. Dzieła rozdz. b.r. 

Pre-Qin 

(do 221 r. p.n.e.) 
88 166 25 78 468 11 

Qin-Han 

(221 r. p.n.e. 

 - 220 r. n.e.) 

15 23 5 69 574 14 

Epoka Sześciu  

Dynastii (220-589) 
88 382 18 87 251 17 

Sui, Tang, Pięć 

Dynastii 

(589-960) 

50 192 8 166 776 10 

Song, Liao, Jin, Yuan 

(960-1368) 
229 2205 43 352 1743 36 

Ming 

(1368-1644) 
777 9768 130 246 948 108 

Qing 

(1644-1912) 
908 5798 356 74 176 32 

Ogółem 2155 18534 585 1072 4936 228 

 

                                                           
1
 Xu Baolin 許保林, Zhongguo bingshu tonglan 中國兵書通覽 [Ogólny przegląd chińskich 

dzieł wojskowych], Jiefangjun Chubanshe, Beijing 1990, s. 21. 
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Dzieła starożytne zapisywano zazwyczaj na deszczułkach bambusowych. 

Jeśli były obszerniejsze, dzielono je na 篇 pian, czyli „paragrafy” albo 

„rozdziały”, zazwyczaj dość krótkie. W IV – III w p.n.e., wraz z 

upowszechnianiem zapisywania tekstów na zwojach tkaniny (często jedwabiu), 

zaczął się pojawiać podział na „zwoje” (juan 卷), które można by też nazwać 

„rozdziałami” lub „księgami”. Zwykle były one jednostkami większymi i mogły 

obejmować po kilka pian. Liczbę takich „zwojów” (juan) zwykle wskazywano 

w katalogach, przy opisie ksiąg (gdy brak było tego podziału podliczano pian, i 

dodawano ewentualnie także informacje o zwojach rycin). „Dzieła” mogły być 

też bardzo krótkie (zazwyczaj wielkości jednego juanu), zatem informacja o 

liczbie „rozdziałów” lub „ksiąg” mówiła, jak są one obszerne. Ostatnia rubryka 

w tej tabeli (b.r.) podaje dzieła bez takiego podziału, a więc krótkie i 

zwyczajowo liczone jako jedna „księga”. 

Z tego zestawienia wynika, że w epokach Wiosen i Jesieni (770 – 476 r. 

p.n.e.) oraz Walczących Królestw (475 – 221 r. p.n.e.), przed ustanowieniem 

cesarstwa, kiedy to powstały wszystkie najważniejsze dzieła wytyczające 

kierunki myśli na następne tysiąclecia, napisano ponad sto ksiąg wojskowych
2
. 

W epoce Qin (221 – 207 r. p.n.e.) i za panowania obu dynastii Han – Zachodniej 

i Wschodniej (206 r. p.n.e. – 220 r. n.e.), kiedy podsumowywano 

i opracowywano wcześniejszy dorobek – napisano ich kilkadziesiąt. W okresie 

rozpadu cesarstwa na walczące ze sobą królestwa oraz pierwszego podboju 

części Chin Północnych przez ludy koczownicze, czyli w okresie rodzenia się 

nowych struktur społeczno-politycznych Chin średniowiecznych, między III a 

VI w., powstało ich ponad sto (wiele w epoce Trzech Królestw 220 – 265 r. 

n.e.). W epoce zaś największego rozkwitu średniowiecznego cesarstwa, za 

panowania dynastii Sui (581 – 618), Tang (618 – 907) i w krótkim okresie 

                                                           
2
 We wcześniejszej pracy podaje, że łącznie było ich 165, a nie 166. Patrz: Wang Xianchen 

王顯臣, Xu Baolin 許保林, Zhongguo gudai bingshu zatan 中國古代兵書雜談 [Omówienie 

chińskich ksiąg starożytnych o wojskowości], Zhanshi Chubanshe, Beijing 1983, s. 68.  
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rozbicia pojawiło się około dwustu. Za czasów rządzącej całym krajem dynastii 

Song Północnej (960 – 1126), po podboju części Chin północnych przez 

Kitanów (dynastia Liao, 907 – 1125), a następnie Dżurdżenów (dynastia Jin, 

1125 – 1234), kiedy w basenie Rzeki Yangzi nadal rządziła dynastia Song 

Południowa (1127 – 1279), w okresie wojen, ale też rozkwitu sztuk i nauk, 

zakończonym podbojem całych Chin przez Mongołów i ustanowienia przez nich 

dynastii Yuan (1279 – 1368) – powstało ponad pięćset dzieł. W epoce Ming 

(1368 – 1644), gdy cesarstwem znów rządziła chińska dynastia kultywująca 

dawne tradycje, powstało niemal tysiąc takich dzieł, w większosci rozmaitych 

kompilacji z dzieł wcześniejszych. Po podboju Chin przez Mandżurów i 

ustanowieniu przez nich dynastii Qing (1644 – 1911) miało ich powstać znowu 

blisko tysiąc, także po większej części kompilacyjnych. Dodajmy, że od epoki 

Song zaczęto opracowywać dzieła o wielkiej objętości, wielotomowe i zbiory 

typu encyklopedii wiedzy wojskowej. W sumie więc dzieł klasycznych 

i kontynuujących tę tradycję powstałoby w dawnych Chinach ponad trzy 

tysiące. 

Przedstawione zestawienie jest jednak bardzo chaotyczne i budzi wiele 

zastrzeżeń. Na przykład, Xu Baolin podaje, że z okresu sprzed 221 r. p.n.e., 

czyli sprzed zjednoczenia Chin przez Pierwszego Cesarza pochodzi łącznie 166 

dzieł, z których 88, choćby częściowo, zachowało się. W istocie jest ich o wiele 

mniej, zaledwie koło dziesięciu, gdyż autor liczył jako odrębną pozycję rozmaite 

późniejsze redakcje, wersje czy wydania każdego z nich. Ponadto zaliczył do 

tego okresu apokryfy, napisane dużo później, choć przypisywane autorom 

głębokiej starożytności. Częściowo odnosi się to również do „dzieł 

zaginionych”, znanych głównie z katalogów biblioteki cesarskiej 

poszczególnych epok (a nieraz z cytatów lub fragmentów zachowanych 

w innych pracach). Xu Baolin niejako mechanicznie spisał dane z katalogów 
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chińskich bibliotek
3
. Po części dotyczy to także okresów następnych, lecz im 

bliżej współczesności, tym bardziej faktyczna liczba dzieł zbliża się do liczby 

pozycji katalogowych. Gigantyczna liczba rozdziałów wskazuje, że niektóre 

z dzieł składają się z wielu tomów. Dotyczy to szczególnie ostatniego tysiąclecia 

n.e., kiedy zaczęto sporządzać wielkie zbiory i kompilacje.   

Z jednej strony, jak widać, Xu Baolin nadmiernie zawyżył liczbę tych 

dzieł, z drugiej jednak pomniejszył ją licząc wyłącznie dzieła zaklasyfikowane 

w katalogach jako „wojskowe”. Jeśli by zaś uwzględnić księgi starożytne 

zawierające tylko pewne rozdziały, albo nawet fragmenty, poświęcone sprawom 

wojny, niekiedy bardzo ważne, to trzeba dodać co najmniej kilkanaście pozycji. 

Dorobek myśli wojskowej i filozoficznej czy politycznej analizy zjawiska wojny 

w Chinach był zatem bardzo obszerny. Losy tych ksiąg bywały jednak 

tragiczne, nie tylko z powodu  burz dziejowych. Gdy na początku epoki Han 

dwaj znani dowódcy i wysocy dostojnicy Zhang Liang 張良 (zm. 185 r. p.n.e.) i 

Han Xin 韓信 (zm. 196 r. p.n.e.) porządkowali na rozkaz cesarza manuskrypty 

wojskowe (w dużej części uznawane oczywiście za tajne) naliczyli w bibliotece 

pałacowej 82 takie dzieła. W efekcie ich pracy w bibliotece pozostało tylko 35 

dzieł
4
. Być może usunęli oni różne wersje tych samych ksiąg lub fragmenty, 

które uznali za mało wartościowe, ale zniszczenie większej części zachowanego 

do ich czasu dorobku jest faktem. Cesarz Wu 武帝, panujący w okresie 140 – 86 

r. p. n.e., ponownie zlecił uporządkowanie ksiąg wojskowych i ich 

zredagowanie. Zadanie to powierzył Yang Pu 楊僕, admirałowi floty rzecznej 

i przybrzeżnej. Prace zostały jednak zakończone dopiero w 30 r. p.n.e., przez 

                                                           
3
 Patrz katalog, na podstawie którego dokonano tych wyliczeń: Xu Baolin (red.), Zhongguo 

bingshu zhijianlu 中國兵書知見錄[Katalog przeglądowy chińskich dzieł wojskowych], 

Jiefangjun Chubanshe, Beijing 1988, s. 1-21.  
4
 Patrz: Han shu 漢書[Historia dynastii Han], Zhonghua Shuju, Beijing 1975, s. 1762 (rozdz. 

30). 
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Ren Honga 任宏, obeznanego z literaturą oficera gwardii
5
. Wielką pracę 

porządkowania i redagowania dzieł starożytnych podjął także Liu Xiang 劉向 

(77 – 6 r. p.n.e.), jeden z najwybitniejszych uczonych tej epoki, a po jego 

śmierci, na polecenie cesarza, kontynuował ją jego syn, Liu Xin 劉歆 (ok. 53 r. 

p.n.e. – 23 n.e.). Z pewnością opracowywali oni również księgi wojskowe, nie 

wiemy jednak, które to były dzieła. Należy przypomnieć, że owo „redagowanie” 

było niekiedy komponowaniem dzieła z rozmaitych zachowanych fragmentów, 

uznanych przez redaktora za „przynależne doń”. Wybierał on także wersje, które 

uznawał za „najlepsze”, mógł je uzupełniać innymi fragmentami i dowolnie 

korygować, gdyż nie znano koncepcji „integralności autorskiej dzieła”, ani 

poszanowania praw autora.  

„Zachowane” księgi przechodziły zatem burzliwe koleje losu, a teksty 

przechowywane w rozmaitych ręcznie spisywanych kopiach podlegały 

najróżniejszym przeróbkom, poprawkom i uzupełnieniom. Po tych wszystkich 

„porządkowaniach” katalog dzieł zaliczonych do wojskowych, pomieszczony 

w Traktacie o literaturze (Yi wen zhi 藝文志) włączonym do Historii dynastii 

Han (Han shu 漢書) napisanej głównie przez Ban Gu 班固 (36-92 r. n.e.), choć 

oparty na pracy Liu Xianga, obejmuje 53 pozycje o łącznej liczbie 790 

rozdziałów oraz 43 zwoje diagramów (bądź map)
6
.  

Znane dzieło wojskowe Reguły Sima (Sima fa 司馬法) umieszczono w tym 

katalogu w dziale „rytuałów-norm”. W innych sekcjach tego wykazu mogły się 

zatem znaleźć również jakieś dodatkowe prace, których nie potrafimy 

zidentyfikować jako wojskowych. W następnym katalogu, w Historii dynastii 

Sui (Sui shu 隋書) powstałej w latach trzydziestych VII w., wymienia się 133 

                                                           
5
 Tamże., s. 1763; patrz także: Joseph Needham, Robin Yates (przy współpracy 

K. Gawlikowskiego, Edwarda McEwena i Wang Linga), Science and Civilisation in China, 

t. 5, część 6, Cambridge University Press, Cambridge 1994, s. 30.  
6
 Han shu, s. 1756-1763 (rozdz. 30). 
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dzieła wojskowe liczące 512 rozdziałów
7
, a zatem tyle ich bez wątpienia istniało 

na przełomie VI i VII w. Katalog biblioteki cesarskiej epoki Tang, 

zamieszczony w Nowej historii dynastii Tang (Xin Tang shu 新唐書), napisanej 

za panowania Renzonga 仁宗 (1023 – 1064), wymienia ich tylko 89 z 319 

rozdziałami
8
. Jak widać znowu ich ubyło, nawet jeśli założymy, że lista ta jest 

niekompletna. 

Z pewnym przybliżeniem można zatem przyjąć, że w I w. n.e. w Chinach 

mogło znajdować się nawet około dwustu dzieł, w rozmaitym stopniu 

odnoszących się do spraw wojskowych, ale większość tych dzieł zaginęła. Na 

początku X w., kiedy dynastia Tang kończyła swe panowanie, można przyjąć,  

że zachowanych autentycznych dzieł starożytnych, rozmaitych apokryfów oraz 

nowo napisanych, w dużej części objaśniających i rozwijających koncepcje 

zawarte w pracach dawniejszych, było znowu około dwustu. 

Na początku lat trzydziestych XX w., Lu Dajie 陸達節, na podstawie 

katalogów bibliotek „publicznych”, podległych władzom administracyjnym (w 

tym wojskowych), jak też istniejących wówczas bibliotek prywatnych 

chroniących nieraz egzemplarze unikatowe, obliczył, że wszystkich „ksiąg 

wojskowych” w Chinach było 1304, które zawierały 6831 rozdziałów (juanów), 

wliczając w to 203 pozycje nie podzielone na rozdziały (liczone jako jeden 

juan). Zachowało się jednak - według jego wyliczeń – jedynie 288 dzieł z 2106 

rozdziałami
9
. Ponieważ pracował on nad tym wykazem zaledwie niecały rok (od 

lata 1933 do kwietnia 1934 r.), mógł nie dotrzeć do wielu dawnych prac. Z 

drugiej jednak strony, włączył on do swych obliczeń także prace nowsze, z 

przełomu XIX i XX w. pisane już pod wpływem Zachodu. Zatem, ta często 

                                                           
7
 Sui shu ,[Historia dynastii Sui], Zhonghua Shuju, Beijing 1973, s. 1112-1117 (rozdz. 29). 

8
 Xin Tang shu 新唐書 [Nowa historia dynastii Tang], Zhonghua Shuju, Beijing 1973, s. 

1549-1554 (rozdz. 29). 
9
 Lu Dajie 陸達節, Lidai bingshu mulu 歷代兵書目錄 [Bibliografia ksiąg wojskowych 

wszystkich epok], Nanjing Junyong Tushu She, Nanjing [1933]. 
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cytowana liczba jest bezsprzecznie nieco zaniżona w części historycznej i nie 

całkiem odnosi się do rodzimej chińskiej myśli wojskowej. 

W późniejszej publikacji badacz ten przedstawia inne liczby z podziałem 

na epoki
10

: 

Okres przedcesarski   (do 221 r. p.n.e.)                                       92 

Epoki Qin i Han   (221 r. p.n.e. – 220 n.e.                                  45 

Epoka rozpadu cesarstwa – Sześciu Dynastii  (220 – 589)         99 

Epoka Sui i Tang    (589 – 907)                                                   77 

Epoka Pięciu Dynastii i Song    (907 – 1279)                            107 

Epoka Yuan, Liao i państwa Jin   (907 – 1368)                           16 

Epoka Ming    (1368 – 1644)                                                     268 

Epoka Qing    (1644 – 1912)                                                      101 

Zgodnie z tym wyliczeniem wszystkich dzieł było 805, przy czym 

piśmiennictwo z końca epoki Qing włącza także prace przyswajające Chinom 

dorobek wojskowy Zachodu.  

Bibliografia dawnych dzieł wojskowych, które pojawiły się do końca epoki 

Qing (1644-1912), opracowana przez Liu Shenninga 劉申寧 wymienia ich 

4221. Podobnie jak Xu Baolin włącza on różne redakcje i opracowania tych 

samych dzieł. Dotyczy to zarówno prac zaginionych, jak i zachowanych (przy 

tych ostatnich podaje też biblioteki, które posiadają je w swych zbiorach, co 

ułatwia poszukiwania rękopisów i starych wydań ksylograficznych)
11

. Po 

dokonaniu stosownych obliczeń w jego bibliografii, uzyskujemy następujące 

liczby dzieł dla poszczególnych epok: 

Epoka przedcesarska    (do 221 r. p.n.e.)                                104 

                                                           
10

 Patrz: Lu Dajie, Zhongguo bingxue xiancun shumu, fu lidai bingshu 

gailun中國兵學現存書目,附歷代兵書概論[Bibliografia chińskich dzieł nauk wojskowych z 

omówieniem ksiąg wojskowych wszystkich epok], Zhuhai Daxue, Guangzhou 1944, s. 35-37. 
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Epoka Qin i Han    (221 r. p.n.e. – 220 r. n.e.)                          85 

Epoka rozpadu państwa    (220 – 589)                                   110 

Epoka Sui, Tang i Pięciu Dynastii    (589 – 960)                   182 

Epoka Song - Yuan    (960 – 1368)                                        555 

Epoka Ming    (1368 – 1644)                                                1164 

Epoka Qing    (1644 – 1912)                                                 2118 

Trzeba jednak dodać, że Liu Shenning, tak jak i jego poprzednik, nie 

uwzględnia problemu apokryfów i przypisywania tekstów, które niewątpliwie 

powstały później, jakimś postaciom z odległej starożytności czy wręcz 

mitologicznym. W rezultacie liczbę dzieł pochodzących z epoki przedcesarskiej 

należałoby znacznie zmniejszyć, odpowiednio zwiększyć zaś z dwu epok 

następnych, kiedy powstawały rozmaite apokryfy i pojawiały się, rzekomo 

„cudownie odnalezione”, dzieła dawniejsze.  

Zestawienie Liu Shenninga, jeszcze wyraźniej niż zrobione przez Lu Dajie, 

pokazuje szczególny fenomen: ogrom dorobku ostatnich 500 lat. W epokach 

Ming i Qing powstało, jak widać, nieco ponad trzy czwarte ogólnej liczby ksiąg 

wojskowych. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że często chodzi o rozmaite 

redakcje tych samych dzieł albo nowe opracowania prac wcześniejszych, 

pokazuje to ogrom chińskiego piśmiennictwa wojskowego z okresu późnego 

cesarstwa. 

Przybliżoną ocenę liczby dzieł, chyba najbliższą realiom, odnoszącą się 

tylko do prac oryginalnych, napisanych do lat siedemdziesiątych XIX w., 

w duchu tradycyjnym i w języku klasycznym, podaje Wu Rusong 吳如嵩. Jego 

zdaniem takich dzieł powstało w Chinach około tysiąca, z czego zachowało się 

                                                                                                                                                                                     
11

 Liu Shenning 劉申寧, Zhongguo bingshu zongmu中國兵書總目[Zbiorcza bibliografia 

chińskich dzieł wojskowych], Guofang Daxue Chubanshe, Beijing 1990.  
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nie mniej niż 400-500
12

. Jeśli zaś uwzględnić jeszcze księgi nie zaliczane 

tradycyjnie do „wojskowych”, lecz częściowo poświęcone sprawom wojny 

(historyczne, polityczne i filozoficzne), należałoby dodać jeszcze przynajmniej 

200-300 ważniejszych prac. Ponieważ niektóre są wielotomowe, utworzyłyby 

one całkiem pokaźną bibliotekę. Rzecz jasna, już samo przestudiowanie 

wszystkich tych dzieł przez jednego badacza, choćby cieszącego się wyjątkową 

długowiecz-nością, byłoby bardzo żmudne, tym bardziej, iż bywają one nader 

trudne. Żaden uczony chiński nawet nie próbował się tego podjąć. 

Wielkie nowe wydanie najważniejszych dawnych chińskich dzieł 

wojskowych z końca XX w. liczy 50 tomów i obejmuje 128 prac (lub ich 

fragmentów)
13

, które powstawały od starożytności do XIX w. Mimo to 

specjaliści często żałują, że potrzebna im praca została tam pominięta i trzeba 

rozpoczynać jej poszukiwania. 

Na zakończenie tych rozważań warto wymienić główne rodzaje chińskich 

dzieł wojskowych. Oczywiście można spotkać najrozmaitsze podziały 

i klasyfikacje (choć nigdy nie były one mocną stroną kultury chińskiej i nie 

poświęcano im należytej uwagi). 

W najstarszym omawianym tu katalogu zamieszczonym w Historii dynastii 

Han księgi wojskowe podzielono na cztery grupy tematyczne. W pierwszej 

wymienia się prace najogólniejsze, które można zaliczyć do „sztuki 

wojowania”, czy „strategii” – w rozumieniu chińskim. Używany jest tu termin 

quan mou 權謀, co dałoby się przetłumaczyć jako „przemyślne planowanie”, 

zdefiniowane następnie jako sztuka posługiwania się metodami politycznymi 

(dosłownie: „słusznymi” czy „regularnymi”) w celu obrony państwa, jak też 

sprytnymi wybiegami i fortelami przy wyprowadzaniu wojska w pole. 
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 Wang Guiyuan 王貴元, Ye Guigang 葉桂剛, Zeng Hu曾胡(red.), Zhongguo bingshu 

mingzhu jinghua 中國兵書名著精華 [Esencja najsłynniejszych chińskich ksiąg 

wojskowych], Jingguan Jiaoyu Chubanshe, Beijing 1993, Przedmowa Wu Rusonga, s. 1. 
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 Zhongguo bingshu jicheng 中國兵書集成[Zebrane chińskie dzieła wojskowe], Jiefangjun 

Chubanshe - Liao Shen Shushe, Beijing-Shenyang 1987-1993. 
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Kampanię bojową poprzedzać musi, jak się stwierdza, staranne planowanie 

działań, w którym brana jest pod uwagę konkretna sytuacja, warunki terenowe i 

pogodowe oraz przydatność zastosowania szczególnych sztuk i technik
14

. Jak 

widać sfera ta została zakreślona znacznie szerzej niż to czyniono w Europie, 

gdzie odnoszono sztukę wojenną do samej walki zbrojnej.  

Jako drugą grupę wymienia się księgi dotyczące xingshi 形勢, co można by 

przetłumaczyć jako „sytuację” (ujmowaną nie statycznie, a dynamicznie)  

odnoszącą się głównie do zachodniej sfery „taktyki”. Definiuje się ją w tym 

starożytnym dziele jako sztukę uderzania jak grom, zrywanie się nieoczekiwanie 

i niezauważalnie jak wiatr, wyruszanie później od wroga, a przybywanie do  

celu wcześniej od niego, umiejętność koncentracji i rozdzielania wojsk, 

zajmowania korzystnej pozycji w terenie (co uwzględniało także wskazania 

geomancji), posługiwania się nieskończoną ilością manewrów i wybiegów, w 

celu zdobycia inicjatywy oraz kierowanie ruchami  wroga, tak by łatwo i szybko 

go pokonać.  

Trzeci rodzaj ksiąg określano jako yinyang 陰陽 odnosiły się one do 

wykorzystywania sił Yin i Yang, czyli polarnej, pulsacyjnej natury bytu, 

pierwiastka żeńskiego i męskiego, ciemnego i świetlistego, osiągających na 

przemian apogeum i ustępujących drugiemu, nawzajem się dopełniających i 

rodzących wszystkie przemiany. Dotyczyło to przede wszystkim pór roku, dnia, 

pogody, wiatrów, itd., chociaż mogło wiązać się też z geomancją, pomyślnymi, 

albo szkodliwymi oddziaływaniami terenu i przestrzeni.  

Czwarty rodzaj ksiąg nazywano ji qiao 技巧, co odnosi się do specjalnych 

umiejętności i techniki. Dzieła te dotyczyły, wedle objaśnień tam podanych,  

uczenia wojowników „posługiwania się rękami i nogami” (chodzi tu 

najwyraźniej nie tylko o użycie broni, lecz także sztuk walki pokrewnych gong 

fu 功夫). Wymieniano też budowanie machin oblężniczych i posługiwanie się 
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 Han shu,, s. 1758 (rozdz. 30). 



 21 

innym sprzętem, budowanie fortyfikacji w celu umacniania własnej pozycji 

(zarówno w ataku, jak i obronie) aż do osiągnięcia zwycięstwa
15

. Ban Gu 

podaje, że podział ten wprowadził wspomniany już Ren Hong. 

Z niewielkimi zmianami taki podział stosowany był w bibliotekach 

chińskich i katalogach jeszcze w XX w. Na przykład w katalogu biblioteki 

prowincji Sichuan z lat 50. dawne księgi wojskowe podzielono na sześć 

kategorii:  

1. Ksylografy (odbijane metodą drzeworytniczą, szczególnie cenne); 

2. O „przemyślnym planowaniu”;  

3. O „sytuacji”;  

4. O sztuce i technice;  

5. „Zwierciadła żołnierskie” (bing jian 兵鑑), czyli swoiste „podręczniki”; 

6. O rozmaitych problemach
16

.  

Trzeba jednak dodać, że Biblioteka Uniwersytetu Pekińskiego podzieliła 

posiadane prace zupełnie inaczej – przedmiotowo – na sposób zachodni: 1. 

Prace ogólne (zapewne typu encyklopedycznego); 2. O systemie organizacji 

wojsk i poboru, o ich szkoleniu i treningu; 3. O ataku, obronie, boju i szykach 

wojskowych; 4. O uzbrojeniu; 5. O rozmaitych sprawach; 6. Pozycje z serii 

wydawniczych (cong shu 叢書)
17

. Była to już jednak publikacja z początku lat 

80., kiedy to zaczęto otwierać Chiny na świat i przyspieszać ich 

okcydentalizację. 
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 Tamże, s. 1759, 1760, 1762. 
16

 Sichuan Sheng Tushuguan guji mulu 四川省圖書館古籍目錄 [Katalog dawnych ksiąg 

Biblioteki Prowincji Sichuan]. Cyt. za Wang Xianchen, Xu Baolin, dz. cyt., s. 76. Autorzy nie 

podają wprawdzie daty jego wydania, lecz z faktu, że wydanie „uzupełnione” ukazało się w 

1961 r. można wnosić, iż cytowane przez nich pochodzi z końca lat pięćdziesiątych. 
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 Guan zang gujin junshi shumu, gudai bufen 館藏古今軍書書目,古代部分 [Lista dzieł o 

wojskowości posiadanych przez bibliotekę, pochodzących ze wszystkich epok; część: dzieła 

dawne]. Cyt. za Wang Xianchen, Xu Baolin, dz. cyt., s. 76. Liu Shenning podaje (dz. cyt., s. 

429), że jest to tekst powielany wydany przez Bibliotekę Uniwersytetu Pekińskiego w 1980 r. 

Wspomniane tu cong shu to rodzaj prac encyklopedycznych zawierających rozmaite teksty 

wcześniejsze, zwykle dzielone na „zeszyty”, których może być nawet kilkaset. Ten rodzaj 

prac formować się zaczął około połowy I tysiąclecia n.e. 
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Xu Baolin dzieli księgi wojskowe na następujące rodzaje: sztuka wojenna, 

sztuka szykowania w formacje bojowe, strategia wojskowa, szkolenie i trening, 

obrona miast i twierdz, systemy organizacji i naboru wojsk, wojska obrony 

terytorialnej, broń i sprzęt wojskowy, geografia wojskowa, żywoty sławnych 

generałów, dzieła ogólne (typu encyklopedycznego), „podręczniki” czy 

informatory z materiałem pogrupowanym tematycznie, a na końcu – „zbiory”
18

.   

Li Ling 李零, w zredagowanym przez siebie wyborze najsłynniejszych 

dawnych dzieł wojskowych, podzielił klasyczną literaturę o sztuce wojennej w 

następujący sposób: sztuka wojny, nauka Yin-Yang w odniesieniu do 

wojskowości (obejmuje ona w jego ujęciu astrologię, kalendarz – pseudonauki o 

specyficznych „mocach” Pni Niebieskich i Gałęzi Ziemskich, przy pomocy 

których liczono czas, jak też zjawiska pogody oraz wróżby), zasady formowania 

szyków wojskowych (włączające rozmaite elementy mistyczne i magiczne), 

obrona miast-twierdz oraz ich zdobywanie, szkolenie i trening żołnierzy, 

systemy organizacji wojsk oraz poboru (w tym i obrony terytorialnej), historia 

wojen, żywoty sławnych wodzów, a na końcu prace ogólne, do których 

należałoby zapewne zaliczyć – nie zamieszczone w tym zbiorze – prace 

encyklopedyczne
19

.  

Do rodzajów dzieł wymienionych przez niego należałoby jeszcze dodać 

„komentarze”, to jest objaśnienia do trudno zrozumiałych dzieł starożytnych, 

często z prezentacją poglądów autora. Bywa, że autor ilustruje przykładami 

historycznymi zastosowanie omawianych zasad, rozwijając na kanwie 

starożytnego dzieła własne koncepcje. Komentarze często pisane były przez 

wybitnych uczonych, gdyż wymagało to ogromnej erudycji i wiedzy. W 

Chinach „wybitni komentatorzy” zajmowali w hierarchii prestiżu następne 

miejsce po „wielkich mistrzach”. Początkowo komentarze takie miały formę 
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 Xu Baolin, Zhongguo bingshu ...,(patrz spis treści). 
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 Li Ling 李零(red.), Zhongguo bingshu mingzhu jinyi 中国兵書名著今譯 [Przekład na 

współczesny język sławnych chińskich dzieł wojskowych], Junshi Yiwen Chubanshe, Beijing 

1992. 
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odrębnych ksiąg. Na początku II tysiąclecia n.e., z upowszechnieniem druku, 

zaczęto dodawać je do dzieła oryginalnego, w formie fragmentów wyróżnionych 

drobniejszą czcionką, poniżej fraz, do których się odnosiły. Nowe komentarze 

pisano już w tej właśnie formie.  

Ponadto Li Ling pominął wspomniane już wcześniej liczne dzieła o 

charakterze technicznym, dotyczące uzbrojenia, machin oblężniczych, budowy 

fortyfikacji, floty, jak też indywidualnej sztuki walki (gong fu itp.).  

Jak widać z tego przeglądu, tradycyjna chińska literatura wojskowa, 

powstała do połowy XIX w. była niezwykle różnorodna. Przedstawiony tu 

przegląd wojskowego piśmiennictwa chińskiego jest z konieczności wybiórczy. 

Ogranicza się do dzieł najsłynniejszych, dotyczących głównie sztuki wojny, 

szczególnie zaś rozwijanej w Chinach, a nieznanej na Zachodzie „filozofii 

walki” (zaliczanej do quan mou). 
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3). Formowanie się ksiąg starożytnych 

Jak zwracają uwagę badacze, w Chinach starożytnych bardzo szeroko 

posługiwano się pismem i to przy najróżniejszych okazjach. Na dworach królów 

i ich wasali sporządzano zapisy z okazji zwycięstw militarnych, nominacji na 

urzędy, nadawania tytułów, czy wydawania proklamacji przez władcę. 

Wspomina się w źródłach starożytnych, że nawet chłopi wyznaczeni do służby 

wojskowej otrzymywali rozkazy pisemne na deszczułkach. Ważne wydarzenia, 

jak nadawanie lenna, cennych podarków, czy zwycięstw na polu bitwy i 

zdobyczy wojennych zapisywano nie tylko na deszczułkach bambusowych, czy 

na jedwabiu, ale odlewano nawet na ceremonialnych naczyniach z brązu, 

przechowywanych ku wiecznej pamięci w rodowych świątyniach przodków. 

Funkcjonariusze państwowi zwyczajowo przy pasie nosili tabliczki nefrytowe, z 

kości słoniowej, czy bambusa, dla sporządzania od razu zapisów przy spotkaniu 

ze zwierzchnikiem
20

. Władcom towarzyszyli specjalni urzędnicy zapisujący ich 

słowa i decyzje przy audiencjach. Dokumenty przechowywano w specjalnych 

archiwach. W cywilizacji chińskiej już od epoki archaicznej spotykamy więc 

ogromne ilości zapisków, i utrwalony był zwyczaj przechowywania ważnych 

informacji w formie pisemnej, choć szeroko praktykowano także przekaz ustny. 

Do V w. p.n.e. zapisywane księgi zawierały rozmaite regulacje, zasady, 

kronikarskie zapisy wydarzeń, przemówienia władców, dokumenty urzędowe, 

teksty pieśni oraz modlitw itp. Były to zatem „księgi państwowe” odnoszące się 

do spraw publicznych. Na tym wczesnym etapie nie praktykowano też 

przedstawiania na piśmie czyichś poglądów, tym bardziej wykładania ich przez 

samego autora. Księgi tego ostatniego typu, traktowane jako „prywatne”, 

zaczynają pojawiać się dopiero w epoce Królestw Walczących, w 475 – 221 
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 Tsuen-hsuin Tsien, Written on Bamboo and Silk: The Beginnings of Chinese Books and 

Inscriptions, The University of Chicago Press, Chicago – London, 2004 (2-gie wyd.), s. 7. 
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p.n.e.
21

 Początkowo nauki mistrza zapisywali zwykle jego uczniowie, lub – jak 

w przypadku Konfucjusza – uczniowie jego uczniów albo ich potomkowie. 

Wiązało się to z niewielkim znaczeniem jednostki a dominacją tradycji, nie 

wypadało wywyższać się, a tym bardziej przeciwstawiać się tradycji, 

prezentując własne tezy. Dlatego Konfucjusz występuje tylko jako zbieracz 

dawnych tradycji i norm albo ich interpretator, nie zaś jako twórca nowych 

nauk. Nauki mistrza spisywano dopiero po jego śmierci, gdy stawały się one 

„czcigodną tradycją” dla jego uczniów, i uczniów tych uczniów. Najstarsze 

dzieła powstawały zatem w swoistych, prywatnych szkołach, prowadzonych 

przez poszczególnych myślicieli. Początkowo istniały zapewne jedynie w 

formie zapamiętywanego, przekazywanego z ust do ust wykładu (podobnie jak 

tekst Iliady w starożytnej Grecji). W epoce ustnego komponowania i 

przekazywania dzieła żyli najwybitniejsi myśliciele chińscy. Wiedza o tym, że 

tworzyli oni w takiej właśnie fazie przekazu jest ważna dla rozumienia natury i 

specyficznych cech przypisywanych im dzieł
22

.   

Księgi pisane osobiście przez autorów zaczęły się pojawiać dopiero pod 

koniec Epoki Królestw Walczących, a dopiero od epoki Wcześniejszej Han (206 

p.n.e. – 24 n.e.) zaczął utrwalać się zwyczaj podpisywania tekstu przez autora. 

Przy tym zamiast nazwiska (xing 姓) i imienia (ming 名) podawano niekiedy 

tylko tytuł nadany mu przez władcę, „imię tytularne” (zi 字) albo „pseudonim” 

(hao 號), a nawet określano go przez pełniony urząd. Dopiero w okresie 

późnego cesarstwa pojawiają się precyzyjne noty określające czas powstania 

dzieła, a nierzadko miejsce, funkcję oraz urząd, rangę i tytuły jak też pełne 

nazwisko oraz imię (bądź inną identyfikację osoby). Dlatego ustalenie autorów 

dawnych dzieł nie zawsze jest łatwe. Zadanie to komplikują liczne apokryfy, 

gdyż aby nadać tekstowi większą wagę nierzadko przypisywano go jakiejś 
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 Luo Genze  羅根澤, Zhuzi kaosuo 諸子考索  [Analiza ksiąg myślicieli starożytnych], 

Xuelin Shudian, Xianggang 1986, s. 13-62 (pierwsze wydanie 1935).  
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znanej postaci z przeszłości. Brak uznania „praw autorskich”, poszanowania 

integralności dzieła, przypisywanie swoich poglądów bardziej szanowanym 

osobistościom, włączanie cudzych tekstów do własnych prac itp. – to wynik 

zarówno „grupowego stylu życia”, jak i o wiele słabszego niż na Zachodzie 

respektowania autonomii jednostki. 

Księgi starożytne zapisywano zwykle rylcem na wąziutkich deszczułkach 

(z drewna lub bambusa), o szerokości poniżej jednego centymetra (na jeden 

pionowy rząd hieroglifów czytanych od góry do dołu), długich najczęściej na 

dwadzieścia kilka centymetrów, choć spotyka się i znacznie krótsze, wiązanych 

sznureczkami, tak by „stronę” można  było zwijać i rozwijać. Czasem pisano też 

małym pędzelkiem i tuszem. Taka złożona z deszczułek „strona” stanowiła pian. 

Tekst czytano od prawej do lewej. Pisano także, zwłaszcza w późniejszych 

czasach, na kawałkach tkanin, w przypadku jedwabiu wyłącznie pędzelkiem (na 

takim materiale sporządzano też rysunki i mapy, dlatego w opisie 

bibliograficznym dzieł starożytnych wymieniane są one jako odrębne części – 

„rysunki w zwojach”). Teksty szczególnie doniosłe (np. postanowienia 

władców) utrwalano, jak wspominaliśmy, na rytualnych naczyniach z brązu, a w 

czasach późniejszych – na stellach kamiennych (w obu tych przypadkach 

przenoszono wiernie pięknie pisany tekst z innego materiału). Pismem 

posługiwano również w codziennym życiu administracyjnym, w celu 

sporządzania spisów, wykazów, raportów oraz listów i dokumentów. Już w IV 

w. p.n.e. istniały w Chinach prywatne biblioteki, niekiedy dość zasobne. Np. o 

znanym uczonym z tego okresu czytamy, iż posiadał tyle książek, iż mogły 

wypełnić pięć wozów
23

. Sztuka pisania i czytania, ze względu na rodzaj 

używanego pisma ideograficznego, musiała być jednak dość elitarna. 

Początkowo dzieła nie miały tytułów, nazwę nadawano im w zależności od 

treści czy rodzaju. Taki charakter mają odniesienia do wcześniejszych dzieł 
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 Yu Jiaxi 余嘉錫, Gu shu tong li 古書通例  [Wspólne tradycje ksiąg starożytnych], 

Shanghai Guji Chubanshe, Shanghai 1984. 
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w Komentarzu Pana Zuo (Zuo zhuan 左傳), jednej z najstarszych ksiąg 

historycznych. Tradycyjnie przypisuje się ją Zuo Qiumingowi 左丘明, a 

powstała prawdopodobnie w latach 403 – 386 r. p.n.e.
24

 Gdy zatem czytamy, iż 

„w <<Pieśniach>> mówi się...” czy „w <<Dokumentach>> stwierdza się...” 

niekoniecznie chodzi o Księgę pieśni (Shi jing 詩經) czy Księgę dokumentów 

(Shang shu 尚書), które miano zredagować w szkole Konfucjusza, pod jego 

osobistym kierownictwem. W pierwszym przypadku są to raczej nazwy 

„zbiorów tematycznych” (tekstów poetyckich), w drugim zaś dokumentów 

historycznych. W tym wczesnym okresie takie zbiorcze „dzieła” nie miały 

jeszcze charakteru zamkniętego, dopiero się formowały. 

Należy też pamiętać, że tekstów pisanych na tym wczesnym etapie było 

stosunkowo niewiele. Powszechnym zwyczajem było „przechowywanie ich w 

pamięci”, a zapis był tylko materiałem pomocniczym. Notatki nierzadko 

sporządzano dopiero wówczas, gdy treść przekazu ustnego popadała już w 

zapomnienie albo pojawiały się różne wersje (chodziło o wierne albo 

ujednolicone zachowanie go). Pewną rolę odegrało też stałe zwiększanie się 

liczby tekstów, potrzeba ich studiowania itp. Pojawienie się szkół przy wielkich 

mistrzach, z których najbardziej znacząca była szkoła Konfucjusza (z opłatą za 

naukę!), miało kluczowe znaczenie dla porządkowania takich tekstów, a później 

dla powstawania „ksiąg prywatnych”. Początkowo zapisywano jedynie teksty 

najszacowniejsze, związane z rytuałami, dekrety, rozporządzenia albo mowy 

władców. Gdy rosło znaczenie dawnych mistrzów, co zwykle zdarzało się 

dopiero po ich śmierci, głoszone przez nich nauki zaczęto otaczać podobnym 

szacunkiem i zapisywać. 
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 Tsien, dz. Cyt., s. 16. 
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 Datowanie to przyjmujemy za Yang Bojunem, jednym z najwybitniejszych badaczy tego 
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Pierwotnie dzieła nie miały tytułów, podobnie jak nie znano tytułowania 

rozdziałów. Najpierw zaczęto tytułować rozdziały, a ich nazwę zapisywano na 

odwrotnej stronie ostatniej lub pierwszej deseczki zwoju (zależnie od sposobu 

zwijania, dlatego w niektórych najstarszych dziełach tytuły takie znajdujemy na 

końcu), podczas gdy całość nie miała jeszcze tytułu.  

Pierwszymi „tytułami” ksiąg (jeśli pominąć wspomniane już „zbiory”) były 

nazwiska mistrzów, których nauki one przedstawiały, choć nie przywiązywano 

zbytniej wagi do kwestii, kto je spisywał. Mogły zawierać tekst samego mistrza, 

jak również jego uczniów, czy nawet z jego szkoły. Tak powstały tytuły zbiorów 

„Mistrz Mo” (Mozi 墨 子), czy „Mistrz Sun” (Sunzi 孫 子). Tłumaczyć taki tytuł 

należało by jako „Księga Mistrza Mo”, czy „Księga Mistrza Suna”.  Pojawiały 

się też w podobny sposób nazwiska „sponsorów” pracy zbiorowej, na których 

dworze powstawała dana praca. Tak pojawił się np. tytuł „Wiosny i Jesienie 

Pana Lü” – Lüshi chynqiu 呂 氏 春 秋 – dzieła opracowanego na dworze Lü 

Buweia 呂不韋  (zm. 235 r. p.n.e.), gdzie tam zgromadzeni uczeni je opracowali. 

Dodajmy, że termin „wiosny i jesienie” początkowo służył jako nazwa kronik 

obejmujących wydarzenia z poszczególnych lat, później jego znaczenie 

rozszerzono na „różne sprawy”. Zbiory tekstów przypisywane poszczególnym 

autorom występowały już w Epoce Królestw Walczących. Ponieważ brakowało 

poszanowania dla integralności dzieła, kolejne pokolenia uczniów danej szkoły 

„ulepszały” i uzupełniały dawniejsze teksty, a nawet dopisywały całe rozdziały.  

Tytułowanie ksiąg stało się powszechną praktyką dopiero na początku 

epoki Han, w związku z koniecznością porządkowania i katalogowania  

obszernej biblioteki cesarskiej. Tytuły wielu dzieł starożytnych pochodzą od 

uczonych, którzy porządkowali te zbiory i „redagowali” księgi. Nadawanie 

tytułu wiązało się często z ustalaniem składu dzieła, niekoniecznie w sposób 

definitywny, gdyż przy kolejnym jego redagowaniu włączano czasem doń inne 

materiały albo eliminowano „teksty dodane”. Przy takim porządkowaniu 

pomocny był zwyczaj przechowywania szczególnie cennych tekstów 
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w skrzyneczkach, na których wieczkach zapisywano czasem ich zawartość, 

wymieniając we właściwej kolejności tytuły przechowywanych zwojów (takie 

wieczko odkopano z tekstami Sunzi 孫子). Ponieważ użyty materiał był 

stosunkowo nietrwały, łatwo ulegał zniszczeniu początek lub koniec zwoju, co 

nieraz próbowano uzupełniać. Jeśli w zbiorze występowało kilka dzieł 

przypisywanych jednemu autorowi, potrzeba odróżnienia tych dzieł wymagała 

nadania każdemu z nich nazwy.  

Niemal wszystkie zachowane do dziś starożytne księgi wojskowe mają 

inną, z reguły znacznie mniejszą, liczbę rozdziałów niż wskazana w opisie 

bibliograficznym z epoki Han. Wynika z tego, że do naszych czasów przetrwały 

tylko części tych ksiąg, prawdopodobnie uznawane za „najważniejsze”. 

Ponieważ jednak zdarza się, że te same znane teksty dzielą się w różnych 

wydaniach na rozmaitą liczbę rozdziałów, nie zawsze więc ich mniejsza liczba 

oznaczać musi utratę części tekstu, po prostu zachowały się one w innej formie, 

niż znana w starożytności.  

Mówiąc o księgach starożytnych trzeba pamiętać, że dziełem autorów jest 

– co najwyżej – sam tekst (z reguły wielokrotnie przeredagowywany), tytuły 

poszczególnym rozdziałom nadawano później, a całemu dziełu na końcu. Czyje 

nauki zawiera zwój, w jakiej kolejności należy studiować zwoje – niegdyś to po 

prostu pamiętano. Zdolność uczenia się tekstów, posługiwania się pamięcią była 

wówczas niewątpliwie o wiele bardziej rozwinięta niż dziś (tradycja uczenia się 

dzieł na pamięć przetrwała jednak w Chinach aż do XIX w.) W tej sytuacji 

obecność jakichś wtrętów, fragmentów, a nawet terminów, których zaczęto 

używać później, nie musi podważać wcześniejszej daty powstania dużej części 

tekstu. „Wstawki” mogą być dziełem kopistów lub redaktorów, 

wprowadzających jakieś objaśnienia czy rozwijających pewne wątki, 

wymieniających jedne ideogramy na inne itd. Z pewnością można jedynie 

stwierdzić, że właściwie żadne dzieło starożytne nie przetrwało do naszych 
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czasów w takiej formie, w jakiej wyszło „spod pędzelka” (bo przecież nie pióra) 

autora. 

Od momentu wynalezienia papieru, w I w. p.n.e, zaczęto nim zastępować 

ciężkie i nieporęczne zwoje deszczułek oraz tkaniny. Pisanie ksiąg na papierze 

zaczęło upowszechniać się dopiero od III w. n.e., gdyż wcześniej traktowano ten 

materiał pogardliwie. W IX w. zrodził się zwyczaj składania długiego zwoju 

w „harmonijkę”, ewentualnie zszywaną, co ułatwiało jego czytanie. Zachowano 

jednak starą nazwę „zwoju” dla rozdziałów. Wynalazek ten zbiegł się 

z upowszechnianiem druku. Początkowo były to drzeworytnicze odbitki 

(ksylografy) z całych „stron” rzeźbionych na deszczułkach. W razie zniszczenia 

pojedynczych sztuk były one uzupełniane przez „dom wydawniczy” (dopiero 

w XI w. wynaleziono technikę druku czcionkami ruchomymi). Tak 

upowszechniła się forma książki, będąca zszywką grubszej „harmonijki”, która 

z dwu stron chroniona była przez nieco grubsze kartki-okładki. Takie „zeszyty” 

pakowano razem w twardej „oprawie”, w celu ochrony przed kurzem 

i zniszczeniem.  

W księgach drukowanych zachowano pradawny układ pionowych wierszy 

czytanych od prawej do lewej i zazwyczaj – podobnie jak w dawnych zwojach 

deszczułek – przedzielanych cienkimi, pionowymi liniami ułatwiającymi 

czytanie. Kolejność, w jakiej czytało się taką księgę, była przeciwna od przyjętej 

przez Europejczyków (można powiedzieć, że czytało się ją od „tyłu”). 

Numerowane były kartki, a nie strony i to tylko w obrębie jednego rozdziału, nie 

zaś całego dzieła. Książki „typu zachodniego”, z obustronnym drukiem na 

pojedynczej kartce i arabską numeracją stron w całym tomie, pismem 

poziomym i kolejnością czytania od lewej do prawej, zaczęły wchodzić 

w użycie dopiero w latach dwudziestych XX w. Dodajmy, że wówczas 

wprowadzono również znaki przestankowe, teksty tradycyjnie pisane były 

bowiem bez interpunkcji (co najwyżej, autor zaznaczał specjalnymi partykułami 

początek i koniec frazy, w tym także pytajnymi lub wykrzyknikowymi). 
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Z reguły więc sam czytelnik musiał zaznaczać koniec fraz, co nie zawsze było 

czynnością prostą, a przy błędnym podziale mogło zmienić znaczenie 

wypowiedzi
25

. 

Rezultatem tradycji przekazu ustnego i zapisu na deszczułkach było 

przywiązywanie szczególnej wagi do frazy i „wypowiedzi”, najmniejszej 

jednostki tekstu, czyli w przybliżeniu zawartości jednej deszczułki (ce 策). 

Nadawało to tekstom „mozaikowy” charakter, gdyż były one komponowane 

z niewielkich passusów. Rozsypanie się dawnych deszczułek, np. w wyniku 

przetarcia wiązań, zwykle nie niweczyło tekstu, nawet jeśli złożono je 

w niewłaściwej kolejności. Dlatego nie przywiązywano też wielkiego znaczenia 

do „logicznej struktury” całego tekstu. W tradycyjnych tekstach chińskich 

„epizody” następują po sobie, jak perły nanizane na sznurek, a każdy z nich jest 

właściwie zamkniętą całością. Brak tam struktury logicznie powiązanych części 

i rozumowania prowadzonego krok za krokiem.  

Pradawna tradycja wspomagania pamięci tekstem pisanym zaowocowała 

również lakonicznością zapisu. Teksty często zawierają o wiele więcej treści, 

niż w nich zapisano, czytelnik musi więc „dopowiedzieć” sobie wiele rzeczy. 

Stąd wziął się zwyczaj i konieczność wielokrotnego czytania tekstu, 

pozwalający na coraz głębsze rozumienie zawartych w nim myśli. Czytelnik jest 

nie tylko aktywnym „odbiorcą”, ale poniekąd i współtwórcą tekstu (co jeszcze 

umacniała własna interpunkcja). Dzięki tej tradycji w Chinach do dziś 

przetrwało upodobanie do posługiwania się wyrażeniami wieloznacznymi 

i mnemotechnicznymi sformułowaniami (jak sławne „cztery modernizacje” 

zaproponowane przez premiera Zhou Enlaia w 1975 r., a realizowane przez 

Deng Xiaopinga, odnoszące się do przemysłu, rolnictwa, sił zbrojnych, nauki 

i techniki).  

                                                           
25

 Podstawowe informacje o rozwoju i formowaniu ksiąg starożytnych podaje: Wu Feng 

吴枫, Zhongguo gudian wenxianxue 中国古典文献學[Nauka o chińskich dziełach 

klasycznych], Qi Lu Shushe, Jinan 1982. Uzupełniono je tu danymi pochodzącymi z badań 

tekstu traktatu Mistrza Sun. 
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Ponadto wiele starych tekstów chińskich wymaga również odbioru 

intuicyjnego (jak w przypadku naszej poezji), a nie tylko racjonalno-logicznego, 

który zdominował piśmiennictwo zachodnie. Zapadająca w pamięć metafora czy 

kalambur słowny zastępują często długi, szczegółowy wywód (co oczywiście 

odbija się na precyzji wypowiedzi). W klasycznym tekście chińskim rzadko 

stosuje się „łopatologiczne” wyłożenie sprawy, zwykle szkicuje się elementy, 

zaznacza pewne niuanse, czytelnik zaś musi dopowiedzieć sobie resztę. Z tych 

powodów tak wielką rolę odgrywały ustne objaśnienia nauczycieli i komentarze 

pisane do ważnych dzieł, nierzadko wielekroć obszerniejsze od tekstu 

podstawowego. Warto przypomnieć, że w „poważnych” pracach aż do 

początków naszego wieku posługiwano się językiem klasycznym (co narzucało 

podtrzymywanie wielu starożytnych konwencji) choć – jak łacina 

w średniowiecznej Europie – zmieniał się on nieco z upływem czasu. Dzieła 

wojskowe traktowane jako „tajne” czy odnoszone do „nauk tajemnych” nieraz 

celowo pisano niejasno, aby uchronić przed „niepowołanymi” cenną acz 

niebezpieczną wiedzę. Musimy o tym wszystkim pamiętać studiując te dzieła 

czy posługując się pochodzącymi z nich cytatami. 
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4). Powstanie Kanonu militarnego 

Od epoki Han (206 r. p.n.e. – 220 r. n.e.) zaczął rozwijać się w Chinach 

system „służby cywilnej”. W naborze do niej coraz większą rolę odgrywały 

kilkuszczeblowe egzaminy, sprawdzające czy kandydaci posiedli znajomość 

ksiąg konfucjańskich, zwłaszcza kanonicznych. Do egzaminów mogli 

przystępować wszyscy pełnoprawni „obywatele” poza klasami najniższymi
1
. 

Choć swoiste sprawdziany umiejętności i sprawności wojskowych, a później 

profesjonalnej wiedzy stosowano od Epoki Królestw Walczących i epoki Han, 

system egzaminów wojskowych – paralelny do cywilnych – zaczął rozwijać się 

dopiero w epoce Tang (618 – 907). Jego początki sięgają panowania Wu Zetian 

武則天(684 – 705), pierwszej i jedynej kobiety, która objęła urząd cesarza. 

Wtedy też pojawiła się cesarska „szkoła wojskowa”, a pierwszy egzamin na 

niższe stopnie „uczonych-wojskowych” odbył się w 702 r. Jednakże w 789 r. 

egzaminy zlikwidowano i wprowadzono je ponownie w 802 r. Początkowo 

sprawdzano jedynie praktyczne umiejętności kandydata: umiejętność strzelania 

z łuku, posługiwania się lancą podczas jazdy konnej, siłę fizyczną mierzoną 

                                                           
1
 Skład „klas najniższych” ulegał pewnym zmianom. Zazwyczaj zaliczano do nich 

niewolników, „sługi dziedziczne”, „dziedzicznych żołnierzy”, strażników więziennych, 

aktorów, włóczęgów, osoby trudniące się zawodowo prostytucją (i zapisane do odpowiednich 

ksiąg ludnościowych), niektóre kategorie rzemieślników oraz kupców. Wszyscy oni zaliczani 

byli do „podłego ludu” (jian min 賤民), pozbawionego wielu uprawnień, w tym do posiadania 

ziemi, samorządu i dostępu do urzędów. Według przyjętego zwyczaju potwierdzanego 

regulacjami prawnymi piętno „hańbiącej kondycji społecznej” ulegało zatarciu dopiero 

w trzecim pokoleniu po zaprzestaniu uprawiania „podłego zajęcia” (co musiało być 

potwierdzone przez odpowiednie dokumenty). Chłopi stanowili „szlachetny lud” (liang 

min良民), gdyż uprawa roli i inne zajęcia wiejskie uznawane były za „nobliwe”. Należeli oni 

do tej samej kategorii „pełnoprawnych obywateli” co mandaryni („nosiciele pasa” – symbolu 

godności urzędowej – shenshi 紳士) pełniący, na podstawie zdanych egzaminów i nominacji, 

urzędy i z tego tytułu korzystający z rozmaitych przywilejów normowanych przyznawanymi 

im „rangami dostojeństwa”. Oczywiście jest to objaśnienie bardzo uproszczone. System 

egzaminacyjny epoki Song omawia: John W. Chaffee, The Thorny Gates of Learning in Sung 

China, Cambridge University Press, Cambridge 1985, a funkcjonowanie tego systemu 

polityczno-społecznego przedstawia Ping-ti Ho, The Ladder of Success in Imperial China, 

Aspects of Social Mobility, 1368-1911, Columbia University Press, New York 1962. 
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przy podnoszeniu ciężarów oraz sprawność w wygłaszaniu przemówień do 

żołnierzy. Nie kontrolowano natomiast znajomości klasycznych dzieł 

wojskowych. W epoce Tang próbowano też określić odwagę kandydata i jego 

umiejętność kierowania podwładnymi. Ponieważ nie stosowano sprawdzianów 

pisemnych, promocję mógł uzyskać nawet analfabeta. 

Sytuacja zmieniła się zasadniczo w epoce Song (960 – 1279). Stworzono 

wówczas nie tylko skomplikowany system egzaminów cywilnych ze znajomości 

literatury, ale i podobny system egzaminów wojskowych. Obok sprawności 

praktycznych zaczęto sprawdzać znajomość dzieł klasycznych. Po raz pierwszy 

praktykę tę wprowadzono około 1000 r., a rozszerzono ją w 1043 r. 

Prawdopodobnie początkowo były to egzaminy ustne, egzaminy pisemne 

wprowadzono później. Sprawdziany te zaczęły odgrywać istotną rolę 

w karierze. W 1072 r. cesarz Shenzong 神宗 powołał szkołę wojskową, którą 

można uznać za akademię, z wykładowcami mianowanymi przez cesarza, gdzie 

prowadzono też pewne studia naukowe i przygotowywano edycje tekstów 

starożytnych. Absolwenci jej mogli otrzymywać wysoki tytuł jinshi 進士      

– „doktora”
2
. Było to elementem procesu „profesjonalizacji” wojskowych, 

którego nigdy w cesarstwie nie zakończono, ze względu na prymat urzędników 

cywilnych. Jeszcze długo rekomendacje, a nawet dziedziczenie stanowisk 

odgrywały znaczącą rolę
3
. W związku z powstaniem Akademii niezbędne stało 

się przygotowanie standardowego zbioru odpowiednich dzieł, których 

                                                           
2
 Rozwój tych egzaminów do epoki Song przeanalizował Herbert Franke, Military 

Examinations under the Sung Dynasty, referat przedstawiony na konferencji „The 

Encyclopedia of Chinese History and Culture Project”, December 15-17, 1986, Istituto 

Universitario Orientale, Napoli (maszynopis powielony, s. 1-15). Patrz także: Thomas H.C. 

Lee, Government Education and Examinations in Sung China, The Chinese University Press, 

Hong Kong 1985; J. R. Labadie, Rulers and Soldiers: Perception and Management of the 

Military in Northern Sung China (960 – ca 1060), Ph. D. Diss., University of Washington, 

Seattle 1981. Dalszy rozwój systemu egzaminacyjnego szczegółowo omawia: Benjamin 

A. Elman, A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China, University of 

California, Berkeley 2000 (ze wzmiankami o egzaminach wojskowych). 
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znajomość sprawdzano by na egzaminach. Wspomniany już cesarz Shenzong 

(1068 – 1085) z Północnej Dynastii Song polecił urzędnikowi Zhu Fu 朱服 oraz 

doktorowi nauk wojskowych He Qufeiowi 何去非 (ok. 1023 – 1098), 

wspomaganym przez innych funkcjonariuszy, opracowanie takiego zestawu 

ksiąg wojskowych, na podstawie zachowanych tekstów. Prace zostały 

ukończone w 1080 r., wtedy też ukazało się pierwsze wydanie tego zbioru, 

zatwierdzonego przez cesarza. W 1084 r. ukazało się drugie jego wydanie, w 

którym na polecenie cesarza zastąpiono tekst traktatu Mistrza Suna z 

komentarzem Cao Cao (曹 操, 155-220), znany jako Księga Mistrza Suna z 

komentarzem Cesarza Wu z państwa Wei (Wei Wudi zhu Sunzi 魏 武 帝 註 孫 子), 

inną wersją tego traktatu bez komentarza, podobnie jak bez komentarza były 

inne traktaty kanonu. 

 Aby podkreślić jego wagę nazwano go –  podobnie do konfucjańskiego 

Pięcioksięgu
4
 – „kanonem” (jing 經)

5
. Tak pojawiło się Siedem ksiąg kanonu 

militarnego (Wujing qishu 武 經七書), który w skrócie zwany był Kanonem 

militarnym lub Siedmioksięgiem. Wspomnijmy, że liczba siedem miała 

                                                                                                                                                                                     
3
 Zjawisko to pokazuje w swej rozprawie doktorskiej John Richard, Rulers and Soldiers: 

Perception and Management of the Military in Northern Sung China (960 – ca 1060), 

University of Washington 1981, s. 156-168. 
4
 W skład ustalonego w epoce Han Pięcioksięgu wchodziły: Księga przemian (Yi jing易經), 

Księga pieśni (Shi jing詩經), Księga dokumentów (Shu jing書經), Zapisy norm rytualnych (Li 

ji禮記), Kronika Wiosen i Jesieni (Chun qiu春秋). Podobno ostatnie z wymienionych dzieł 

napisał sam Konfucjusz, pozostałe zaś osobiście zredagował. 
5
 Wang Xianchen i Xu Baolin zwracają uwagę, że pochodzący od „osnowy” termin jing 

zaczął być używany (choć jeszcze nie w sensie „księgi kanonicznej”, czyli zawierającej 

niezmienne zasady) w odniesieniu do ksiąg wojskowych, jako ich specyficzna nazwa. 

Praktyka ta pojawiła się już w epoce Królestw Walczących, a rozwinęła się w Epoce Han, gdy 

termin ten przejęli konfucjaniści, nadając mu nowy sens „księgi kanonicznej”. W nowym 

sensie zaczęto go stosować także do najważniejszych ksiąg wojskowych. Po raz pierwszy 

zrobił to Liu Xie 劉勰(465?-532) w odniesieniu do traktatu Sun Wu, nazywając go „kanonem 

wojowania” (bing jing 兵經). Patrz Wang Xianchen, Xu Baolin, Zhongguo gudai bingshu 

zatan [Omówienie chińskich ksiąg starożytnych o wojskowości], Zhanshi Chubanshe, Beijing 

1983, s. 113-114. Por. Liu Xie (, Wen xin diao long 文心雕龍 [Umysł literacki rzeźbiący 

smoka], rozdz. 49 w opracowaniu Zhou Zhenfu 周振甫, Wen xin diao long jin 

yi文心雕龍今譯  [„Umysł literacki rzeźbiący smoka” ze współczesnym przekładem], 
Zhonghua Shuju, Xianggang 1986, s. 439. 
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mistyczne znaczenia. W starożytnym systemie Yin-Yang oraz Pięciu 

Czynników (wu xing 五行) korespondowała z elementem Ognia, Południem 

jako stroną świata i latem jako porą roku. Uosabiała więc maksymalne natężenie 

siły Yang (także Bóstwo Wojny – Wu Shen 武神 identyfikowane z ogniem). 

Działalność ściśle wojskową wiązano z elementem Metalu, Zachodem i jesienią, 

czyli z „mniejszym Yin”, a więc schyłkiem twórczej siły Yang i narastaniem 

Yin, niosącego śmierć, karę i wiązanego z podstępami. Numerologiczne 

znaczenie liczby ksiąg w Kanonie podkreślało zatem jego polityczne i twórcze, 

nie zaś ściśle militarne i „destrukcyjne” treści. Wspomnijmy, iż liczba 5 kanonu 

konfucjańskiego symbolizowała element Ziemi, „środek roku” i Centrum jako 

stronę świata, korespondowała z punktem równowagi sił Yin i Yang, 

symbolizowała zatem władzę cesarską nad światem, jej administracyjno-

edukacyjne i dyscyplinujące funkcje. W epoce Song te mistyczne wątki 

synkretycznego konfucjanizmu epoki Han były szczególnie studiowane i 

rozwijane. Do ich znaczeń symbolicznych przywiązywano zatem duże 

znaczenie. Wprawdzie nigdzie o tym nie pisano w odniesieniu do Kanonu, lecz 

zapewne tylko dlatego, że w owej epoce było to oczywiste dla każdego 

wykształconego Chińczyka. 

W skład egzaminów wojskowych tradycyjnie wchodziły sprawdziany siły 

fizycznej i sprawności. Obejmowały strzelanie z łuku zwykłego i kuszy, konno 

i pieszo. Od starożytności do strzelania z łuku przywiązywano szczególne 

znaczenie i to nie tylko ze względów praktycznych. W Zapisach norm 

rytualnych przedstawia się wyidealizowane zasady rządzenia uznawane przez 

założycieli dynastii Zhou (XI w. p.n.e  –  256 r. p.n.e.). Zgodnie z tymi zasadami 

w ceremonii strzelania z łuku, której towarzyszyła odpowiednia muzyka, brali 

udział zgromadzeni na dworze królewskim arystokraci, poczynając od samego 

władcy. Książęta wasalni mieli przysyłać na dwór wybranych łuczników, 

których sukcesy decydowały o powiększenie albo pomniejszeniu władania ich 

pana, a nawet o jego zachowaniu lub utracie (włączając w to rangę książęcą), 
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gdyż ilustrowały moralne walory zarządzającego. Trafianie do celu było 

rezultatem „prawidłowej siły ducha i równowagi umysłu” oraz sprawnego, 

prostego ciała. 

Jeśli ich moralny charakter był już ukształtowany, nie zdarzały się takie 

nieszczęścia jak uciskanie [ludu] i bunty, a kiedy osiągali sukcesy w swoich 

działaniach, w państwach [wasalnych] panował spokój. Dlatego mówi się, że 

strzelanie z łuku uwidacznia pełnię cnót moralnych... Z tych też powodów 

wśród poczynań, jakie mogą uwidaczniać najpełniejsze [opanowanie] rytuałów 

i muzyki, a których częste ćwiczenie pozwala na wypracowanie cnot moralnych 

i prawidłowego postępowania, żadna nie może równać się z łucznictwem. Zatem 

właśnie władcy-mędrcy [czasów dawnych] przywiązywali doń tak wielką 

wagę
6
.   

Łucznictwo traktowano nie tylko jako umiejętność praktyczną potrzebną na 

wojnie, ale przede wszystkim jako sprawdzian charakteru, samodyscypliny, 

wysokiego morale, opanowania i harmonii duchowej, precyzji działań itp. 

Praktykowano je w rozlicznych rytuałach religijnych, a służyło – miedzy innymi 

– odpędzaniu złych mocy. Również w Japonii sztuka łucznictwa miała bardzo 

wysoką rangę
7
.  

Zaliczenie pisemnych egzaminów weryfikujących znajomość dzieł Kanonu 

dawała szansę na objęcie „urzędów wojskowych” w biurokratycznym aparacie 

skomplikowanego systemu zarządzania cesarstwem (między innymi były to 

stanowiska dowódcze w służbach policyjnych, w obronie terytorialnej oraz 

                                                           
6
 Li ji 禮記 [Zapisy norm rytualnych], rozdz. 62 (paragraf 46), She yi 射意 [Znaczenie 

łucznictwa], w: Shisan jing zhushu 十三經注疏 [Trzynaście ksiąg kanonicznych z 

komentarzami i objaśnieniami], Zhonghua Shuju, Beijing 1983, s. 1687. James Legge 

(przekł.), Li chi – Book of Rites, red. Ch’u Chai, Winberg Chai, University Books, New York 

1967, t. 2, s. 446-453). Techniczne aspekty tej sztuki w Chinach przedstawia She jing 

射經[Kanon strzelania z łuku], przypisywany Wang Qu 王璩 z epoki Tang. Patrz: Zhongguo 

bingshu jicheng 中國兵書集成, t. 2, s. 1031-1046.  
7
 Patrz: G. Cameron Hurst III, Armed Martial Arts of Japan: Swordsmanship and Archery, 

Yale University Press, New Heaven – London 1998 (opis łucznictwa jako sztuki, s. 103-124).  
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armii). Do egzaminów najczęściej przystępowali żołnierze, którzy służyli 

w jakichś siłach zbrojnych lub funkcjonariusze niższych rang. 
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5).  Podstawowe dzieła Kanonu militarnego  

Księga Mistrza Suna 孫子 

Najważniejszym dziełem Kanonu oraz chińskiej literatury wojskowej jest, 

bez wątpienia, Księga Mistrza Suna (Sunzi 孫子), znana także jako Reguły 

wojowania Mistrza Suna (Sunzi binga 孫子兵法). Autorstwo przypisuje się Sun 

Wu 孫武  (imię Wu ma raczej charakter przydomka, gdyż w przybliżeniu 

znaczy „Waleczny”), żyjącemu na przełomie VI i V w. p.n.e. Podobnie jak inne 

dzieła Kanonu przedstawia ona główne zasady planowania oraz prowadzenia 

wojny, a ujmując to bardziej precyzyjnie – sposoby posługiwania się środkami 

militarnymi w polityce państwa i kierowania armią jako zespołem ludzkim. 

Jest to jedyne dzieło starożytnej literatury chińskiej, które ma logiczny 

układ treści i wywodów, a oryginalność i nowatorstwo ujęcia problemu wojny 

sugerują, że podstawowy zrąb traktatu musiał być dziełem jednego człowieka    

– genialnego teoretyka. Wang Ling 王令 (1032 – 1059), znany poeta i uczony 

epoki Song, pisał o nim: „Od czasów [Sun] Wu do dzisiaj minęło ponad tysiąc 

lat, lecz nikt nie zdołał go przewyższyć”
8
. Mao Yuanyi 茅元儀 (1594 – 1603), 

wybitny uczony epoki Ming i specjalista spraw wojskowych, stwierdzał: 

„[autorzy] poprzedzający Mistrza Sun nie dorównywali mu, autorzy zaś czasów 

późniejszych nie byli w stanie przewyższyć go. Możliwe było tylko pisanie 

przez pięciu autorów komentarzy i objaśnień”
9
. Wei Yuan 魏源 (1794 – 1857), 

wybitny myśliciel i jeden z pierwszych zwolenników przyswajania sobie przez 

                                                           
8
 Wang Ling ji 王令集 [Dzieła zebrane Wang Linga], Shanghai Guji Chubanshe, Shanghai 

1980, s. 374 (rozdz. 21, par. Bing fa). 
9
 Mao Yuanyi, Wu bei zhi 武備志 [Opisanie przygotowań militarnych] patrz: Zhongguo 

bingshu jicheng, t. 27, s. 185 (rozdz. 1, s. 1a). Reprint wydania z okresu Tianqi 天啟 (1621-

1627). Autorzy, o których mowa w tekście, to najbardziej szanowani komentatorzy: Cao 

Cao曹操, Meng Shi 孟氏, Du Mu 杜牧, Chen Hao 陣皞, i Jia Lin 賈林. Ich objaśnienia 

towarzyszyły jednemu z najstarszych wydań traktatu z komentarzami, wymienionemu w 

bibliografii epoki Song (utraconemu). Patrz: Yu Jiaxi, Siku tiyao bianzheng 四庫提要辨證 
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Chiny cywilizacji zachodniej, pisał patetycznie o dziele Mistrza Sun: „jego 

zasady będą wiecznie tryumfować, jego umysł oświecił cały świat, a jego sztuka 

umożliwiła zjednoczenie ludzi z Niebem i Przyrodą”
10

. Współcześni badacze 

chińscy uznają go za nieprześcignionego teoretyka wojskowości nie tylko Azji 

Wschodniej, ale i całego świata. Taką opinię wyrażają np. Wei Rulin 魏汝霖 

(Wei Ju-lin) nestor tajwańskich badaczy chińskiej myśli strategicznej oraz Niu 

Xianzhong 紐先鍾 (Niu Hsien-chong) najwybitniejszy, na tej 

zokcydentalizowanej wyspie, badacz zachodniej i chińskiej myśli strategicznej, 

będący też tłumaczem podstawowych zachodnich dzieł wojskowych
11

. Również 

na kontynencie genialność Mistrza Sun jest uznawana zarówno przez badaczy, 

jak też przez kierownictwo resortu spraw wojskowych i państwa
12

. Podobną 

opinię wypowiadało również wielu teoretyków i badaczy zachodnich. B. H. 

Liddell Hart najwybitniejszy brytyjski teoretyk strategii XX w. uważa, że 

spośród zachodnich teoretyków wojskowych jedynie Clausewitz wart jest 

porównania z Mistrzem Sun, choć jest on o wiele bardziej przestarzały od 

chińskiego klasyka. Mistrz Sun jaśniej i głębiej wnika w naturę wojny, 

                                                                                                                                                                                     

[Uzasadnienia rozstrzygnięć dotyczących „Zbioru ksiąg czterech rodzajów”], Zhonghua 

Shuju, Beijing 1980, s. 595 (w 1935 r. pierwsze wydanie części tej pracy). 
10

 Wei Yuan, Wei Yuan ji 魏源集 [Dzieła Wei Yuana], Zhonghua Shuju, Beijing 1983, t. 1, s. 

227.  
11

 Wei Rulin, Sunzi bingfa daquan 孫子兵法大全 [Pełne wydanie prac o „Regułach 

wojowania Mistrza Sun”], Liming Wenhua Shiye Gongsi, Taibei 1991 (wydanie poprawione), 

s. 6; Niu Xianzhong, Sunzi sanlun 孫子三論 [Trzy studia o „Księdze Mistrza Sun”’], Maitian 

Chuban Gongsi, Taibei 1996, s. 296. 
12

 W tomach studiów publikowanych po kolejnych Międzynarodowych Sympozjach o Sztuce 

Wojny Sun Zi, patrz zamieszczone w nich referaty, wystąpienia wojskowych oraz 

„dedykacje” wykaligrafowane do tych tomów przez polityków, a zamieszczane na początku. 

Na przykład: Sunzi tansheng; di san jie Sunzi bingfa guoji yantaohui lunwen jingxuan 

孫子探勝;第三屆孫子兵法國際研討會論文精選 [Rezultaty analiz Księgi Mistrza Sun; 

Wybrane studia z Trzeciego Międzynarodowego Sympozjum o Sztuce Wojny Sun Zi], Junshi 

Kexue Chubanshe, Beijing [1993]. Uczestników tego sympozjum z 1992 r. przyjęli: 

ówczesny premier Li Peng 李鵬 oraz Li Ruihuan 李瑞環, przewodniczący Ogólnochińskiej 

Konsultatywnej Rady Politycznej (pełniącej funkcje zbliżone do senatu), którzy bardzo 

wysoko ocenili dorobek Mistrza Sun jako najwybitniejszego teoretyka strategii w świecie. W 

podobnym duchu wypowiedział się także Jiang Zemin 江澤民, Prezydent Chińskiej Republiki 

Ludowej i Przewodniczący KPCh, podczas rozmowy z autorem, w listopadzie 1998 r.   
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zachowując wieczną aktualność, koncepcje Clausewitza zaś zaprowadziły 

Zachód na manowce totalnych wojen i zniszczeń
13

. 

Układ dzieła Sun Wu jest następujący. W rozdziale I Rachuby (ji 計) 

przedstawione zostały sposoby precyzyjnej oceny potencjału militarno-

politycznego, jakim dysponują strony planowanego konfliktu i zasada 

traktowania wojny jako najbardziej ryzykownego środka osiągania celów 

politycznych. Działania wojenne powinny opierać się na manipulacjach, które 

mają na celu wprowadzenie przeciwnika w błąd, zaskoczenie go i przejęcie 

inicjatywy. To właśnie – według autora – stanowi istotę sztuki wojennej.  

W rozdziale II Prowadzenie wojny (zuo zhan 作戰) autor omawia ogromne 

koszty wojny i ruinę gospodarczą do jakiej prowadzi, nawet gdy jest zwycięska. 

Rekomenduje zatem wojnę błyskawiczną jako jedyną sensowną strategię.  

W rozdziale III Zmyślnie zaplanowany atak (mou gong 謀攻) przedstawia 

zasady planowania konfrontacji z innym państwem. W myśl tez autora idealnym 

rozwiązaniem jest zdobycie pełnej kontroli nad przeciwnikiem bez niszczenia 

go (nawet w stopniu najmniejszym) i bez jakichkolwiek strat własnych, a więc 

zwycięstwo osiągnięte bez walki zbrojnej. Dlatego najlepszym rodzajem 

„wojny” jest likwidacja w zarodku potencjalnego zagrożenia ze strony innego 

państwa, za pomocą metod politycznych. Na drugim miejscu stawia autor walkę 

o izolowanie przeciwnika na arenie międzynarodowej, prowadzoną środkami 

dyplomatycznymi, a dopiero na trzecim – wyprowadzenie armii w teren, 

zaznaczając że nawet wtedy należy jeszcze dążyć do unikania bitew. 

Najgorszym rodzajem wojny jest zdobywanie twierdz. 

W rozdziałach IV Forma (xing 形) i V Siła (shi 勢) przedstawione są dwa 

abstrakcyjnie ujęte czynniki określające stan armii i energię z jaką ona działa. Są 

to: organizacja armii i jej kondycja. Autor zakłada, że przeciwnik sam musi 

                                                           
13

 Patrz cytowana we Wstępie przedmowa B. H. Liddel Harta w: Samuel B. Griffith (przeł.), 

Sun Tzu, The Art of War, Oxford University Press, London-Oxford 1971, s. vi; por.  także: 
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stworzyć możliwość pokonania go, do czego powinny doprowadzić nasze chytre 

działania i manipulacje. Analizuje również aspekty psychologiczne armii 

własnej i przeciwnika. Uważa, że o wyniku wojny decyduje sztuka jej 

prowadzenia, a nie przewaga liczebna.  

W rozdziale VI Pełnia i pustka (shi xu 實虛) autor rekomenduje jako 

naczelną zasadę uderzania „pełnią” w „pustkę” (jak uderzenie kamieniem w 

jajko), konfrontację własnych mocnych stron ze słabymi przeciwnika (zupełnie 

odmienną od zachodniej – „siła przeciw sile”).  

W rozdziale VII Walka na wojnie (jun zheng 軍爭) przedstawia dwie inne, 

nie mniej abstrakcyjne, kategorie działań „bezpośrednich” i „pośrednich”                

– osiąganie celu „prostą drogą” i „droga okólną”.  

W rozdziałach VIII-XI omawia się przede wszystkim kwestie umiejętnego 

wykorzystywania terenu, jak też rozmaite problemy praktycznego prowadzenia 

walki.  

W rozdziale XII Uderzenie ogniem (huo gong 火攻) autor ilustruje jak 

należy wykorzystywać pożary i prowokować zalewanie wojsk wroga wodą.  

Traktat ten zamyka rozdział XIII Posługiwanie się tajnymi agentami (yong 

jian 用間), w którym autor przekonuje, że w konfrontacji dwu państw 

rozstrzygającą rolę odgrywa siatka szpiegowsko-agenturalna. 

Traktat Mistrza Suna analizuje sposób postępowania w konfrontacji 

międzypaństwowej, w tym i walkę zbrojną, ale jego rozważania są tak 

abstrakcyjne, że nie dowiadujemy się z nich zbyt wiele o metodach boju czy 

organizacji wojsk starożytnych. Konfrontacja powinna mieć charakter „walki 

umysłów” i opierać się na umiejętnym planowaniu działań własnych i wroga, 

nie zaś na osiąganiu zwycięstwa siłą, w krwawym starciu. Najdoskonalsze 

zwycięstwa są bowiem zupełnie niewidoczne dla publiczności. Może ona tylko 

obserwować historyczne przemiany, nie wie jednak, jak zostały one osiągnięte. 

                                                                                                                                                                                     

Michael I. Handel, Sun Tzu and Clausewitz Compared, Strategic Studies Institute, U.S. Army 
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Traktat Mistrza Suna głęboko różni się od zachodniego piśmiennictwa 

poświęconego sztuce wojny. Inne dzieła Kanonu, niekiedy bardziej konkretne, 

również obszernie wykładają zasady polityki państwa w sytuacji konfrontacji. 

W tym sensie Kanon militarny jest dopełnieniem kanonu konfucjańskiego, który 

uczy jak doskonalić samego siebie dla życia w społeczeństwie i jak zapewnić 

państwu rozkwit i stabilność polityczną opartą na respektowaniu zasad 

moralnych.  

Tekst traktatu Mistrza Suna od ponad dwu tysięcy lat jest przedmiotem 

szerokich badań oraz analiz prowadzonych przez plejadę uczonych Azji 

Wschodniej. Na jego temat napisano o wiele więcej prac niż o pozostałych, 

razem wziętych, dziełach Kanonu. Na skutek zbiegu przypadków, w tym 

również odkrycia, podczas badań archeologicznych w 1972 r., w grobowcu 

pochodzącym prawdopodobnie z okresu 134 – 118 r. p.n.e., tekstu starożytnego 

(niestety niekompletnego, jak też wielu innych tekstów wojskowych, w tym 

utraconych), jest to jedno z  najgruntowniej zbadanych dzieł klasycznych
14

. 

Datowanie traktatu jest wciąż kontrowersyjne. Zgodnie ze starożytnymi 

przekazami autor jego żył na przełomie VI i V w. p.n.e., w epoce największych 

filozofów chińskich: Konfucjusza, Lao Zi 老子 i Mo Di 墨翟. Pochodził 

najprawdopodobniej ze starego rodu funkcjonariuszy i wodzów chińskiego 

państwa Qi 齊 (obejmującego północną część dzisiejszej prowincji Shandong 

i południową Hebei). Z powodu zamieszek opuścił jednak ojczyznę i udał się do 

„barbarzyńskiego” państwa Wu 吳 (obejmującego tereny prowincji Jiangsu, 

południową część Shandongu i północną Anhui), uzyskującego coraz większą 

potęgę i wpływy na Wielkiej Równinie Chińskiej. Panował tam wówczas 

                                                                                                                                                                                     

War College, Pennsylvania 1991, Foreword by Paul G. Cerjan, Major General, s. iii. 
14

 Zrekonstruowane teksty odnalezione zostały opublikowane w: Yinqueshan Han mu zhujian 

銀雀山漢墓竹簡[Deszczułki bambusowe z grobowca epoki Han w Yinqueshan], Wenwu 

Chubanshe, Beijing 1985 (t. 1). Teksty wszystkich deszczułek, włącznie z dotychczas nie 

uporządkowanymi, zawiera praca: Wu Jiulong 吳九龍, Yinqueshan Han jian shiwen 



 44 

wojowniczy władca He Lü 闔閭 (514 – 496). Aby uzyskać audiencję u władcy 

i zdobyć jakąś nominację Sun Wu napisał (rzekomo) swój traktat złożony z 13 

„paragrafów” (pian). Gdy władca przeczytał ten tekst, był nim tak 

zafascynowany, że nie tylko udzielił autorowi audiencji, ale i przyjął go na 

służbę. Następnie powierzył mu dowództwo (nie wiadomo jednak czy naczelne) 

w kilku swoich kampaniach wojennych. Tyle mówi tradycyjny przekaz, 

zapisany przez wielkiego historyka Sima Qiana司馬遷 (145? – 86? r. p.n.e.)
15

. 

Jednak w Komentarzu Pana Zuo nazwisko Sun Wu nie pojawia się przy opisie 

wojen toczonych wówczas przez państwo Wu (pisane znakiem 吳 odmiennym  

niż imię tego teoretyka - 武), nie znajdujemy go też w innych najstarszych 

źródłach. Może to znaczyć, że legendę o jego udziale w wielkich kampaniach 

dorobiono później, a w istocie nie pełnił on ważnych funkcji dowódczych. 

Wiadomości biograficzne o Sun Wu są więc bardzo skąpe. 

Obecnie w Chinach dominuje opinia, że dzieło to powstało w końcu Epoki 

Wiosen i Jesieni (770 – 476 r. p.n.e.). Dlatego uznaje się, zgodnie z opinią 

Zhang Liangshu, że powstało ono w latach 496 – 453 r. p.n.e.
16

 Zhang Liangshu 

鄭良樹 przyjmuje wszakże, iż zostało ono spisane po śmierci jego twórcy, co 

powoduje, że pobyt Sun Wu na dworze He Lű staje się prawdopodobny. 

                                                                                                                                                                                     

銀雀山漢簡釋文[Wyjaśnione teksty deszczułek z epoki Han z Yinqueshan], Wenwu 

Chubanshe, Beijing 1985. 
15

 Shi ji 史記 [Zapiski historyka], Zhonghua Shuju, Beijing 1972, s. 2161-2163 (rozdz. 65). 

Yang Shanqun podjął jedną z ciekawszych prób konstrukcji biografii Sun Wu. Na podstawie 

ułamkowych danych z epok późniejszych, o trudnej do ocenienia wiarygodności, wylicza on 

przybliżoną datę jego urodzin na 535 r. p.n.e., śmierci zaś po 480 r. Wynika z tego, że 

w okresie sławnej audiencji u władcy państwa Wu i przypuszczalnego ułożenia traktatu 

miałby zaledwie 18 lat. To mogłoby wyjaśniać dlaczego nie powierzono mu wtedy funkcji 

dowódczych, a także to, że podjął się on niebywałego wówczas zadania wyłożenia swoich 

poglądów, a raczej swej tradycji rodzinnej. Patrz: Yang Shanqun 楊善群, Sunzi ping zhuan; 

Sun Wu, Sun Bin, Sima Rangju 孫子評傳 : 孫武, 孫臏, 司馬穰苴[Biografia Mistrza Sun w 

krytycznym ujęciu; Sun Wu, Sun Bin i Sima Rangju], Nanjing Daxue Chubanshe, Nanjing 

1992, s. 71-119, 512-516.  
16

 Zhang Liangshu 鄭良樹, Zhujian boshu lun-wen ji 竹簡帛書論文[Zebrane studia o 

tekstach na deszczułkach bambusowych i zwojach tkanin], Zhonghua Shuju, Beijing 1982, s. 

71-72. Badacz ten był profesorem stołecznego uniwersytetu  Malezji, później przeniósł się do 

Hongkongu. 
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Niektórzy uczeni jednak kwestionują ten pomysł. Zgodnie z hipotezą Li Linga, 

jednego z najwybitniejszych badaczy średniego pokolenia, pewne idee czy 

fragmenty „ustnego tekstu” mogły powstać pod koniec Epoki Wiosen i Jesieni 

w państwie Wu, ale sam tekst został spisany później, w państwie Qi, a jego 

opracowywanie zakończyło się dopiero w środkowym okresie Epoki Królestw 

Walczących (475 – 221 r. p.n.e.), to znaczy w IV w. p.n.e. (później 

przeprowadzano jeszcze liczne redakcje i uzupełnienia). Li Ling powołuje się na 

zapis zawarty w nowo znalezionym tekście Reguły wojowania Sun Bina (Sun 

Bin bing fa 孫臏兵法), świadczący że dzieło jego wielkiego przodka zostało 

„przedstawione” w państwach Wu i Yue 越, a „ujęte w formę słowną” w 

państwie Qi
17

. Księgę Mistrza Sun należałoby prawdopodobnie podzielić na 

„rozdziały wewnętrzne” i „zewnętrzne”, czyli korpus podstawowy (hipotetyczne 

dzieło samego Sun Wu) oraz część dopisaną później przez jego uczniów lub 

potomków rozwijających tradycję rodzinną. Rozdziały I-V i VII należą do 

najstarszych, mogących pochodzić od samego Sun Wu. Hipoteza głosząca, że 

podstawowa część tego dzieła jest autorstwa jednego człowieka opiera się na 

oryginalności ujęcia, specyficznej terminologii i wyjątkowej w literaturze 

starochińskiej spoistości logicznej tych rozdziałów
18

. Do opinii Li Linga 

przychyla się także Yang Bing’an 楊炳安, nestor wśród badaczy tego dzieła, 

który również uważa, że tekst pisany ukształtował się, w przybliżeniu, do 

                                                           
17

 Li Ling, Guanyu Yinqueshan jian ben „Sunzi” yanjiu shangque; „Sunzi” zhuzuo shidai he 

zuozhede zhongyi” 關於銀雀山簡本《孫子》研究的商榷——

《孫子》著作時代和作者的重議[Omówienie badań tekstu „Sunzi” na deszczułkach 

bambusowych z Yinqueshan; Zasadnicza debata o okresie powstania dzieła i autorstwie], 

„Wen Shi”, nr 7 (1978); przedruk w: Li Ling, „Sunzi” guben yanjiu孫子古本研究[Analizy 

starożytnego tekstu „Księgi Mistrza Sun”], Beijing Daxue Chubanshe, Beijing 1995, s. 220  
18

 Patrz: K. Gawlikowski, Dui „Sunzi  bingfa” zhong zhanguo shiqi liangge lunshu xijiede 

kaozheng 對<<孫子兵法>>中戰國時期兩個論述細節的考證 [O prawidłowym objaśnieniu 

dwu fraz z Epoki Królestw Walczących w traktacie „Reguły wojny mistrza Sun”], „Zhongguo 

Renmin Daxue Xuebao”, nr 1, 1997, s. 49-53.  
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połowy Epoki Królestw Walczących (co nie wyklucza pewnych późniejszych 

modyfikacji)
19

. 

Trzeba jednak dodać, że w najstarszej biografii Sun Wu, autorstwa Sima 

Qiana, mówi się o „trzynastu rozdziałach”, natomiast w Historii dynastii Han 

(w rozdziale Yi wen zhi) podaje się, iż dzieło to zawiera 82 rozdziały i 9 zwojów 

rysunków
20

. Wprawdzie tekst zachowany, opracowany przez Cao Cao 曹操 

(155 – 220 r. n.e.), liczy również 13 rozdziałów, nie wiemy jednak, ile materiału 

usunięto, nie wiadomo również, czy te rozdziały są identyczne ze 

wspomnianymi przez Sima Qiana. Wątpliwości pogłębia fakt, że „spis treści” 

znaleziony w Yinqueshan na mocno uszkodzonej deseczce zawierał z pewnością 

15 lub nawet więcej rozdziałów, a odzyskane teksty są niezupełnie zgodne z tym 

spisem. Są wśród nich dwa warianty tego samego rozdziału (IV) i pewne 

fragmenty objaśniające, które bezsprzecznie zostały spisane później
21

. Być może 

Cao Cao podczas porządkowania zachowanego materiału i rekonstrukcji zeń 

„tekstu pierwotnego” sugerował się liczbą podaną przez Sima Qiana. 

Najstarsze objaśnienia do tego trudnego tekstu zaczęto pisać pod koniec 

Epoki Królestw Walczących i na początku epoki Han (wspomiano już, że takie 

fragmenty zostały znalezione w grobowcu odkrytym w 1972 r.). Najstarszym, 

jaki się zachował jest komentarz Cao Cao, wybitnego wodza końca epoki Han 

i założyciela nowej dynastii Wei (220 – 265), rządzącej północnymi Chinami 

w okresie rozbicia kraju na Trzy Królestwa. Zredagowany przez Cao Cao tekst 

traktatu wraz z jego komentarzem włączono do Kanonu (inne dzieła pierwotnie 

pozostawiono bez komentarzy).  

Z połowy epoki Song pochodzi także inny ważny tekst: Księga Mistrza Sun 

z komentarzami dziesięciu autorów (Sunzi shijia zhu 孫子十家注), wznawiany 

                                                           
19

 Opinię tę wyraził podczas rozmowy z autorem, w październiku 1998 r. 
20

 Han shu [Historia dynastii Han], Zhonghua Shuju, Beijing 1975, s. 1756. 
21

 <<孫子>>篇題木櫝初論 [Wstępne omówienie spisu treści „Księgi Mistrza Sun” na 

deszczułce drewnianej], „Wen Shi”, nr 17 (1980), przedruk w jego: „Sunzi” guben..., s. 239-

253.  
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wielokrotnie pod nieco modyfikowanymi tytułami, opracowany przez Ji 

Tianbao 吉天保 (przełom XI i XII w.). Tekst ten miał pomagać kandydatom w 

lepszym przygotowania się do egzaminów. Jego redaktor korzystał z innych 

wariantów traktatu Mistrza Sun, niż zamieszczony w Kanonie. Znajdujemy więc 

sporo różnic (na ogół drobnych) w samym tekście, nieco zmienione tytuły 

poszczególnych rozdziałów, a jak dziś wiemy, to one właśnie zgodne są z 

niedawno odkrytym starożytnym tekstem. W pracy tej zachowało się wiele 

komentarzy, później utraconych, a zatem jest dla nas cennym źródłem 

przedstawiającym dorobek teoretyków, którzy analizowali tekst traktatu przed 

epoką Song.  

W tekście zamieszczone są komentarze następujących autorów:  

1. Wybitnego wodza Cao Cao 曹 操  (155-220), znany także jako Cesarz 

Wu (Wudi) 武 帝 państwa Wei 魏; (220-265). 

2. Meng Shi 孟氏 (prawdopodobnie z państwa dynastii Liang, 502 – 557);  

3. Li Quana 李筌 (żyjącego na przełomu VIII i IX w.), znanego teoretyka 

spraw militarnych i autora kilku dzieł;  

4. Du You 杜佑 (735 – 812), który nie napisał wprawdzie odrębnego 

komentarza, ale objaśniał wiele passusów traktatu w swoim wielkim Przegładzie 

podstawowych dokumentów (Tong dian 通典), będącym formą encyklopedii 

(jedną z najstarszych), wykorzystywał przy tym inne później utracone 

komentarze; 

5 Du Mu 杜牧 (803 – 852), wnuka Du You, wysokiego dostojnika, 

znanego poety i uczonego epoki Tang; 

6. Chen Hao 陣皞, żyjącego w tym samym okresie co Du Mu; 

7. Jia Lina 賈林, także z epoki Tang; 

8. Mei Yaochenga 梅堯臣 (1002 – 1060), wybitnego poety, badacza Księgi 

pieśni; 
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9. Wang Xi 王皙 z epoki Song, członka Akademii Hanlin i funkcjonariusza 

państwowego, badacza Kroniki Wiosen i Jesieni; 

10. He Yanxi 何延錫, również z epoki Song; 

11. Zhang Yu 張預, z końca epoki Song, autora Żywotów sławnych 

wodzów (Bai jiang zhuan); 

Komentatorów jest faktycznie jedenastu, ponieważ uwzględniony został 

Du You, który nie był komentatorem w ścisłym sensie
22

. Tekst samego traktatu 

z Księgi Mistrza Suna z komentarzami dziesięciu autorów był wielokrotnie 

tłumaczony na języki zachodnie
23

, komentarze zaś (różnej zresztą wartości) 

wykorzystywano w rozmaity sposób. Traktat Suna komentowało wielu autorów 

i w czasach późniejszych. 

Wśród tekstów odkrytych w 1972 r. jest także utracone dzieło Reguły 

wojowania Sun Bina (Sun Bin bingfa), wymienione we wspomnianej już  

bibliografii zamieszczonej w Historii dynastii Han. Występuje tam jako Reguły 

                                                           
22

 Patrz wydanie tekstu z epoki Song, na podstawie niekompletnego egzemplarza 

przechowywanego w Bibliotece Szanghajskiej uzupełnionego tekstem przechowywanym 

w Bibliotece Uniwersytetu Pekińskiego: Guo Huaruo 郭化若, Song ben shiyi jia zhu Sunzi, fu 

Sunzi jin yi 宋本十一家註孫子, 附孫子今譯 [Egzemplarz tekstu epoki Song „Księgi 

Mistrza Sun” z komentarzami jedenastu autorów, z dodatkiem „Księgi Mistrza Sun” we 

współczesnym przekładzie], Zhonghua Shuju, Shanghai 1978 (pierwsze wydanie 1961).  
23

 Bezsprzecznie najlepsze jest tłumaczenie rosyjskie N. I. Konrada: Suń c’zy, Traktat 

o wojennom iskusstwie, w N.I. Konrad, Izbrannyje trudy, Sinołogija, Gławnaja Riedakcija 

Wostocznoj Litieratury, Moskwa 1977, s. 1-304 (pierwsze wydanie: Izd. Akadiemii Nauk, 

Moskwa-Lieningrad 1950); wartościowe jest tłumaczenie Lionela Gilesa: Sun Tzu, On the Art 

of War, The Oldest military Treatise in the World,  Luzac & Co., London 1910 (reprinty 

wielokrotnie publikowano na Tajwanie). Znacznie mniej wartościowe jest wspomniane już 

tłumaczenie Griffitha. Z nowszych na uwagę zasługuje tłumaczenie Rogera T. Amesa: Sun 

Tzu, The Art. of Warfare, Ballantine Books, New York 1993, z tłumaczeniem nowo 

odkopanych tekstów odnoszących się do tego traktatu. Z najnowszych wydań chińskich na 

szczególną uwagę zasługują dwa: Wu Jiulong (red.), Sunzi jiaoshi 孫子校釋 [Tekst „Księga 

Mistrza Sun” z analizą porównawczą i objaśnieniami], Junshi Kexue Chubanshe, Beijing 

1990, (porównuje się tam różne wersje traktatu i załącza kilka jego tłumaczeń, rozmaitej 

wartości, na języki obce: angielski, francuski, rosyjski, włoski i japoński); Li Ling, Wu Sunzi 

fawei 吳孫子發微 [Szczegółowa analiza „Księgi Mistrza Sun z Wu”], Zhonghua Shuju, 

Beijing 1997 (za podstawę autor przyjmuje tu jednak tekst włączony do Kanonu). Patrz także: 

szczegółowe omówienie bibliograficzne: Michael Loewe, Krzysztof Gawlikowski, Sun tzu 

ping fa, w: Michael Loewe (red.), Early Chinese Texts, a Bibliographical Guide, The Institute 

of East Asian Studies, University of California, Berkeley  1993, s. 446-455. 
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wojowania Mistrza Suna z Qi (Qi Sunzi binga 齊孫子兵法), autorstwa potomka 

Sun Wu, jednego z najsłynniejszych strategów starożytności (ur. około 380 r., 

zm. po 314 r. , a może ok. 320 r. p.n.e.)
24

. Odzyskane dzieło umożliwia 

wyjaśnienie rozmaitych kwestii dotyczących traktatu napisanego przez 

wielkiego przodka autora, zawiera również wiele elementów starożytnej 

„mistyki sił kosmicznych”. Ponieważ w starożytności istniały dwa dzieła 

noszące tytuł „Reguły wojowania Mistrza Sun”, aby je rozróżnić, autora 

starszego tekstu nazywano Mistrzem Sun z Wu, jego potomka zaś Mistrzem Sun 

z Qi. Przez wiele lat badacze chińscy krytyczni wobec tradycyjnej wersji o 

pochodzeniu traktatu Mistrza Sun twierdzili, że dzieło przypisywane Sun Wu 

jest pracą Sun Bina. Ich zdaniem istniało jedno, a nie – jak mylnie podawały 

źródła starożytne – dwa dzieła, Sun Wu zaś jest postacią legendarną
25

. 

Najnowsze wykopaliska, które udostępniły nam obszerne fragmenty dzieła Sun 

Bina, rozwiały ostatecznie te przypuszczenia i pośrednio potwierdziły istnienie 

Sun Wu.  

 

                                                           
24

 Patrz: Yang Shanqun, dz.  cyt., s. 342-365. Tekst jego dzieła zamieszczony jest 

w fundamentalnym wydaniu: Yinqueshan Han mu zhujian, cyt. powyżej. Najlepszym jego 

chińskim wydaniem krytycznym jest: Zhang Zhenze 張震澤, Sun Bin bingfa 

jiaoli孫子兵法校理[Tekst „Reguł wojowania Sun Bina” z analizą porównawczą i ustaleniem 

prawidłowego sensu], Zhonghua Shuju, Beijing 1984. Tłumaczenie angielskie: Ralph D. 

Sawyer (przekł.), Sun Pin, Military Methods, Westview Press, Boulder 1995. 
25

 Koncepcje te od lat dwudziestych XX w. lansowali badacze japońscy Saitō Setsudō 

i Takeuchi Yoshio, a także chińscy Liang Qichao 梁啟超, Jin Dejian 金德建, czasach 

nowszych zaś – Qian Mu 錢穆. Patrz antologia tekstów krytycznych: Zhang 

Xincheng張心澂, Weishu tongkao 偽書通考 [Ogólny przegląd badań apokryfów], Shangwu 

Yinshuguan, Shanghai 1957, t. 2, s. 941-943 (pierwsze wydanie 1939), jak też omówienie 

dyskusji o autentyczności traktatu Mistrza Sun w: Zheng Liangshu, Guji bianweixue 

古籍辨偽學 [Podstawy badań apokryficzności dzieł starożytnych], Taiwan Xuesheng Shuju, 

Taibei 1986, s. 36. Najpełniej wątpliwości dotyczące autentyczności i datowania traktatu 

przedstawił i uzasadnił Qi Sihe 齊思和w znanym studium: Sunzi bingfa zhuzuo shidai kao 

孫子兵法著作時代考 [Analiza epoki powstania dzieła „Reguły wojowania Mistrza Sun”], 

„Yanjing xuebao”, nr 26 (grudzień 1939), s. 175-190; przedruk w: Qi Sihe, Zhongguo shi 

tanyan 中国史探研[Analizy historii Chin], Zhonghua Shuju, Beijing 1991, s. 218-227. 
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Księga Mistrza Wu (Wuzi 吳子)  

Znana jest także jako Reguły wojowania Mistrza Wu (Wuzi binga 

吳子兵法). Dzieło to przypisywane jest Wu Qi 吳起 (440? – 381 r. p.n.e.) 

wybitnemu wodzowi i politykowi pochodzącemu z państwa Wey 衛1
. Rodzina 

jego była wprawdzie dość zamożna, ale nie należała do arystokracji pełniącej 

urzędy. Pierwszą nominację zdobył on w państwie Lu 魯, a później, kolejno, 

służył władcom w Wei 魏 i Chu 楚. W Wei zarządzał rejonem Xihe 西河, gdzie 

przeprowadził rozmaite reformy inspirowane głównie koncepcjami legistów, w 

Chu realizował takie reformy w skali całego państwa, unowocześniając jego 

formy organizacyjne i budując potęgę wojskową. Między innymi starał się 

ograniczyć rolę arystokracji rodowej oraz członków rodu dynastii rządzącej, 

zreformował prawo i umocnił jego znaczenie, rozbudowywał profesjonalny 

aparat państwowy oraz armię. Zaraz po śmierci króla Dao 悼 (402 – 381 r. 

p.n.e.), który patronował jego działaniom, został zaatakowany przez 

arystokratów. Mimo że szukał schronienia pod trumną zmarłego króla ich 

miecze dosięgły go, również ciało władcy zostało cięte, co było jego 

niesłychanym zbezczeszczeniem. Wu Qi został zabity, wymordowano również 

członków jego rodu. W rezultacie dumne Chu zostało ostatecznie rozbite przez 

Qin. Gdyby reformy wprowadzane przez Wu Qi utrzymały się, losy Chin 

mogłyby potoczyć się inaczej, gdyż to państwo właśnie mogłoby zdominować 

                                                           
1
 W Chinach starożytnych istniały dwa państwa, których nazwa współcześnie wymawiana jest 

tak samo, choć pisane są one innymi znakami. Dla uniknięcia nieporozumień ojczyznę Wu 

Qi, państwo obejmujące tereny północnej części współczesnej prowincji Henan, południową 

Hebei, zachodnią Shandong i południowo-wschodnią Shanxi – piszemy jako Wey. Natomiast 

leżące bardziej na zachód i ku południowi państwo, w którym służył, powstałe z podziału 

państwa Jin, jakie stało się jednym z hegemonów epoki Królestw Walczących, piszemy – 

zgodnie z regułami stosowanej tu transkrypcji pinyin – jako Wei.  



 51 

scenę polityczną. Biografię Wu Qi znamy dość dobrze z Zapisków historyka 

oraz innych źródeł
2
.  

Księga Mistrza Wu została spisana po śmierci Wu Qi, najprawdopodobniej 

przez jego uczniów z państwa Wei, gdyż wszystkie odniesienia historyczne 

dotyczą tych lat jego życia, które spędził w tym państwie. Tekst pochodzi 

prawdopodobnie ze środkowego lub końcowego okresu Epoki Królestw 

Walczących, choć wyrażano też przypuszczenia, że jest on późniejszym 

apokryfem. Obecnie wielu badaczy uznaje te wątpliwości za bezzasadne
3
. 

W bibliografii pomieszczonej w Historii dynastii Han podaje się, że dzieło to 

liczy 48 rozdziałów (pian), co może znaczyć, że nie były one zbyt obszerne, 

zawiera również biografię Wu Qi. Zachowany do naszych czasów tekst liczy 

tylko 6 rozdziałów, a został zredagowany przez Lu Xishenga 陸希聲 (zm. ok. 

905 r.)
4
. Jednakże obszerne fragmenty tej księgi, przytoczone w swoistych 

                                                           
2
 Shi ji [Zapiski historyka], Zhonghua Shuju, Beijing 1972, s. 2165-2168 (rozdz. 65); patrz: 

Yang Hsien-yi, Gladys Yang (przekł.), Szuma Chien, The Records of the Historian, Foreign 

Languages Press, Peking 1978, s. 32-35; patrz też omówienia jego biografii przez 

N.I. Konrada, Izbrannyje trudy, Sinołogija, Gławnaja Riedakcija Wostocznoj Litieratury, 

Moskwa 1977,. s. 310-316; Ralph D. Sawyer, The Seven Military Classics of Ancient China, 

Westview Press, Boulder 1993, s. 191-202 (autor zamieszcza tam przekłady z chińskiego 

ważniejszych źródeł starożytnych i omawia je). Patrz także: Sun Kaitai 孫開泰, Wu Qi zhuan 

吳起傳 [Biografia Wu Qi], Beijing Chubanshe, Beijing 1991. 
3
 Patrz: Li Ling, Wu Sunzi fawei [Szczegółowa analiza „Księgi Mistrza Suna z Wu”], 

Zhonghua Shuju, Beijing 1997, s. 8-9; omówienie tego dzieła przez Lou Xiyuana 婁 熙 元 w: 

Li Ling (red.), Bingjia baojian 兵家寶鑑 [Drogocenne zwierciadło wojskowych], Hebei 

Renmin Chubanshe, Shijiazhuang 1991, s. 177-181; Li Zengjie 李增傑, „Wuzi” zhu yi xi 

<<吳子>>注譯析[„Księga Mistrza Wu” z komentarzami, przekładem i analizą], Guangdong 

Gaodeng Jiaoyu Chubanshe, [Guangzhou]  1986, s. 6-12; Li Shuozhi 李碩之, Wang Wujin 

王武今, Wuzi qianshuo 吳子淺說 [Krótkie omówienie „Księgi Mistrza Wu”], Jiefangjun 

Chubanshe, Beijing 1986, s. 7 (autor ten przyjmuje, że autorem tej księgi był sam Wu Qi). W 

czasach najnowszych koncepcję o apokryficznej naturze tekstu lansował Guo Moruo 郭沫若. 

Patrz: Go Możo, Bronzowyj wiek, Izd. Inostrannoj Litieratury, Moskwa 1959, s. 257-300 (Ob 

U Ci). Koncepcję tę przyjmują nadal autorzy pracy zbiorowej: „Zhongguo junshi shi” Bian 

Xie Zu《中国军事史》编写组, Wujing qishu zhu yi 武經七書注譯 [„Siedem ksiąg kanonu 

militarnego” z komentarzami i tłumaczeniem], Jiefangjun Chubanshe, Beijing 1986, s. 423, 

choć zdaje się to wynikać z ugruntowanych dawniej opinii i nie wzięcia pod uwagę nowszych 

badań. 
4
 Patrz omówienie tego dzieła przez Lou Xiyuana w: Bingjia baojian..., s. 179; Li Ling, Wu 

Sunzi..., s. 8.  
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„wypisach” z najważniejszych dzieł klasycznych z początków epoki Tang, w 

zasadzie pokrywają się z tekstem zachowanym
5
. Przeprowadzona przez Lu 

Xishenga „redakcja”, która wprowadziła liczne drobne modyfikacje, dotyczyła 

dzieła znanego w tej formie już od kilku stuleci. Ponieważ jednak cytaty z dzieł 

encyklopedycznych z epoki Tang i Song zawierają wiele fragmentów 

nieobecnych w tekście zachowanym, można przypuszczać, że tekst Lu Xishenga 

był obszerniejszy albo że istniały inne jeszcze warianty
6
. Dziś jednak 

dysponujemy tylko tekstem włączonym do Kanonu. Napisano do niego kilka 

komentarzy, lecz najstarsze, sprzed epoki Song, nie zachowały się. 

Księga Mistrza Wu jest po traktacie Suna najwybitniejszym dziełem 

chińskiej myśli strategicznej. Już w Księdze Mistrza Han Feia z III w. p.n.e. 

stwierdza się, że wszyscy interesujący się sprawami wojskowymi przechowują 

w swoich domach dzieła Sun Wu i Wu Qi
7
. Sima Qian połączył biografię Sun 

Wu z relacją o życiu Wu Qi, jako autorów dwu najważniejszych ksiąg 

wojskowych, stwierdzając na zakończenie: „o wszystkim, co od dawna nazywa 

się sprawami wojskowymi, powiedziano w trzynastu rozdziałach Księgi Mistrza 

Suna i w Regułach wojowania Wu Qi. Znane są one powszechnie”
8
. Od epoki 

Han sztukę wojny identyfikowano w Chinach z „teorią Suna i Wu”. Cesarz Wu 

武帝 (141 – 87 r. p.n.e.) z dynastii Han, dyskutując ze swoim wodzem Huo 

Qiubingiem 霍去病 o trudnościach czekającej ich kampanii wojennej, zalecał 

mu studiowanie „reguł wojny Wu [Qi] i Sun [Wu]”
9
. W Historii dynastii 

Późniejszej Han można przeczytać, że generał Bao Yong 鮑永 codziennie 

studiował sześć konfucjańskich ksiąg kanonicznych i „zmyślne sposoby Sun 

                                                           
5
 Dzieło to Qunshu zhiyao 羣書治要 [Podstawowe zasady zarządzania państwem z 

niezliczonych ksiąg] zredagowali Wei Zheng 魏徵 (580-643) i Yu Shinan 虞世南(558-638). 
6
 Szczegółową analizę tych różnic przeprowadził Sun Kaitai 孫開泰, dz. cyt., s. 112-128. 

7
 Patrz: Burton Watson (przeł.), Han Fei Tzu, Basic Writings, Columbia University Press, 

New York 1964, s. 110 (49 rozdział jego dzieła). 
8
 Shi ji, s. 2168. 

9
 Patrz: Han shu [Historia dynastii Han], Zhonghua Shuju, Beijing 1975., s. 2488 (rozdz. 55). 

Jeszcze wyraźniej występuje to w dziełach późniejszych.   
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[Wu] i Wu [Qi]”
10

. Dodajmy, że w tym  ostatnim dziele znacznie wyraźniejsze 

są wątki współbrzmiące z konfucjanizmem niż elementy nauk legistów. 

Księga przypisywana Wu Qi dzieli się na sześć rozdziałów.  

W rozdziale I Wytyczanie polityki państwa (tu guo 圖國) autor zaleca jak 

rządzić państwem, aby zapewnić mu stabilność wewnętrzną, omawia polityczne 

przyczyny wszczynania wojen i sposoby przeciwstawiania się wrogowi 

w zależności od genezy wojny. Rozważa również temat umacniania państwa 

i armii poprzez dobre nimi administrowanie. W obu przypadkach podkreśla się 

wagę wartości moralnych. 

W rozdziale II Ocena przeciwnika (liao di 料敵) omawiany jest „charakter 

narodowy” krajów ościennych stanowiących zagrożenie dla Wei, przedstawiane 

są też sposoby pozwalające na wykorzystanie tego charakteru podczas działań 

wojennych. Następnie rozważa się stan wojska na jakie można uderzyć, 

a jakiego atakować nie wolno, gdyż musiałoby to się skończyć klęską. 

Analizowane są również zasady działania na wojnie. 

W rozdziale III Kierowanie armią (zhi bing 治兵) lub tłumacząc inaczej 

Utrzymywanie w armii należytego porządku autor opisuje czynniki moralno-      

-polityczne oraz metody organizacyjne zapewniające armii siłę.  

W rozdziale IV O wodzu (lun jiang 論將) opisuje cechy dobrego wodza 

oraz sposoby dobierania działań w zależności od słabych stron wodza strony 

przeciwnej.  

W rozdziale V Wykorzystywanie przemian (ying bian 應變) autor zaleca, 

jak działać przy niekorzystnym liczebnie  stosunku sił i wysokim morale wroga. 

Omawia również sposoby postępowania w rozmaitych sytuacjach zdarzających 

się w polu.  

                                                           
10

 Hou Han shu [Historia dynastii Późniejszej Han], Zhonghua Shuju, Beijing 1975, s. 968 

(rozdz. 28, cz. 1). 
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W ostatnim VI rozdziale Zwiększanie zapału żołnierzy (li shi 勵士) 

rekomenduje stosowanie sprytnych metod socjotechnicznych dla osiągnięcia 

tego celu. Tu też stawia autor swoją sławną tezę, że jeden bojownik, który 

gotów jest umrzeć dla „sprawy”, potrafi wygrać z tysiącem wrogów, nie 

przejawiających takiej determinacji. 

Księga Mistrza Wu rozpatruje wojnę przede wszystkim jako starcie ducha-  

-woli, zapału i morale dwu stron konfliktu. Jak u Sun Wu, płaszczyzną starcia 

jest sfera duchowa, nie zaś materialno-techniczna. Sun Wu kładł jednak nacisk 

przede wszystkim na inteligencję wodza, na swoisty pojedynek dwu umysłów, 

Wu Qi natomiast, nie negując potrzeby trzeźwej analizy oraz chytrego 

planowania, eksponuje przede wszystkim oddziaływanie na morale walczących 

stron. Obaj autorzy przedstawiają swe poglądy w zupełnie różnej formie. 

W dziele Mistrza Sun autor zwraca się bezpośrednio do czytelnika, a w 

niektórych miejscach do władcy-czytelnika (stąd, być może legenda, że napisał 

go dla He Lű), natomiast w dziele przypisywanym Wu Qi zastosowano 

tradycyjną formę dialogu. Jest ono w znacznej części zapisem dyskusji 

prowadzonej przez Wu Qi z Księciem Wu 武侯 (395 – 370 r. p.n.e.), władcą 

państwa Wei, synem i następcą Księcia Wena 文侯 (445 – 396). Są to więc 

pouczenia starego wodza kierowane do młodego władcy. Większość takich 

dialogów jest tylko pewną formą literacką, która powstała na gruncie starożytnej 

tradycji. Podczas oficjalnych audiencji nadworni historycy zapisywali wszystkie 

wypowiedzi władców oraz ich gości. Przedstawianie poglądów myślicieli w 

formie dialogu stało się dość powszechnym zwyczajem w epoce Królestw 

Walczących. Niezastosowanie jej w dziele Suna potwierdza niejako jego 

archaiczność. 
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Zachowany tekst przekładany był na różne języki, choć na Zachodzie jest 

znacznie mniej znany
11

. 

Dzieło Reguły Sima (司馬法 Sima fa) również pochodzi z Epoki Królestw 

Walczących. Kwestia jego autorstwa jest nader zawikłana. Tradycyjnie 

przypisywano je Sima Rangju 司馬穰苴, sławnemu wodzowi państwa Qi 齊 

(obejmującego w przybliżeniu północną część dzisiejszej prowincji Shandong i 

południowo-wschodnią Hebei). Biografia Sima Rangju znajdująca się w 

Zapiskach historyka zawiera sprzeczne dane, z których wynika, że żył on w VI 

albo też w IV w. p.n.e. W innych źródłach starożytnych znaleźć można dane 

potwierdzające każde z tych datowań (choć bezsprzecznie więcej przemawia za 

IV w.). Omawiany tekst występuje czasem pod nazwą Reguły wojowania Sima 

Rangju (司馬穰苴兵法 Sima Rangju bingfa). Sima Qian, w biografii tego 

wielkiego wodza, niedwuznacznie sugeruje, że król Wei 威王 z Qi 齊(356 – 

320 r. p.n.e.) polecił mu jedynie przedstawienie zasad omówionych w Regułach 

Sima, które w owych czasach były już księgą starożytną. Słowo „Sima” oznacza 

dostojnika w randze ministra, zawiadującego sprawami wojskowymi, którego 

można by zatem nazwać „marszałkiem”. A więc może chodzić o Reguły 

Marszałków czy też Ministrów Wojny, jako zbiór pouczeń uznawanych za 

obowiązujące. Pochodziłby on w takim przypadku z głębokiej starożytności. 

Huang Pumin 黃樸民 twierdzi, że zwrot: „reguły mówią, że..” występujący w 

dziele Sun Wu odnosi się do tego właśnie zbioru, co potwierdzałoby, iż jest to 

dzieło starsze od traktatu Mistrza Suna
12

. Oczywiście, Reguły Sima można 

                                                           
11

 Bezsprzecznie najlepszy jest przekład na rosyjski, z obszernymi komentarzami, N.I. 

Konrada, Izbrannyje trudy, s. 305-384. Patrz także pierwsze wydanie: U-c’zy, traktat 

o wojennom iskusstwie, Izdatielstwo Wostocznoj Litieratutry, Moskwa 1958. Sam tekst został 

zamieszczony, jako dodatek, w cytowanym powyżej przekładzie traktatu Mistrza Sun, 

dokonanym przez Griffitha. Nowy jego przekład, wraz z tłumaczeniem wszystkich dzieł 

Kanonu, prezentuje: Ralph D. Sawyer, dz.cyt., s. 187-224.   
12

 Huang Pumin, Cong „Wenxuan zhu” kan „Sunzi” chengshude yuanyuan 

從<<文選注>>看<<孫子>>成書的淵源 [Pochodzenie „Księgi Mistrza Sun” w świetle 

„Wyboru literatury z komentarzami”], w:Huang Pumin et al., Sunzi bingfa ji qi xiandai jiazhi 
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również rozumieć jako skrót pojawiającego się w źródłach starożytnych tytułu 

Reguły Sima Rangju
13

. Jednak Sima Qian, który tę ostatnią nazwę podaje, 

wyraźnie mówi też o Regułach Sima
 
 zawierających prastare tradycje, z których 

czerpali Wielki Książe, Sun Wu i Wu Qi
14

. Analiza treści nasuwa jednak 

przypuszczenie, że mamy tu raczej do czynienia z własnym dziełem Sima 

Rangju, zawierającym objaśnienia „prastarych zasad”, nie zaś z „archaiczną 

księgą” anonimowych wskazówek
15

. Dodajmy, że wzmianki o „regułach 

marszałków” mogą się odnosić zarówno do księgi (o której jednak milczą inne 

źródła starożytne), jak i przekazywanych ustnie reguł stosowanych przez 

wodzów i władców epoki archaicznej.  

Na pewno wiemy jedynie, że istniały wcześniejsze dzieła tego rodzaju. 

W Komentarzu Pana Zuo oraz w innych tekstach przywołuje się Pouczenia dla 

armii (Jun zhi 軍制). W traktacie Sun Wu cytowane jest dzieło Kierowanie 

armią (Jun zheng 軍政). Inne odwołania znajdujemy w pracach późniejszych. 

Sugerują, że może chodzi o ten sam tekst, gdyż charakter dzieł wydaje się 

podobny (jeśli możemy wnioskować na podstawie przekazanych ułamkowych 

fragmentów) a i tytuły są zbliżone. W świetle ogólnej wiedzy o literaturze ery 

archaicznej bardziej prawdopodobne wydaje się, że istniał tylko jeden zbiór 

tekstów o wojskowości. Sun Wu wyraźnie rozwija i rozbudowuje zawarte nich 

treści
16

. Korespondowałoby to z przedstawionym wyżej twierdzeniem Sima 

                                                                                                                                                                                     

孫子兵法及其現代價值[„Reguły wojowania Mistrza Sun” i współczesna wartość tego 

dzieła], Junshi Kexue Chubanshe, Beijing 1999, s. 374-381, szczególnie s. 380. 
13

 Shi ji, s. 2160 (rozdz. 64). Tekst ten przytacza w tłumaczeniu na angielski i omawia Ralph 

D. Sawyer, dz.cyt,. 112-114. 
14

 Shi ji, s. 3305 (Tai Shi Gong zi xu 太史公自序). Najważniejsze fragmenty tego dzieła 

odnoszące się do Sima Rangju cytuje Sawyer w omówieniu problemu autorstwa tekstu. Patrz 

jego: The Seven..., s.112-114. 
15

 Patrz omówienie informacji zawartych w źródłach starożytnych oraz dyskusji toczonych 

w Chinach od ponad tysiąca lat w: Tian Xudong 田旭東, Sima fa 

qianshuo司馬法淺說[Krótkie przedstawienie „Reguł Sima”], Jiefangjun Chubanshe, Beijing 

1989, s. 15-22. 
16

 Kwestię tych związków analizuję szczegółowo w referacie: „Sun Wu’s Thought and 

Chinese Military Tradition”; patrz także referat Tay Liang Soo (Zheng Liangshu), „The 
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Qiana. W zachowanym tekście Reguł Sima nie znajdujemy jednak cytatów z 

żadnego z tych dwu dzieł ani takich fragmentów. Sprawa jest zatem nader 

zawikłana. 

Rozmaitych wersji tego dzieła jest ponad pięćdziesiąt. Najważniejsze są 

dwie, tak zwane zachowane, jedna w Kanonie militarnym, a druga w innym 

dziele epoki Song: Księgi Suna, Wu i Reguły Sima. W epoce Qing powstało też 

kilka wersji zrekonstruowanych, uzupełnionych cytatami i fragmentami 

zachowanymi w różnych dziełach. Na podstawie analiz tych przekazów o tym 

dziele i od dawna trwających dyskusji Tian Xudong 田旭東 konkluduje, że 

wszystkie znane dzisiaj warianty tego tekstu („zachowane” i 

„zrekonstruowane”) pochodzą z obszernego dzieła starożytnego (liczącego 155 

rozdziałów). Jego autorem był wprawdzie Sima Rangju żyjący w IV w. p.n.e., 

ale korzystał on ze starego tekstu (czy tekstów) nieznanego autorstwa
17

. Li Ling 

przychyla się do tego stanowiska i przyjmuje, że tekst powstał za panowania 

króla Weia z Qi. Stwierdza on, że zarówno teksty „zachowane”, jak i 

„rekonstruowane” zawierają informacje pokrywające się z zachowanymi w 

innych najstarszych dziełach, choć niekiedy są od nich znacznie bogatsze. 

Teksty „rekonstruowane” podają o wiele więcej szczegółowych norm oraz 

regulacji natury organizacyjnej, podczas gdy „zachowane” koncentrują się na 

zasadach sztuki wojowania. Tekst Reguł Sima zachował wiele cech „wiedzy 

przypisanej do stanowiska” czy raczej „sprawowanego urzędu” obejmującej 

zarówno sprawy organizacyjne, jak i zasady działania
18

. Dla Li Linga stanowi to 

                                                                                                                                                                                     

Heritage and Creations of Sunzi’s Military Thought”, obydwa w: The Selected Collection of 

the Third ISSTW English Papers, Military Science Press,Beijing, September 1992, s. 18-36 

I 1-17. Chiński przekład w Sunzi tangsheng 孫子探勝, wyd. cyt., s. 49-63, 32-48. Pełny zbiór 

zachowanych fragmentów w: Xiong Wuyi 熊武一 (red.), Gudai bingfa jianshang 

cidian古代兵法鑒賞詞典[Leksykon cennych dzieł starożytnych o sztuce wojennej], Junshi 

Yiwen Chubanshe, Beijing 1991, s. 9-  -12.   
17

 Tamże, s. 22, 33-34. 
18

 Li Ling, Wu Sunzi.., s. 3-4. Patrz także jego omówienie tego tekstu w Bingjia baojian, 

s. 331-333, gdzie podaje szczegółowe dane bibliograficzne dotyczące różnych jego 

wariantów. 
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potwierdzenie archaicznego pochodzenia tekstu. Choć więc tekst ten pochodzi 

z połowy Epoki Królestw Walczących zawiera również fragmenty i informacje 

o wiele starsze. Jest też jedynym starożytnym tekstem wojskowym opisującym 

dość szczegółowo organizację armii. Trudno jednak nie dostrzec, że napisano go 

w duchu konfucjańskim, i to raczej epoki Mencjusza (371 – 289 r. p.n.e.) niż 

wczesnych propagatorów tej szkoły, co potwierdzałoby jego stosunkowo późne 

powstanie.  

Wydaje się, że „starożytny” tekst Reguł Sima istniał jeszcze w epoce Sui, 

gdyż w bibliografii ksiąg tego okresu mówi się o odnalezionym tekście liczącym 

155 rozdziałów (pian), czyli tyle samo co w opisie zawartym w Historii dynastii 

Han, a ostatecznie utraconym dopiero później
19

. Dlatego redakcje pochodzące 

z epoki Tang mogły się na nim opierać, one też stanowią podstawę wersji 

„zachowanych”. 

Już w epoce Han Reguły Sima  były tekstem nader cenionym. Świadczy 

o tym opinia Sima Qiana, zaprezentowana na końcu biografii Sima Rangju. 

Zdaniem Sima Qiana Reguły Sima ujmują sprawy wojskowe z szerokiej 

perspektywy, są dziełem bardzo głębokim, a wnioski z niego płynące są daleko 

idące. Według tego autora nawet wielkie dynastie starożytności, podczas 

wypraw wojennych przywracających ład, nie były w stanie w pełni realizować 

jego nauk, z uwagi na ich głębię
20

. W tekście pochodzącym z epoki Han 

wspomina się, że za czasów cesarza Wu (140 – 86 r. p.n.e.) „urzędnicy 

wojskowi” otrzymywali nominację na podstawie egzaminu ze znajomości Reguł 

Sima, a najlepszym z nich nadawano tytuł doktora
21

. Na dziele tym opierały się 

                                                           
19

 Patrz: Sui shu [Historia dynastii Sui], Zhonghua Shuju, Beijing 1973, s. 905 (rozdz. 32); 

s. 1012 (rozdz. 34); por. Han shu, s. 1709 (rozdz. 30). W tym ostatnim źródle występuje on 

pod tytułem: Jun li Sima fa軍禮司馬法[Reguły Sima o normach i rytuałach odnoszących się 

do armii].  
20

 Shi ji, s. 2160 (rozdz. 64). 
21

 Patrz: Shen jian 申鑑[Zwierciadło dla władz], rozdz. 2, s. 1a, wyd. Bai zi quan shu 

百子全書 [Dzieła zebrane wszystkich mistrzów], Zhejiang Renmin Chubanshe, Hangzhou 

1985, t. 2. Autorem tego dzieła jest Xun Yue 荀悅 (148-209).  
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systemy organizacji wojsk epoki Han, stanowiło też ono inspirację dla epok 

późniejszych. W czasach Qing publikowano nawet „skrócone” wersje Kanonu, 

zawierające tylko trzy dzieła: Księgę Sun Wu i Wu Qi oraz Reguły Sima
22

.  

Standardowy  tekst „zachowany” włączony do Kanonu składa się z pięciu 

rozdziałów: 

W rozdziale I Cnota ludzkości – podstawą (Ren ben 仁本) przedstawiony 

jest właściwy sposób rządzenia państwem i wartości, jakim służyć ma wojna, 

legitymizujące stosowanie siły. Jako naczelną cnotę przyjmuje się konfucjańską 

cnotę „dobroci” albo „ludzkości” (ren 仁) – odnoszoną tu do dbałości o lud. 

Cnota ta, według autora, decyduje ostatecznie o stabilności państwa i 

zwycięstwie na wojnie. 

W rozdziale II Obowiązki Syna Nieba (Tianzi zhi yi 天子之義) omawiane 

są zasady sprawowania władzy przez cesarza i działań podejmowanych w 

przypadku wojny. Eksponowana jest tu nie tylko potrzeba oparcia rządów na 

wartościach moralnych i wpajaniu poddanym poczucia obowiązków 

społecznych, ale też zasada unikania działań zbrojnych i ograniczania się do 

obrony. Pytanie jak prowadzić wojnę w sposób moralny i efektywny jest w tym 

rozdziale kluczowym zagadnieniem. 

Rozdział III nosi tytuł Określenie rang (Ding jue 定爵), ale dotyczy 

znacznie szerszego kręgu zagadnień: strategii i taktyki, planowania działań, 

zasad organizacji, czynników, które należy uwzględniać itp. Lejtmotywem jest 

tutaj problem dostosowywania działań do warunków naturalnych i społecznych. 

Rozdział IV Ścisłe określanie funkcji (Yan wei 嚴位) dotyczy nie tylko 

wypełniania przez każdego żołnierza obowiązków wynikających z jego pozycji 

                                                           
22

 Patrz na przykład: Wujing san shu huijie 武經三書匯解[Kanon militarny w trzech księgach 

z zebranymi komentarzami], jedno wydanie zredagowane przez Yu Shana 禺山 i Li Libinga 

黎利賓 (w czterech tomach) i drugie Cao Rizhena 曹日璋 wydane w tym samym 1711 r. 

Podobne wydawali też inni autorzy. Patrz: Xu Baolin, Zhongguo bingshu 

zhijianlu中國兵書知見錄[Prosta bibliografia chińskich ksiąg wojskowych], Jiefangjun 

Chubanshe, Beijing 1988, s. 298-300. 
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w hierarchii wojskowej, lecz także działań wojennych, tworzenia ducha 

bojowego, jedności wojsk itp. Kluczową kwestią są tu społeczne oraz 

psychologiczne aspekty działań wojennych i zagadnienia kierowania armią, jako 

specyficzną strukturą społeczną. 

W V, bardzo krótkim, rozdziale Posługiwanie się masami (Yong zhong 

用眾) omawiane są główne zasady operowania wojskami, które w terminologii 

zachodniej odnosiłyby się do strategii i taktyki. 

Reasumując, księga ta jest w swoich rekomendacjach bardzo bliska 

dziełom Sun Wu i Wu Qi, choć przywiązuje o wiele większe znaczenie do 

kwestii moralnych i wartości. Propaguje wyraźnie zasady konfucjańskie. Autor, 

podobnie jak inni twórcy starożytni, ujmuje w sposób integralny problem 

administrowania państwem oraz podejmowania przez nie działań wojskowych. 

Tekst ma charakter dość luźnego wyliczenia zasad, którymi należy się kierować. 

Tytuł Sześć przemyślnych sposobów wojennych (Liu tao 六韜) wymaga 

pewnych wyjaśnień. Termin tao oznaczał pierwotnie pochwę miecza lub też 

futerał na łuk, a zatem przedmiot zawierający śmiercionośną broń, czyli 

ukrywający środki ataku. W późniejszych tekstach tao występuje w znaczeniu 

metaforycznym: przemyślnych, chytrych, wcześniej zaplanowanych wybiegów 

czy metod, które stosuje się na wojnie aby pokonać przeciwnika. W tytule 

omawianego dzieła termin tao użyty jest w tym właśnie sensie
23

. Sześć 

przemyślnych sposobów wojennych często pojawia się też pod tytułem Sześć 

przemyślnych sposobów wojennych Wielkiego Księcia (Taigong liu tao 

太公六韜). Tradycyjnie bowiem księgę tę przypisywano Wielkiemu Księciu – 

Taigongowi 太公 (XI w. p.n.e.), który jest również znany pod innymi imionami 

                                                           
23

 Patrz: Gao Shufan 高樹藩, Zhongwen xingyinyi zonghe da 

zidian中文形音義綜合大字典[Wielki słownik etymologiczny języka chińskiego], Zhonghua 

Shuju, Beijing 1989, s. 2043. 
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oraz tytułami: jako Zi Ya 子牙, Lű Shang 呂商, Jiang Shang 姜商, Jiang 

Taigong 姜太公 lub Taigong Wang 太公望. 

Był on najsławniejszym strategiem czasów archaicznych i niejako twórcą 

tej sztuki. Pochodził ze zbiedniałej gałęzi starego rodu, który sprawował rządy 

wśród „wschodnich barbarzyńców” (Yi 夷). Jako stary mędrzec-pustelnik 

zgodził się wspomagać radą udzielnego księcia Zhou, znanego później jako 

Wen Wang 文王, twórcę potęgi tego państwa. Następnie pomagał jego synowi 

Wu Wangowi 武王, który mając za sobą szeroką koalicję zbuntowanych książąt, 

siłą zbrojną pokonał wojska dynastii Shang 商 (XVII-XI w. p.n.e.) i ustanowił 

panowanie nowej dynastii Zhou 周 (XI w.   – 256 r. p.n.e.), opiewanej przez 

konfucjanistów. Wielki Książę miał być głównym architektem tego 

politycznego i militarnego zwycięstwa, które przywróciło ład moralny „w 

świecie” (chińskim, rzecz jasna). Tytułowany był czołobitnie przez założycieli 

dynastii Zhou Ojcem-Nauczycielem. zgodnie z konfucjańską tradycją miał 

pełnić rolę mentora, wskazującego im osiąganie Drogi
24

.  

Po zwycięstwie, gdy wydzielano władania wasalne powierzone 

w dziedziczne zarządzanie członkom rodu panującego oraz ich sojusznikom, 

otrzymał ziemie „barbarzyńców wschodnich” w rejonie Półwyspu Shandong. 

W ten sposób stał się założycielem państwa Qi, które później, podobnie jak inne 

krainy wasalne, uzyskało samodzielność. W początkach epoki Zhou państwo to 

było jednym z najpotężniejszych władań wasalnych, a Wielki Książe aż do 

śmierci cieszył się najwyższym szacunkiem. Według podań zmarł w wieku 

ponad stu lat
25

.  

                                                           
24

 W epoce Song przyjmowano, że założyciel dynastii Zhou miał dwu takich pouczających go 

mędrców: Wielkiego Księcia oraz Księcia Zhou. W objaśnieniach do dzieła 

przedstawiającego nauki tych mędrców stwierdza się, iż funkcje ich były podobne. Patrz 

przekład tekstu służącego do pouczeń cesarza: Marie Guarino, Learning and Imperial 

Authority in Northern Sung China (960-1126): The Classic Mat Lectures, dysertacja 

doktorska na Columbia University, New York 1994, s. 200. 
25

 Podstawowe dane biograficzne o Wielkim Księciu podaje Sima Qian w rozdziale 

poświeconym jemu i rodowi panującemu w Qi. Patrz: Shi ji, s. 1477-1481. Jego biografię, 
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Zhang Yushu 張 玉 書  i Yu Kongbao 于 孔 寶 zwracają jednak uwagę, że 

Wu Wang nie tylko bardzo szanował Tai Gonga, ale być może żywił też wobec 

niego pewne obawy. Gdy opuszczał on stolicę by objąć rządy nad 

„barbarzyńcami wschodnimi” Wu Wang nadał sąsiednie władanie Lu 魯 (z 

którego pochodził Konfucjusz) Księciu Zhou (Zhou Gongowi 周公), drugiemu 

mędrcowi tej epoki, swemu wielkiemu bratu, rzeczywistemu organizatorowi i 

administratorowi państwa Zhou, do którego miał pełne zaufanie
26

.  

Postać Wielkiego Księcia nabrała później szczególnego znaczenia. Wiązało 

się to z uznaniem go za twórcę sztuki wojennej i podniesieniem do rangi bliskiej 

Konfucjuszowi oraz z rozwojem kultu państwowego ich obu. W 619 r., wkrótce 

po ustanowieniu dynastii Tang, cesarz Gaozu 高祖 rozkazał zbudować w stolicy 

świątynię ku czci Konfucjusza (w Qufu, jego rodzinnej miejscowości, świątynia 

taka istniała od czasów starożytnych). W 739 r. cesarz Xuanzong 玄宗 nadał 

Konfucjuszowi tytuł: Mędrca i Króla Upowszechniania Kultury (Wen Xuan 

Wang 文宣王). W związku z tym nazywano ją odtąd Świątynią Króla 

Upowszechniania Kultury (Wen Xuan Wang Miao 文宣王廟), zaś jej potoczną 

nazwą była Świątynia Kultury (Wen Miao 文廟). Drugą czczoną w niej postacią 

był wspomniany powyżej Książę Zhou, ponadto znaleźli w niej miejsce 

uczniowie wielkiego mistrza i kontynuatorzy jego nauk.  

Jednakże w związku z rozbudową struktur „biurokracji wojskowej”, 

paralelnej do cywilnej, w 731 r. ten sam cesarz Xuanzong uznał również za 

konieczne wzniesienie w obu stolicach i siedzibach władz okręgów (zhou 州) 

Świątyń Wielkiego Księcia. Nazywano je Świątyniami Króla Zapewniającego 

                                                                                                                                                                                     

z tłumaczeniem Liu Tao podaje Ralph D.Sawyer, dz. cyt., s. 25-31. Patrz także: Zhang Yushu 

張 玉 書 , Yu Kongbao 于 孔 寶, Qi Taigong 齊太公 [Wielki Książę z Qi], w: Wang Zhimin 

王志民, Ming jun pingzhuan, ming chen pingzhuan 名君評傳,名臣評傳 [Biografie sławnych 

władców, biografie sławnych urzędników], Qi Lu Shushe, Jinan [1997], s. 5-28. Patrz także: 

Sarah Allan, The Identities of Taigong Wang in Zhou and Han Literature, „Monumenta 

Serica”, t. 30 (1972-3), s. 57-99.  
26

 Zhang Yushu, Yu Kongbao, dz. cyt., s. 9. 
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Spokój Środkami Militarnymi (Wu Cheng Wang Miao 武成王廟), ponieważ 

jeszcze w 674 r. cesarz Gaozong nadał Wielkiemu Księciu ten wspaniały tytuł. 

W 760 r. cesarz Suzong 肅宗 polecił wprowadzić w tych świątyniach ceremonie 

analogiczne do odbywających się w świątyniach Konfucjusza. W związku z tym 

zaczęły one pełnić dla funkcjonariuszy wojskowych podobną obrzędowo-

rytualną rolę, jak Świątynie Kultury dla urzędników cywilnych, a ich skróconą 

nazwą stała się Świątynia Militarna (Wu miao 武廟). Postaci Wielkiego Księcia 

towarzyszyły tam wyobrażenia innych sławnych teoretyków i wodzów. Przy 

stołecznej działała Akademia Wojskowa. Wielki Książę zaczął być osobą 

otoczoną kultem państwowym, uzyskując, nie całkiem zasłużenie, podobną 

rangę jak Konfucjusz. Został też patronem funkcjonariuszy państwowych 

zaliczanych do „pionu militarnego” (wu 武) i tej sfery życia społeczno-

politycznego.  

Tytuł nadany Wielkiemu Księciu wymaga pewnych objaśnień. 

Przyjmowano, że środki militarne mają służyć zapewnieniu państwu ładu 

i pokoju (zhi an 治安), a także doskonaleniu i rozkwitowi Cnoty. 

Sformułowanie Wu Cheng 武成, które można by przetłumaczyć jako „osiąganie 

przez Wu” albo też „pełna realizacja Wu”, odnosi się właśnie do tej sfery, nie zaś 

do podbojów i zdobyczy, czyli „sukcesów militarnych” w zachodnim 

rozumieniu. Dlatego w przybliżeniu można je odnieść do zapewniania krajowi 

spokoju opartego na cnotach i powstrzymywaniu występku (w szerokim 

znaczeniu, włączającym bunty i najazdy). 

W późniejszych latach upowszechniał się kult Guan Yu 關羽 (160 – 219), 

sławnego wodza i bohatera popularnych Opowieści o Trzech Królestwach 

(Sanguo yanyi 三國演義). Najpierw rozwinął się ludowy kult tej postaci, po 

paru stuleciach uznany także przez państwo. Cesarze nadawali mu kolejno coraz 

pyszniejsze tytuły. W 1108 r. uzyskał kluczowy: Króla Militarnie 

Zapewniającego Pokój –武安王 Wu An Wanga, a w 1614 r. Wielkiego Cesarza 
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– 大帝 Da Di. W epoce Ming zaczął on wręcz przesłaniać postać Wielkiego 

Księcia. Cesarz Taizu 太祖 (1368 – 1398), założyciel dynastii Ming, 

prawdopodobnie dążąc do zdobycia popularności, rozkazał pozbawić Wielkiego 

Księcia tytułu „króla”, a promował zamiast niego kult Guan Yu. Jednak dopiero 

w początkach epoki Qing świątynie poświęcone Guan Yu uzyskały ostatecznie 

rangę Świątyń Militarnych, a państwowy kult Wielkiego Księcia jako 

uosobienia cnót i wiedzy wojskowej przesunął się na plan dalszy. Utrzymywał 

się więc on zatem od epoki Tang do początków epoki Ming (czyli przez 627 

lat)
27

. Oczywiście musiało to rzutować na stosunek do przypisywanych mu dzieł 

i otaczanie ich szczególnym respektem. 

Traktat Sześć przemyślnych sposobów wojennych, którego autorstwo 

przypisywano Wielkiemu Księciu, dzieli się na sześć rozdziałów: 

W rozdziale I Przemyślne sposoby cywilne (Wen tao 文韜) autor 

przedstawia legendę o spotkaniu Wen Wanga z Wielkim Księciem. Prezentuje 

jego dokonania, a następnie przechodzi do opisu właściwych metod rządzenia, 

łączących w jego ujęciu zasady konfucjanistów i legistów, w celu zapewnienia 

państwu stabilności politycznej i potęgi. Autor zaleca stymulowanie rozwoju 

gospodarczego, ograniczanie wydatków skarbu i dbałość o morale 

społeczeństwa. Napomina, aby stanowiska powierzane były osobom godnym 

i utalentowanym, a decyzje administracyjne nie przeszkadzały ludowi w pracy. 

Poleca też stosowanie nagród i kar w celu eliminowania występków 

i promowania właściwego zachowania. Na zakończenie autor omawia sposoby 

prowadzenia działań zbrojnych, rekomendując utrzymywanie jedności 

i stosowanie rozmaitych sprytnych wybiegów. 

                                                           
27

 Krótki zarys historii Świątyni Militarnej jako ważnej instytucji państwowej przedstawia 

Wei Rulin 魏汝霖, Huangshigong San lüe jin zhu jin yi 黃石公今注今譯 [„Trzy Strategie 

Księcia Żółtego Kamienia” ze współczesnymi komentarzami i przekładem], Taiwan Shangwu 

Yinshuguan, Taibei 1984, s. 135-153 (Dodatek). Informacje tam zawarte uzupełniono z 

innych źródeł.  
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W rozdziale II Przemyślne sposoby militarne (Wu tao 武韜) autor omawia 

sytuację polityczną, jaka zaistniała przed buntem książąt przeciw ostatniemu 

tyranowi dynastii Shang i ustanowieniu nowej dynastii Zhou. Sugeruje 

zastosowanie rozmaitych środków politycznych oraz pewnych rodzajów 

dywersji politycznej w celu umocnienia wasalnego księstwa Zhou, osłabiania 

zaś państwa Shang. Kluczowym zaleceniem jest ostentacyjne doskonalenie cnót 

moralnych władców Zhou i prowadzenie słusznej polityki. Stosowanie się do 

tych zaleceń pozwoliłoby na zdobycie serc i umysłów ludności nie tylko we 

własnym państwie, umożliwiając odniesienie zwycięstwa bez podejmowania 

walki zbrojnej. W rozdziale tym przedstawiane są również metody „ofensywy 

cywilnej” polegające na przeciąganiu na swoją stronę i korumpowaniu wysokich 

dostojników wroga, prowokowaniu konfliktów i podejrzeń na dworze 

przeciwnika oraz fałszywym manifestowaniu swej przyjaźni i wielkiego dlań 

szacunku.  

Pozostałe rozdziały zatytułowane kolejno Przemyślne sposoby smocze 

(Long tao 龍 韜), tygrysie (Hu tao  虎韜), lamparcie (Bao tao 豹 韜) i psie 

(Quan tao 犬韜) poświęcone są już sprawom ściśle wojskowym. W pierwszym 

z nich formułowane są rozmaite zalecenia dotyczące wodza naczelnego (stąd 

zapewne skojarzenie ze smokiem), następne poświęcone są działaniom 

podejmowanym wobec wroga, użyciu rozmaitych rodzajów wojsk oraz broni, 

wykorzystywania terenu itp. W Wu tao powtórzonych jest wiele zaleceń 

mistrzów Sun i Wu. Poza rozdziałem II mało jest w nim myśli i zasad 

oryginalnych, tak więc tekst nie stwarza wrażenia szczególnie odkrywczego 

i głębokiego (jeśli pominąć znane z innych źródeł zasady konfucjańskie). Jest to 

jednak najstarsza księga wojskowa o charakterze encyklopedycznym. 

Podział na rozdziały wydaje się dosyć przypadkowy i trudno dostrzec 

reguły, według których jedne sposoby zaliczane są np. do „lamparcich”, a inne 

do „psich”. Być może tytuły i podział tekstu są wytworem fantazji jakiegoś 
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późniejszego redaktora, który starał się uczynić go bardziej tajemniczym, choć 

niewątpliwie nazwy kolejnych rozdziałów sugerują, że rekomendowane są 

w nich coraz mniej „nobliwe” sposoby. Za późniejszym wprowadzeniem tych 

nazw przemawia podział tekstu na 60 paragrafów w niektórych wersjach 

opatrzonych własnymi tytułami
28

. Owych sześć rozdziałów wylicza się już w 

komentarzu Sima Biao 司馬彪 (zm. 306 r. n.e.) do Księgi Mistrza Zhuanga 

(choć rozdział „smoczy” poprzedzony tam  jest przez „psi”), co wskazuje, że 

podział taki istniał już w II w. n.e.
29

. Z cytatów w dziełach późniejszych wiemy 

jednak, iż poszczególne paragrafy nie zawsze występują tam w obecnie znanym 

porządku
30

. Z pewnością więc tekst podlegał pewnym zmianom w I tysiącleciu 

n.e. 

Od epoki Song wielu uczonych chińskich uznawało Liu tao za tekst 

apokryficzny, napisany w epoce Han lub nawet jeszcze później, nie mający nic 

wspólnego z dziełami wymienionymi w bibliografii zamieszczonej w Historii 

dynastii Han
31

. Wskazywano nie tylko na dość oczywiste anachronizmy, które 

się w nim pojawiają, lecz również na sprzeczny z konfucjańską doktryną 

moralną charakter zawartych tam nauk, co nie powinno się zdarzyć w dziele 

sławnego przedstawiciela tej szkoły.  

We wspomnianej bibliografii pojawiają się jednak dwa dzieła. Wśród prac 

taoistycznych wymienia się Księgę Wielkiego Księcia (Taigong) liczącą 237 

rozdziałów (pian), składającą się z trzech części: Zmyślne plany (mou 某) – 81 

rozdziałów, Wypowiedzi (yan 言) – 71 rozdziałów i Wojowanie (bing 兵) – 85 

rozdziałów
32

. Adnotacja Ban Gu przy dziełach wojskowych mówi jednak, że 

                                                           
28

 Patrz tekst zawarty w wydaniu Kanonu z epoki Song: ZGBS, t. 1. 
29

 Patrz: Zhuangzi ji shu 莊子集釋 [„Księga Mistrza Zhuang” z zebranymi objaśnieniami], 

opracowana przez Guo Qingfana 郭慶藩(z epoki Qing), z interpunkcją Wang Xiaoyu 王孝魚, 

Zhonghua Shuju, Beijing 1982, s. 824. 
30

 Patrz omówienie tego problemu przez Shen Donglina w: Li Ling, Bingjia baojian, s. 661. 
31

 Patrz: Zhang Xincheng 張 心 澂 , Weishu tongkao 偽 書 通 考 [Ogólny przegląd badań 

apokryfów], Shangwu Yinshuguan, Shanghai 1957, s. 933-938. 
32

 Han shu, s. 1729 (rozdz. 30). 
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podczas porządkowania ksiąg starożytnych usunięto także dzieło Wielkiego 

Księcia
33

, co może świadczyć o tym, iż istniało jeszcze inne, uznane za niezbyt 

wartościowe. Nadto jednak w dziale ksiąg konfucjańskich pojawia się Sześć 

przemyślnych sposobów historyka dynastii Zhou (Zhou shi liu tao 周史六弢). 

Choć ostatni znak – czytany także tao – ma tam inną formę graficzną, to jednak 

jest on tożsamy z używanym w tytule Liu tao. Już średniowieczni komentatorzy 

uznawali, że są to te same teksty
34

. Ban Gu, autor Historii dynastii Han, dodaje 

jednak, że księga ta powstała prawdopodobnie w końcu panowania króla Huia 

惠 (676 – 651), lub na początku panowania Xianga 襄 (651 – 618), a jak 

utrzymują niektórzy nawet wcześniej, w okresie króla Qinga 頃 (618 – 612)
35

. 

Jak widać w epoce Han nie wiązano jej z Wielkim Księciem. Dopiero w 

bibliografii zamieszczonej w Historii dynastii Sui dzieło to jest mu przypisane 

już w tytule. Ponieważ była to koncepcja stosunkowo późna, budziła jeszcze 

większą podejrzliwość dawnych badaczy usposobionych krytycznie. Z odwołań 

do tej księgi, które znajdujemy w starożytnych dziełach z ostatnich stuleci p.n.e. 

wynika tylko, iż istniało dzieło podobne. 

Wśród manuskryptów wojskowych odkopanych w Yinqueshan 銀雀山 

znaleziono również fragmenty tego dzieła i to w formie bliskiej tekstowi 

zachowanemu, co potwierdza, że tekst zamieszczony w Kanonie jest 

rzeczywiście starożytny. Badacze jednak uważają, że choć formował się on 

przez dłuższy czas i zawiera starsze elementy, jest jednak stosunkowo późny 

i pochodzi zapewne z IV w p.n.e., i to raczej z drugiej jego połowy, a może 

nawet z początków III w. p.n.e.
36

  Cytaty z Liu tao, które znajdujemy 
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Tamże, s. 1757. 
34

 Tamże,s. 1725; patrz komentarz Yan Shigu 顏 師 古, s. 1728 (żył on w latach 581-645). 
35

 Tamże, s. 1725. 
36

 Patrz: wnioski Sheng Donglinga 盛 冬 鈴  w: Bingjia baojian, s. 660-661; Sun Deqi 孫德期, 

Liu tao qian shuo 六韜淺說 [Krótkie objaśnienie księgi „Sześć przemyślnych sposobów”], 

Jiefangjun Chubanshe, Beijing 1987; Zhang Lie 張烈, Liu taode chengshu ji qi 

neirong六韜的成書及其內容 [Formowanie „Sześciu przemyślnych sposobów” i ich treść], 

„Lishi Yanjiu”, 1981, nr 3, s. 124-126; Robin D.S. Yates, New Light on Ancient Chinese 
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w starożytnych i średniowiecznych księgach nie zawsze są zgodne z ich wersją 

znaną z Kanonu. Wynika z tego, że dawniej istniały jeszcze inne warianty tej 

księgi, być może obszerniejsze, które niestety zaginęły. 

Trzy strategie (San lüe 三略) znane są także pod tytułem Trzy strategie 

Księcia Żółtego Kamienia (Huangshigong san lüe 黃石公三略), a nauki zawarte 

w tym dziele przypisywane są również Wielkiemu Księciu. Związane jest ono z 

osobą Zhang Lianga 張良 (zm. 185 r. p.n.e.), który był towarzyszem walki Liu 

Banga 劉邦 (256? – 195 r. p.n.e.), założyciela dynastii Han, i jego 

najsławniejszym strategiem. Według legendy Zhang Liang otrzymał w młodości 

od tajemniczego starca tę księgę, z zapewnieniem, że studiowanie jej uczyni go 

„nauczycielem królów”. Ponadto starzec obiecał, że za trzynaście lat spotkają 

się ponownie u podnóża góry Gucheng 穀 城, a wtedy będzie on miał postać 

żółtego kamienia.  

Ofiarowana księga nosiła tytuł: Reguły wojowania Wielkiego Księcia 

(Taigong binga 太公兵法). Wedle starożytnych podań to dzięki zawartym w 

niej naukom Zhang Liang osiągnął sławę i zaszczyty. Spełniła się również druga 

część przepowiedni. Po trzynastu latach, kiedy Zhang Liang przejeżdżał obok 

wskazanej góry, istotnie zobaczył dziwny, żółty kamień, który zabrał ze sobą 

aby oddawać mu cześć. Owego nieśmiertelnego, ze względu na przyjętą postać, 

nazwano Księciem Żółtego Kamienia. Gdy Zhang Liang zmarł, pochowano go z 

owym kamieniem i obu im składano ofiary
37

.  

Legenda przypisuje Wielkiemu Księciu nauki zawarte w księdze, milczy 

jednak o tym, przez kogo zostały spisane. W przypadku księgi tak tajemniczej 

i przekazanej (z woli Nieba?) w cudowny sposób, aby wspomóc ustanowienie 

                                                                                                                                                                                     

Military Texts; Notes on Their Nature and Evolution, and the Development of Military 

Specialization in Warring States China, „T’oung Pao”, t. 74 (1988), s. 224. 
37

 Shi ji, s. 2033-20366, 2048 (rozdz. 55). Patrz tłumaczenie tego fragmentu w: Ralph 

D. Sawyer, dz. cyt., s. 282, a całej biografii w Yang Hsien-yi, Gladys Yang, The Records ..., 

s. 238-252.   
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nowej dynastii, kładącej kres nieprawościom epoki Qin, pytanie o autora 

uznawane było przez  starożytnych za niestosowne. 

Termin lüe zawarty w tytule księgi można rozumieć jako przemyślną czy 

nawet ukrytą, „strategię” (plan działania). Praca składa się z trzech rozdziałów, 

które oznaczono w sposób tradycyjny, przy użyciu określeń porządkowych: 

Shang lüe 上略, Zhong lüe 中略, i Xia lüe 下略. Najprostszym ich 

tłumaczeniem byłoby: początkowy, środkowy i końcowy [rozdział] o strategii, 

ale może też chodzić o najlepszą, średnią i najgorszą (ale wciąż akceptowalną) 

ze strategii albo też: najwyższą, średnią i „niską” – dostosowaną do 

najprostszych potrzeb. Jednakże w końcowej części rozdziału II, we fragmencie, 

który może być późniejszą interpolacją, jest wyraźnie powiedziane, że każda z 

tych strategii dostosowana jest do innych czasów oraz sytuacji, odpowiednio do 

stanu coraz głębszego upadku społeczno-politycznego: 

Mędrcy uosabiają Niebo, Znakomici wzorują się na Ziemi, zaś 

Światli uczą się z [wydarzeń i pouczeń] starożytności. Dlatego Trzy 

strategie zostały napisane dla czasów [pogłębiającego się] upadku. 

Najwyższaa strategia ustanawia właściwe normy i nagrody, wskazuje na 

różnice między złoczyńcami a [nadmiernie] dzielnymi, jak też określa 

sukcesy i klęski. Średnia strategia odróżnia cnotę od postępków 

i uwidacznia zmiany w [naturze] władzy. Niska strategia  pokazuje [na 

czym polega] Droga i Cnota, analizuje spokój i stabilność, jak też stan 

wielkich zagrożeń i napięć, wykazując jakie nieszczęścia wynikają 

z odrzucenia Znakomitych. Dlatego, gdy władca w pełni rozumie 

Najwyższą strategię będzie w stanie pozyskać na służbę Znakomitych 

i zniewolić wrogów. Jeśli pojmie Średnią strategię zdoła utrzymać pod 

kontrolą swych wodzów i kierować masami [żołnierzy?]. Jeżeli 

[natomiast] zgłębi Niską strategię zdoła pojąć przyczyny rozkwitu 
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i upadku, jak również regulacje niezbędne dla zaprowadzenia porządku 

w państwie
38

.  

Dalej wspomina się, iż Średnia strategia przeznaczona jest dla władcy-

hegemona (ba 霸) i umożliwia zdobycie zasług oraz przetrwanie w czasach 

wojennych. Z tego wynika, że pierwsza strategia przeznaczona jest dla władcy-  

-króla (wang 王). Według myśli konfucjańskiej hegemon zdobywał i 

utrzymywał swą władzę i supremację nad innymi państwami dzięki użyciu sił 

zbrojnych, przemocy i kar. Król natomiast panował dzięki swym cnotom 

uznanym przez wszystkich i powszechnemu pragnieniu, aby być mu 

posłusznym. Kierował ludźmi wpajając im normy właściwego postępowania i 

udzielając nagród. Oczywiście ten wzorzec uznany był za najlepszy. Trzecia 

strategia przeznaczona byłaby zatem dla zwykłych władców, nie 

przejawiających większych ambicji, pragnących w miarę spokojnie sprawować 

rządy, w czasach zamętu i chaosu.  

Za tymi rozróżnieniami kryją się głębsze koncepcje historiozoficzne. Król 

poprzez doskonałe rządy może realizować zasady Nieba, gdyż Drogę wskazują 

mu Mędrcy. Hegemon korzystać może już tylko z zasad Ziemi i liczyć co 

najwyżej na pomoc Znakomitych. Zwykły władca opiera się na ludziach 

(pierwiastku Człowieka) i korzysta ze wsparcia Światłych, którzy swe nauki 

czerpią z doświadczeń i nauk o wiele doskonalszej starożytności. Pierwsza – 

najbardziej ambitna – jest zatem „strategią Nieba”, druga – ograniczona do 

rozszerzania swej władzy – „strategią Ziemi”, trzecia zaś – obliczona po prostu 

na przetrwanie – „strategią ludzką”, opartą na rozumieniu i wykorzystywaniu 

natury Człowieka. Można dodać, że koncepcję Triady: Nieba, Ziemi 

i Człowieka jako czynników konstytuujących kosmos wypracowano dopiero 

w epoce Han. 

                                                           
38

 San lüe, reprint wydania Kanonu z epoki Song, zamieszczony w ZGBS, t. 2, s. 15 (Zhong  

lüe). Oryginalne wydanie zamieszczonego tam Kanonu Militarnego pochodzi z okresu 1163-

1195. 
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Pewne elementy takiego uporządkowania materiału występują wprawdzie 

w San lüe, lecz zawarte tam wskazania nie zawsze dają się tak jednoznacznie 

przyporządkować. Odnoszą się przede wszystkim do polityki państwa, a tylko 

w niewielkiej części do spraw wojskowych. Ponadto spotykamy się ze 

szczególną sytuacją: znaczną część pierwszego rozdziału stanowią cytaty 

pochodzące z Księgi tajemnej wiedzy o armii (Jun chen 軍讖)dzieła obecnie 

zaginionego. Termin chen oznaczający zdobywanie znajomości spraw 

przyszłych za pośrednictwem duchów, poprzez wróżby i omeny (tu 

przetłumaczony jako „wiedza tajemna”, gdyż w cytowanych fragmentach nie 

mówi się wcale o wróżbach), pojawił się dopiero w epoce Qin, co 

sugerowałoby, że dzieło to powstało stosunkowo późno
39

. Tekst robi wrażenie 

swoistych objaśnień do San lüe, co kłóci się z legendą o jego przekazaniu Zhang 

Liangowi i związkach z Wielkim Księciem. Rozdział drugi natomiast zawiera 

i objaśnia liczne cytaty z innej księgi: Moc armii (Jun shi 軍勢), także 

zaginionej, o której niewiele wiadomo. Między innymi z tych powodów 

niektórzy badacze sugerują, że Zhang Liang otrzymał księgę Sześciu 

przemyślnych sposobów, a nie Trzech  strategii
40

. Zwraca uwagę synkretyczny 

charakter tego dzieła; w którym przewijają się idee konfucjańskie i taoistyczne, 

koncepcje szkoły legistów i Mo Di. 

Najwcześniejsza wzmianka o Księdze księcia Żółtego Kamienia i cytaty 

z niej pochodzące pojawiają się w Historii dynastii Późniejszej Han (Hou Han 

shu 後漢書), gdzie nazywa się ją nieco inaczej: Zapiskami księcia Żółtego 

Kamienia (Huangshigong ji 黃石公記)
41

. Tytuł ten pojawia się także w 

późniejszych dziełach, ale cytaty z tej księgi pokrywają się z tekstem Trzech 

strategii. Ponadto w bibliografii zawartej w Historii dynastii Sui wyraźnie 
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 Xu Baolin, Huangshigong san lüe qianshuo 黃石公淺說 [Krótkie omówienie księgi „Trzy 

strategie Księcia Żółtego Kamienia”], Jiefangjun Chubanshe, Beijing 1986, s. 14-15. 
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stwierdza się, że jest to ta sama praca, tyle że różnie nazywana. Wymienia się 

tam jeszcze kilka ksiąg wojskowych przypisywanych postaci nieśmiertelnego 

starca, a przy jednej z nich – Chytrych sposobach Księcia Żółtego Kamienia 

(Huangshigong qi fa 黃石公奇法) – nadmienia, że jest ona tożsama z Trzema 

strategiami i Kanonem Zhang Lianga (Zhangliang jing 張良經)
42

. Można zatem 

sądzić, że tekst Księgi czasami opatrywano i takim tytułem. Xu Baolin na 

podstawie analizy rozmaitych wzmianek, języka i zawartych w niej koncepcji 

ideologicznych wnosi, że musiała ona powstać w końcowym okresie panowania 

dynastii Wcześniejszej (albo Zachodniej) Han, prawdopodobnie w okresie 

grupowania się różnych sił politycznych i uczonych wokół Wang Manga 王莽 

(33 r. p.n.e. – 23 r. n.e.), który probował założyć nową dynastię
43

. Wu Shuping 

吳 樹 平, dopuszczając takie datowanie, sugeruje, że mogła ona powstać także 

nieco wcześniej, a rzeczywistym autorem mógł być sam Zhang Liang, który 

stworzył legendę o cudownym otrzymaniu Księgi, aby przydać jej znaczenia 

i wagi
44

. Z pewnym przybliżeniem można zatem przyjąć, że mamy do czynienia 

z dziełem pochodzącym z epoki dynastii Wcześniejszej Han (206 r. p.n.e. – 25 

n.e.), najprawdopodobniej zaś z początków naszej ery. 

Kwestia autorstwa Księgi Mistrza Wei Liao (Weiliaozi 尉繚子) jest 

sporna i niejasna, gdyż autor uwidoczniony w tytule niczym szczególnym się nie 

odznaczył. Przypisuje się ją zazwyczaj uczonemu, może wędrownemu 

strategowi, z epoki króla Huia 惠 z państwa Wei 魏 (władcy znanego także jako 

Liang 梁), którego panowanie przypada prawdopodobnie na lata 369 – 310 r. 

p.n.e. (albo 369 – 319)
45

, ponieważ księga zaczyna się dialogiem autora z tym 
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 Li Ling, Bingjia baojian, s. 602-605. 
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władcą. W Zapiskach historyka znajdujemy wzmiankę, że król państwa Qin 秦, 

późniejszy Pierwszy Cesarz, w dziesiątym roku swego panowania (czyli w 237 

r. p.n.e.) przyjął pewnego Wei Liao.  

Być może chodzi o dwie różne osoby, ale Xu Yong 徐勇dopuszcza też 

możliwość, że to ten sam człowiek (przy założeniu, że hipotetyczny autor żył 

przeszło 90 lat). Dwanaście początkowych rozdziałów jest prawdopodobnie 

związanych z państwem Wei, dziesięć końcowych zaś z państwem Qin. Byłyby 

to zatem jego prace powstałe w różnych okresach życia, najpierw w jednym, a 

później drugim państwie
46

. Li Jiemin 李 解 民 przyjmuje, że autor służył w 

państwie Wei, ale jego spotkanie z władcą Qin uznaje za nieprawdopodobne
47

. 

Zhang Liangshu w wyniku szczegółowej analizy wszystkich danych dochodzi 

do wniosku, iż tekst ten związany jest z panowaniem króla Huia (datowanym 

przezeń na lata 370 – 335), choć nie jest pewne czy autorem jest sam Wei Liao, 

czy też nauki te spisali jego uczniowie
48

. Li Ling, nie wdając się w kwestie 

biograficzne, przyjmuje, iż praca ta pochodzi z drugiej połowy epoki Królestw 

Walczących
49

. Pojawiające się do niedawna twierdzenie, że autorem tekstu był 

„oficer z państwa Qin”, obecnie, po znalezieniu fragmentów tego tekstu w 

Yinqueshan, wydaje się być przestarzałe”
50

.  

Przypomnijmy, że nawet nazwisko autora budzi pewne wątpliwości. Wei 

jest bowiem jednym ze znanych nazwisk starożytnych, ale także nazwą urzędu 

wojskowego, który z pewnym przybliżeniem można by tłumaczyć jako 

„dowódca pułku”. Może więc chodzi po prostu o „pułkownika Mistrza Liao”, 
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choć nie wiemy, czy istotnie pełnił on funkcje dowódcze. W starożytności 

jednak przyjmowano, że autor ten żył w epoce Królestw Walczących, nosił 

nazwisko Wei i był uczniem Shang Yanga 商鞅 (ok. 359 – 338 r. p.n.e.), 

znanego teoretyka legizmu (pisze o tym Ban Gu i Yan Shigu 顏師古, 

komentator z epoki Tang, powołujący się przy tym na zaginione dziś dzieło Liu 

Xianga)
51

. 

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, ponieważ w bibliografii epoki Han 

wymienione są dwa dzieła przypisywane Wei Liao: w dziale „prac 

synkretycznych” (za jia 雜家) wymienia się Księgę Wei Liao liczącą 29 

rozdziałów, a w dziale prac wojskowych (w sekcji xingshi 形勢) Księgę Wei 

Liao zawierającą 31 rozdziałów. Przy pierwszej z nich podane są wiadomości 

biograficzne o Wei Liao
52

. Li Jiemin po przeanalizowaniu wzmianek o tym 

dziele, w bibliografiach pochodzących z epoki Sui i Tang (w których księga ta 

jest nadal cytowana w dziale „prac synkretycznych”) dowodzi, że tekst 

zachowany do dziś jest tożsamy z pracą, którą wymienia się w bibliografii epoki 

Han wśród dzieł „synkretycznych”, a nie wojskowych. Potwierdzają to również 

fragmenty znalezione w Yinqueshan, choć zachowane dzieło liczy tylko 24 

rozdziały (pian), czyli pewne jego fragmenty zostały utracone
53

. 

W największym skrócie można by ich treść przedstawić następująco: 

W rozdziałach 1-3 przedstawia się rolę czynników kluczowych 

w prowadzeniu wojny, takich jak uwarunkowania astrologiczne (którym 

wartości się odmawia), uwarunkowania związane z terenem, strukturami  

społecznymi oraz organizacją wojsk. W rozdziale 4 omawiane są czynniki 

określające sposób toczenia wojny – uwarunkowania polityczno-moralne oraz 

siłę zbrojną. Rozdziały 5-8 poświęcone są prowadzeniu samych działań 

zbrojnych. Rozdziały 9-12 dotyczą wodza naczelnego i oficerów, 
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sprawowanych przez nich funkcji i sposobu ich mianowania. W rozdziałach 13-

24 omawiana jest problematyka dotycząca dowodzenia armią, zawierają one 

również rozmaite praktyczne wskazówki odnoszące się do sposobu prowadzenia 

działań wojennych. Dzieło to jest swoistym kompendium starożytnej wiedzy 

wojskowej. 

Autor wielokrotnie cytuje tezy zarówno Sun Wu, jak i Wu Qi, ale 

niewątpliwie to ten drugi wywarł nań większy wpływ. 

 

Dialogi Li Księcia Wei (Liweigong wendui 李衛公問對) występują czasem 

pod rozwiniętym tytułem Dialogi cesarza Taizonga z dynastii Tang z Li 

Księciem Wei (Tang Taizong Liweigong wendui 唐太宗李衛公問對). Tekst jest 

zapisem rozmów cesarza Taizonga 太宗 (627 – 650) z jednym z 

najsławniejszych chińskich wodzów Li Jingiem 李靖 (571 – 649). Taizong był 

bratem założyciela dynastii Tang i wybitnym wodzem, Li Jing odegrał zaś 

kluczową rolę w odbudowie cesarstwa przez cesarzy z nowej dynastii Tang. Był 

on funkcjonariuszem dynastii Sui, wobec której pozostał lojalny aż do jej 

upadku, za co nowy cesarz chciał nawet go stracić. Ułaskawiony, podobnie 

wiernie służył następnej dynastii i pod jej panowaniem osiągnął największe 

sukcesy. Dowodził pojedynczymi armiami, był wodzem naczelnym, ministrem 

wojny, ministrem sprawiedliwości, a w końcu jednym z najwyższych 

dostojników cesarstwa. Walczył z ludami Południa, Zachodu, Wschodu i 

Północy, przywracając panowanie cesarstwa na jego rozległych peryferiach. 

Obydwaj cesarze, którym służył, docenili go jeszcze za jego życia. Uważali, że 

przewyższa on sławnych wodzów starożytności. Był niewątpliwie znakomitym 

znawcą klasycznej teorii wojny i umiał jej zasady twórczo stosować w praktyce, 

będąc jednocześnie uosobieniem cnót konfucjańskich. W 637 r. cesarz nadał mu 

tytuł „Księcia rejonu Wei” i od tej pory tak był zazwyczaj nazywany
54

. 
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Rozmowy o sztuce wojennej spisane w Dialogach zaczynały się około 643 r. i 

prowadzone były przez kilka lat. Ponieważ Li Jing miał już wtedy 73 lub 74 

lata, występował w roli mentora wobec swego znakomitego, ale znacznie 

młodszego rozmówcy (cesarz był odeń młodszy o 26 lat), objaśniając mu zasady 

wojowania
55

.  

Dialogi są dziełem, które pod wieloma względami różni się od wcześniej 

omawianych. W Kanonie jest jedynym późnym dziełem w całości napisanym 

w formie dialogu, którego uczestnicy byli niewątpliwymi znawcami rzemiosła 

wojennego. Sawyer trafnie zauważa, że jest to przede wszystkim analiza 

podstawowych tez chińskich klasyków teorii wojny oraz występujących w nich 

sprzeczności, przedstawiona na tle problemów wojskowych, ilustrowana 

przykładami z kampanii prowadzonych przez rozmówców
56

. Autentyczność 

tego właśnie dzieła jest najczęściej kwestionowana. Od czasów dynastii 

Północnej Song wielu uczonych uważało tę księgę za apokryf pochodzący 

z końca epoki Tang lub nawet początków dynastii Song, napisany w związku 

z zaginięciem oryginalnego dzieła Reguły wojowania Li Księcia Wei (Liweigong 

binga 李衛公兵法). Najczęściej podejrzewano, że falsyfikat został 

sfabrykowany przez Ruan Yi 阮逸, który użył w tym celu cytatów z Liweigong 

bingfa, zachowanych w dziełach wcześniejszych (Ruan Yi otrzymał stopień 

jinshi po egzaminach z okresu 1023 – 1031, żył zatem na początku XI w.)
57

. Już 

He Qufei 何去非 redagujący Kanon miał wątpliwości co do autentyczności tego 

                                                                                                                                                                                     

U Sawyera znajdujemy angielskie tłumaczenie tekstu będącego syntezą obu prac. Dz. cyt., s. 

313-320. 
55

 Patrz omówienie dzieła i biografii obu rozmówców w: Zeng Zhen曾振, Tang Taizong 

Liweigong wendui jin zhu jin yi 唐太宗李衛公問對今註今譯 [Dialogi cesarza dynastii Tang 

Taizonga i Li Księcia Wei], Taiwan Shangwu Yinshuguan, Taibei 1986 (wyd. poprawione), s. 

3. 
56

 Ralph D. Sawyer, dz. cyt., s. 313. 
57

 Patrz przegląd opinii na temat Ruan Yi w: Zhang Xincheng, dz. cyt., s. 954-956. 
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dzieła, a Dialogi włączono do Kanonu ponieważ chciał tego Zhu Fu 朱服, 

kierujący Akademią
58

.  

Jednakże wielu współczesnych badaczy uznaje te wątpliwości za mało 

uzasadnione i traktuje Dialogi jako dzieło powstałe na początku epoki Tang 

i przedstawiające myśl Li Jinga, choć niekoniecznie spisane przez niego 

samego
59

. Wang Zongyi 汪宗沂 podjął w końcu XIX w. próbę częściowej 

rekonstrukcji Reguł wojowania Li Jinga na podstawie zachowanych cytatów (w 

dziełach z epok Tang i Song, głównie w Tong dian)
60

. W ten sposób 

uzyskaliśmy drugie dzieło wykładające poglądy Li Jinga. Niewątpliwie jest ono 

bardziej wiarygodne, choć struktura jego jest czysto hipotetyczna. Ta próba 

rekonstrukcji wykazała, że Dialogi różnią się zasadniczo od zachowanych 

cytatów z zaginionej księgi Li Jinga.  

Dodajmy, że w epoce Tang Li Jingowi przypisywano wiele dzieł 

wojskowych. Zapewne on sam pisywał jakieś prace, a jako wysoki dostojnik 

miał też sekretarzy i innych pomocników. Myśli zawarte w Dialogach są 

nowatorskie, świadczą o głębokiej znajomości klasyków. Niewielu ówczesnych 

autorów podołałoby takiemu dziełu. Przemawia to za autentycznością dzieła, 

mimo rozmaitych przeróbek, a być może i częściowej utraty tekstu. 

Dialogi dzielą się na trzy rozdziały („zwoje”), które nie mają własnych 

tytułów. Omawiane są w nich rozmaite problemy praktyczne i teoretyczne dzieł 

wcześniejszych, na szczególną uwagę zasługują nowatorskie interpretacje 

                                                           
58

 Patrz: Chun zhu ji wen 春渚紀聞 [Zapiski tego co zasłyszane znad wiosennego brzegu], 

autorem tej pracy jest He Wei 何薳 żyjący w końcu XI w. Cytują tę wypowiedź Wu Rusong, 

Wang Xiancheng, Liweigong wendui jiaozhu李衛公問對校注[Dialogi Li Księcia Wei z 

weryfikacją i komentarzami], Zhonghua Shuju, Beijing 1983, s. 2. 
59

 Patrz: Wu Rusong, Wang Xiancheng, dz. cyt., s. 1-14; opinia Pian Yumo w: Bingshu 

baojian, s. 318. 
60

 Patrz Weigong bingfa ji Ben 衛公兵法輯本[Zrekonstruowany tekst „Reguł wojny Księcia 

Wei”], opracowany przez Wang Zongyi (1836-1906), ukończony w 1888 r., reprint 

najstarszego zachowanego wydania z 1894 r. w: ZGBS, t. 2, s. 289-425. Patrz współczesne 

opracowanie tego tekstu: Deng Zezong 鄧澤宗, Lijing bingfa ji ben zhu yi 
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traktatu Sun Wu. Dialogi kontynuują racjonalistyczną tradycję traktatów 

starożytnych, co tym bardziej zasługuje na podkreślenie, że pod koniec 

I tysiąclecia i na początku II tysiąclecia dużą popularność w piśmiennictwie 

wojskowym zaczęły zdobywać rozmaite koncepcje magiczno-mistyczne, 

związane ze specyficzną religijnością chińską. 

W Kanonie prócz ksiąg najbardziej ważkich teoretycznie znalazły się 

zatem prace, których autorstwo przypisywane jest wodzom armii założycieli 

najsławniejszych dynastii. Przyjmuje się, że Wielki Książę Wang, który odegrał 

kluczową rolę w ustanowieniu dynastii Zhou napisał Sześć przemyślnych 

sposobów oraz Trzy strategie. To ostatnie dzieło miało służyć Zhang Liangowi, 

który był wodzem wojsk założyciela dynastii Han. Dialogi były zaś związane  

z ustanowieniem dynastii Tang. Z kolei Reguły Sima uchodziły za zasady, 

którymi kierowali się władcy i zwycięscy wodzowie epoki archaicznej (Shang 

i Zhou). Dodawało to tym dziełom splendoru i niewątpliwie podnosiło ich wagę.  

Mimo że w sztuce wojennej epoki Song wielkiego znaczenia nabrały 

elementy magiczne i parareligijne do Kanonu  włączono tylko dzieła o orientacji 

racjonalistycznej, które, niejednokrotnie, jak na przykład dzieła Sun Wu oraz 

Wei Liao, otwarcie odrzucały takie koncepcje. 

                                                                                                                                                                                     

李靖兵法輯本注譯 [Zrekonstruowany tekst „Reguł wojowania Li Jinga” z objaśnieniami i 

współczesnym przekładem], Jiefangjun Chubanshe, Beijing 1990. 
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7). Dzieje Kanonu militarnego 

Układ Kanonu ulegał rozmaitym zmianom. Jedną z przyczyn było 

rozmijanie się rzeczywistej wartości tekstów z pozycją polityczną i 

„ideologiczną” ich rzekomych autorów. Najbardziej szanowanym z autorów był 

niewątpliwie Wielki Książę Wang, współtwórca potęgi wyidealizowanej przez 

konfucjanistów dynastii Zhou, jednak dwa przypisywane mu teksty Sześć 

przemyślnych sposobów wojennych oraz Trzy strategie nie były dziełami 

wybitnymi. Natomiast Sun Wu oraz Wu Qi zajmowali znacznie skromniejsze 

miejsce w hierarchii polityczno-ideologicznej, ale ich traktaty stały się podstawą 

teorii klasycznej. Podobne trudności pojawiały się także w przypadku innych 

tekstów. 

Kanon militarny uformował się w specyficznym kontekście politycznym 

oraz instytucjonalnym. W 1072 r. dla utworzonej wówczas cesarskiej Akademii 

Wojskowej, która liczyła stu uczniów, opracowano po raz pierwszy zbiór 

podstawowych tekstów. Składał się on z Księgi Mistrza Suna, Księgi Mistrza 

Wu oraz Sześciu przemyślnych sposobów. W 1075 r. przeprowadzono pierwszą 

reformę i studia tego ostatniego tekstu ograniczono tylko do jego fragmentów, 

które dołączono w zestawie lektur do Sunzi i Wuzi. W 1080 r. zestaw 

rozszerzono do siedmiu dzieł uznanych za „kanoniczne”. Stały się one odtąd 

podstawowym materiałem egzekwowanym na wspomnianych powyżej 

egzaminach na stopnie wojskowe, paralelnych do egzaminów cywilnych. Do 

kanonu tego włączono: Księgę Mistrza Suna, Księgę Mistrza Wu, Reguły Sima, 

Dialogi Li księcia Wei, Księgę Mistrza Wei Liao, Trzy strategie i Sześć 

przemyślnych sposobów wojennych. Taki układ Kanonu jest dziełem kierującego 

wówczas Akademią Zhu Fu 朱服 oraz He Qufeia 何去非, choć ten ostatni zgłaszał 

wątpliwości, czy należy włączać doń Sześć przemyślnych sposobów oraz 

Dialogi, uznawane przez wielu uczonych epoki Song za apokryfy. Dlatego też 

znalazły się one na końcu Kanonu. Tekst ten zachował się w Chinach w formie 
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manuskryptu, chociaż istnieją też późniejsze wydania ksylograficzne z epoki 

Ming, a jedna z jego wersji zachowała się także w Japonii
61

.  

Za panowania cesarza Xiaozonga 孝宗 (1163 – 1189) na czwartą pozycję 

w Kanonie – w związku z prestiżem Wielkiego Księcia – wysunięto Sześć 

przemyślnych sposobów, a za tym dziełem następowały: Księga Mistrza Wei 

Liao, Trzy strategie i Dialogi. Nieco późniejsze ksylograficzne wydanie Kanonu 

(datowane na okres 1163 – 1194, a zachowane tylko w Japonii) wysuwa nawet 

na pierwsze miejsce Sześć przemyślnych sposobów, a za nim dopiero następują 

traktaty Sun Wu i Wu Qi, Reguły Sima, Dialogi, Księga Mistrza Wei Liao, a 

zamykają je Trzy strategie
62

. W epoce Song pojawił się jeszcze inny układ: po 

traktatach Sunzi i Wuzi oraz Regułach Sima następują Księga Mistrza Wei Liao, 

Trzy strategie, Sześć przemyślnych sposobów, a na końcu Dialogi. Występując 

w wydaniu z komentarzami Shi Ziemia 施子美 (XII – XIII w.), uczonego z 

państwa Dżurdżenów
63

, porządek ten stał się dość popularny również w 

Chinach. W popularnym wydaniu Liu Yina 劉寅 z okresu panowania Taizu 太祖 

(1368-1399), założyciela dynastii Ming, z własnymi komentarzami 

redaktora, przywrócono dawny układ Zhu Fu
64

. Układ ten występuje również 

w wydaniu, które zawiera uwagi wielkiego filozofa konfucjańskiego i teoretyka 

wojskowości Wanga Yangminga 王陽明 (1472 – 1529). Taką samą kolejność 

zastosował on w wydaniu siedmioksięgu, które opatrzył swoim pełnym 

                                                           
61

 Patrz: Liu Shenning, Zhongguo bingshu..., s. 65 (pozycja 493). 
62

 Patrz: Song kan ben wujing qishu宋刊本武經七書[Ksylograficzny tekst „Kanonu 

militarnego w siedmiu księgach” z epoki Song], Shangwu Yingshuguan, Shanghai 1935. 

Wielokrotnie wznawiany. W ZGBS (t. 1-2) zamieszczono reprint jego części składowych, a 

nie dzieła integralnego). 
63

 Patrz: Shishi qishu jiangyi [„Siedmioksiąg” z objaśnieniem sensu przez pana Shi], ZGBS, 

t. 8. 
64

 Patrz: Jingyin Ming ben Wujing qishu zhijie 景 印 明 本 武 經 七 書 直 解[Reprint 

tekstu z epoki Ming „Kanonu militarnego w siedmiu księgach z prawidłowymi 

objaśnieniami”], opracowany przez Liu Yina, pierwsze wydanie 1398; ZGBS, t. 10-11 

(opublikowany po raz pierwszy w 1933, kilkakroć wznawiany). Patrz także omówienie 

historii Kanonu w: Wang Xianchen, Xu Baolin, Zhongguo gudai bingshu zatan [Omówienie 

chińskich ksiąg starożytnych o wojskowości], Zhanshi Chubanshe, Beijing 1983, s. 115-116. .  
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komentarzem
65

. Natomiast Zheng Tinggu 鄭廷鵠 w wydaniu z 1553 r., które 

opatrzył pełnym komentarzem, przyjmuje kolejność Shi Zimeia
66

.  Wielokrotnie 

wznawiane wydanie He Shoufa 何守法 z 1604 r. poszło śladem Zhu Fu, co 

najczęściej praktykowano w epokach Ming i Qing
 67

. Można więc ją uznać za 

standardową. 

Kolejność dzieł w Kanonie miała w Chinach szczególnie duże znaczenie, 

gdyż określała ich „hierarchię ważności”. Ulegała ona pewnym zmianom, choć 

zazwyczaj traktaty Suna i Wu stawiano na czele. Zasługuje to na uwagę, 

ponieważ ich wartość nie zawsze była tak oczywista. W cytowanym już 

kodeksie dynastii Tang jako przykłady zakazanych ksiąg wojskowych wymienia 

się Sześć przemyślnych sposobów oraz Trzy strategie
68

. Jak widać magia 

nazwiska Wielkiego Księcia Wanga przesłaniała czasem rzeczywistą wartość 

przypisywanych mu dzieł.  

Początkowo tylko dzieło Suna opatrzone było w Kanonie komentarzem 

napisanym przez Cao Cao 曹操 (155-220). Szczególny dlań szacunek wiązał się 

z jego pozycją wielkiego wodza i cesarza, założyciela krótkotrwałej dynastii 

Wei. Najstarszy zachowany pełny komentarz do wszystkich dzieł Kanonu, i to 

świetny, opracował wspomniany powyżej Shi Zimei 施 子 美, pochodzący 

z rządzonego przez Dżurdżenów państwa Jin 晉. Nosi ono tytuł: 

„Siedmioksiąg” z objaśnieniem sensu przez pana Shi (Shishi qishu jiangyi 

                                                           
65

 Patrz: Wujing qishu Yangming xiansheng shou pi [Siedem ksiąg kanonu militarnego 

z odręcznymi uwagami pana Yangminga], Zhonghua Zhanlüe Xuehui, Taibei 1988. Reprint 

niesprecyzowanego wydania epoki Ming. Najstarsze pochodzi z 1543 r. Patrz: Liu Shenning, 

dz. cyt., s. 116 (pozycja 990) i wydanie ksylograficzne z komentarzami z 1621 r.: Xin juan 

biaoti wujing qishu 新 鐫 標 題 武 經 七 書[Na nowo wyrzeźbione wydanie Kanonu 

militarnego w siedmiu księgach ze wskazaniem tematów], przechowywane w Akademii Nauk 

Wojskowych, w Bibliotece Harbińskiej i innych. Patrz: Liu Shenning, dz. cyt., s. 169 (pozycja 

1306). 
66

 Wujing qishu sishi juan [Siedem ksiąg kanonu militarnego w czterdziestu rozdziałach], 

patrz Liu Shenning, dz.cyt., s. 116 (pozycja 997). 
67

 Patrz: Liu Shenning, dz. cyt., s. 116, 147 (pozycje 997, 1156).  
68

 Patrz: Wallace Johnson, (przekł.), The T’ang Code, Princeton University Press, Princeton 

1997, t. 2, s. 79 (artykuł 110). 
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施氏七書講義), a jego najstarsze zachowane mimeograficzne wydanie pochodzi z 

1222 r.
69

 Klarowność i oryginalność jego interpretacji wzięła się być może stąd, 

że komentarz ten pisał zsinizowany Dżurdżen (choć mógł to być mieszkający 

tam chiński uczony) dla wojowniczych rodaków (dzieło to zachowało się w 

Japonii). Drugie najpopularniejsze wydanie z komentarzem, które zyskało 

największą popularność, opracował, w latach 1397 – 1398 r., też wspomniany 

już Liu Yin 劉寅, na polecenie samego cesarza Taizu. Ono nosi tytuł: Kanon 

militarny w siedmiu księgach prosto objaśniony (Wujing qishu zhijie 

武經七書直解)
70

. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem do komentarza włączył on 

własne rozważania i przykłady z historii. Później, różnego typu objaśnienia do 

siedmioksięgu pisało jeszcze kilkudziesięciu, nieraz znanych, autorów, żadne z 

tych wydań nie zyskało jednak podobnej renomy.  

Z opracowań Kanonu warto wymienić jeszcze Porównanie Siedmioksięgu z 

odnośnymi materiałami (Qishu cantong七書參同) dzieło wybitnego myśliciela 

Li Zhi 李贄 (1527 – 1602) oraz wartościową i popularną pracę Zhu Yonga 朱墉 

ukończoną w 1700 r. Siedem ksiąg kanonu militarnego z zebranymi 

objaśnieniami różnych autorów (Wujing qishu huijie 武經七書匯解)
71

  

Ze współczesnych chińskich opracowań na uwagę zasługują trzy wydania 

Kanonu, opatrzone objaśnieniami trudniejszych terminów i ich przekładem na 

język współczesny. Są to: 1) dzieło zbiorowe Li Linga i innych Drogocenne 

zwierciadło dla strategów (Bingjia baojian 兵家寶鑒) włączające także pewne 

teksty zaginione np. traktat Sun Bina; 2) zbiorowe opracowanie Deng Zezonga 

鄧澤宗 i innych; 3) autorskie opracowanie Huang Pumina.  

                                                           
69

 Patrz: Liu Shenning, dz. cyt., s. 68. Autor tego opracowania zaznacza, że w niektórych 

wydaniach dzieło to nosi tytuł:  Wujing quanshu jiangjie 武經全書講解 [Kanon militarny z 

objaśnieniami do całej księgi]. 
70

 Liu Shenning, dz. cyt., s. 109. Autor dodaje, że niekiedy ma ono tytuł zmodyfikowany: 

Wujing zhijie ershiwu juan 武經直解 二十五卷 [Kanon militarny prosto objaśniony w 25 

zwojach]. 
71

 Reprint zamieszczony w zbiorze ZGBS, t. 42-43. 
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Pierwszego przekładu Kanonu na język zachodni dokonał Ralph D. Sawyer 

przełożywszy go na angielski. 
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8). Inne prace o wojskowości 

W bardzo wielu dziełach starożytnych zawarte są fragmenty, a nawet całe 

rozdziały dotyczące sztuki wojennej i wojskowości. Wiązało się to 

z ujmowaniem tych dziedzin jako części polityki państwa, ważnych 

w utrzymywaniu ładu politycznego oraz moralnego. Niekiedy zawarte w tych 

dziełach ogólne koncepcje odnoszono również do wojowania. 

Na pierwszym miejscu, bez wątpienia, trzeba wymienić Księgę Drogi 

i Cnoty (Dao de jing 道德經). Autorstwo tradycyjnie przypisywano Lao Danowi 

老聃 (około 580 – 500 p.n.e.), znanemu także jako Lao Zi, legendarnemu 

założycielowi taoizmu, choć Księga jest zapewne kompilacją pochodzącą z 

końca III w. p.n.e.
72

 Przedstawia ona ogólne reguły działania, które odnoszono 

również do wojskowości. Dlatego czasem uznawano ją za „dzieło wojskowe” i 

włączano do zbiorów prac o tej tematyce
73

. Wang Zhen 王眞 pochodzący z 

epoki Tang napisał nawet obszerną pracę: Objaśnienie podstawowych koncepcji 

odnoszących się do wojskowości w Księdze Drogi i Cnoty (Daodejing lun bing 

yao yi shu道德經論兵要義述)
74

. 

Bardzo ważne było również jedno z najbardziej szanowanych dzieł kanonu 

konfucjańskiego Komentarze Pana Zuo 左傳 [Zuo zhuan]. Przypisywano je Zuo 

Qiumingowi 左丘明, współczesnemu Konfucjusza, ale prawdopodobnie spisane 

                                                           
72

 Patrz: Michael Loewe, Early Chinese Texts, A Bibliographical Guide, The Institute of East 

Asian Studies, University of California, Berkeley 1993, s. 270-271 (analiza Williama 

G. Boltza). Większość podanych tutaj datowań tekstów klasycznych opiera się na tym 

opracowaniu.  
73

 Patrz jej polskie tłumaczenie: Tadeusz Żbikowski (przekł.), Tao-te-king czyli Księga Drogi 

i Cnoty, „Literatura na Świecie”, 1987, nr 1, s. 3-72. Pośród licznych tłumaczeń angielskich 

jednymi z najlepszych są: Arthur Waley, The Way and Its Power, A Study of the Tao Te Ching 

and Its Place in Chinese Thought, Grove Press, New York 1958; Wing-tsit Chan (przekł.), 

The Way of Lao Tzu (Tao-te ching), Macmillan, New York 1963;  Victor H. Mair (przekł.), 

Lao Tzu, Tao Te Ching, The Classic Book of Integrity and the Way, Bantam Books, New 

York – Toronto 1990.  Patrz studium o jego wpływie na myśl wojskową: Yang Bing’ana 楊 炳 

安 , Sun, Lao bingxue yitong lun孫,老兵學異同論[O podobieństwach i różnicach koncepcji 

wojskowych Suna i Lao], w: SZTS, s. 21-31. 
74

 Reprint jej starego wydania zamieszczony jest w ZGBS, t. 2. 
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zostało w latach 403 – 386 p.n.e. W zasadzie jest ono kroniką wydarzeń 

historycznych Epoki Wiosen i Jesieni (w tym i wojen), zawiera też zapis wielu  

przemówień i dyskusji, jakie toczyli rzekomo władcy tej epoki z wysokimi 

funkcjonariuszami. Wiele przedstawionych tam tez stało się podstawą dla 

konfucjańskich interpretacji wojny
75

. 

Na uwagę zasługuje również Księga Pana na Shangu (Shangjun shu 

商君書), spisana przez uczniów Shang Yanga 商鞅 (359? – 338 p.n.e.), który 

był jednym z głównych teoretyków szkoły legistów. Przedstawia ona zasady 

budowy „despotii doskonałej” – totalitarnego, zmilitaryzowanego państwa, 

metody zarządzania zarówno państwem, jak i wojskiem, opierające się na 

systemie kar i nagród oraz ścisłym przestrzeganiu norm
76

. 

Innym ważnym dziełem jest Księga Mistrza Mo (Mozi 墨子). Została ona 

spisana przez uczniów Mo Di 墨翟(ok. 479 – 381 p.n.e.), a uzupełniana w 

następnych stuleciach. Szkoła Mo Di odegrała ogromną rolę w rozwoju myśli i 

tradycji wojskowej. W Księdze Mistrza Mo, najostrzej w całej literaturze 

chińskiej, potępia się wojny, dopuszczając tylko wojny obronne. W dalszych 

rozdziałach tego dzieła znajdujemy nawet szczegółowe zalecenia dotyczące 

prowadzenia obrony ufortyfikowanych miast. Zawiera nie tylko porady 

techniczne, ale i porady o charakterze magicznym związane z koncepcjami 

Pięciu Elementów oraz numerologią
77

. Uczniowie tego wielkiego filozofa 

utworzyli rodzaj „zakonu rycerskiego”, którego członkowie spieszyli na pomoc 
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 Patrz: James Legge (przekł.), The Chinese Classics, t. 5, The Ch’un Ts’ew with the Tso 

Chuen, Wen Shi Zhe Chubanshe, Taibei 1972 (reprint wydania Oxford Clarendon Press, 

Hong Kong 1894. Patrz wybór cytatów z tego dzieła odnoszących się do wojny: Zhu Baoqin, 

Zuoshi bingfa [Sztuka wojny Pana Zuo], Shanxi Renmin Chubanshe, Xian 1991.  
76

 Najlepszy jest przekład rosyjski: Lieonard S. Pierełomow, Kniga prawitiela obłasti Szan, 

Izd. Nauka, Moskwa 1968. Patrz także: J.J.L. Duyvendak (przekł.), The Book of Lord Shangi, 

Arthur Probstein, London 1928. 
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 Patrz przekłady: Yi-pao Mei, The Ethical and Political Works of Motse, Arthur Probstein, 

London 1929. Burton Watson (przekł), Mo Tzu, Basic Writings, Columbia University Press, 

New York 1963. Patrz komentarz do rozdziałów wojskowych tej księgi: Cen Zhongmian 

岑仲勉, Mozi chengshou ming pian jian zhu 墨子城守各篇簡注[Sławne rozdziały „Księgi 

Mistrza Mo” o obronie miast z komentarzami], Guji Chubanshe, Beijing 1958. 
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atakowanym państwom lub zwalczali lokalnych ciemięzców, broniąc słabych i 

uciśnionych.  Niewątpliwie przyczynili się oni do ukształtowania tradycji 

„wędrownych wojowników” altruistycznie zwalczających krzywdzicieli i 

broniących sprawiedliwości. Paradoksalnie więc, ta najbardziej antywojenna 

szkoła była zarazem najbardziej wojownicza. 

Jednym z ważniejszych dzieł konfucjańskich jest Księga Mistrza Xuna 

(Xunzi 荀子). Przypisywana jest Xun Kuangowi 荀況(ok. 298 – 238 p.n.e.), a po 

części spisana przez jego uczniów. Potępia się w niej koncepcje Sun Wu jako 

niemoralne, postuluje zaś humanitarne i uczciwe prowadzenie wojen, 

minimalizujące szkody wyrządzane ludności cywilnej. Zdaniem tego filozofa 

wojny powinny być prowadzone jedynie dla szczytnych celów obrony ładu 

moralnego, i tylko w sposób moralny
78

. 

Warto wspomnieć też o Księdze Mistrza Guana (Guanzi 管子), zbiorze 

pism przypisywanych Guan Zhongowi 管仲(zm. 645 r. p.n.e.). Jednak to 

starożytne kompendium powstawało w ciągu wielu stuleci, aż do początków 

naszej ery. Jeden z jego rozdziałów w całości poświęcony jest sztuce wojennej, 

a inne nawiązują do spraw wojskowych (jest też rozdział poświęcony  

mapom)
79

. 

Inną ważna pozycją są Chytre plany Królestw Walczących (Zhanguo ce 

戰國策). Jest to zbiór tekstów pochodzący najprawdopodobniej z III w. p.n.e., 

choć zredagowany w I w. p.n.e., przedstawiający politykę zagraniczną i strategię 

poszczególnych państw Epoki Królestw Walczących. Reprezentuje on myślenie 

w kategoriach geopolityki, wykorzystywanie polityki zagranicznej i dyplomacji 

w celu zwiększania siły państwa i likwidacji zagrożeń. Jest on cennym 
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 Patrz znakomity przekład: John Knoblock, Xunzi, A Translation and Study of the Complete 

Works, Stanford University Press, Stanford  1988-1994, t. 1-3. 
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 Patrz świetny przekład: Allyn W. Rickett, Guanzi, Political, Economic, and Philosophical 

Essays from Early China, Princeton University Press, Princeton 1985-1998, t. 1-2. 
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uzupełnieniem traktatu Suna ukazującym jak pojmowane były w Chinach 

starożytnych zalecane przez ten traktat zasady zwyciężania bez walki
80

. 

Z dzieł o starożytnym rodowodzie warto wymienić jeszcze krótki tekst: 

Księgę dostosowania do pierwiastka yin (Yinfujing 陰符經), przypisywaną 

zazwyczaj legendarnemu Cesarzowi Żółtemu twórcy Państwa Środka (który 

miał panować w IV tysiącleciu p.n.e.), kiedyindziej zaś Wielkiemu Księciu 

Wangowi. Dzieło to zdobyło popularność w drugiej połowie I tysiąclecia n.e. 

Ma ono wprawdzie charakter filozoficzny i opisuje mechanizmy rządzące naturą 

na sposób taoistyczny, lecz cieszyło się dużą popularnością wśród wojskowych. 

Księga opatrzona jest wstępem sławnego Zhuge Lianga 諸葛亮 (181 – 234), 

który rzekomo napisał do niej również swój komentarz
81

. 

Innym ważnym tekstem jest Księga wykorzystywania okazji i chytrych 

sposobów (Wo qi jing 握奇經), przypisywana Feng Hou 風後, wodzowi 

mitycznego Cesarza Żółtego. Jest to apokryf pochodzący prawdopodobnie z 

początków naszej ery, który również zyskał popularność wśród wojskowych. 

Przedstawia sposoby posługiwania się szykami regularnymi i nieregularnymi, 

zależnie od okoliczności. 

W 1973 r., w Mawandui 馬王堆, odkopano starożytne teksty z Epoki 

Królestw Walczących należące do zaginionego dzieła Cztery księgi kanoniczne 

Cesarza Żółtego (Huangdi si jing 黃帝四經). Fragmenty tej pracy odnoszą się do 

wojskowości
82

. 
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 Patrz przekład: J. I. Crump, Chan-kuo ts’e, Chinese Materials Center, San Francisco 1979 

(wyd. II, poprawione). 
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 Patrz tekst z epoki Ming z zebranymi komentarzami opracowanymi przez Li Quana 

(VIII w.) w serii: Zhuzi bai jia congshu諸子百家叢書 [Zbiór dzieł wszystkich myślicieli], 

Shanghai guji Chubanshe, Shanghai 1990. 
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 Patrz teksty starożytne opublikowane w MWD, ich reprint w ZGBS oraz opracowania: Yu 

Mingguang 余明光, Huangdi si jing yu Huang Lao sixiang黃帝四經與黃老思想 [Cztery 

księgi kanoniczne Cesarza Żółtego i myśl szkoły taoistycznej Huang-Lao], Heilongjiang 

Renmin Chubanshe, Heerbin 1989; Chen Guying 陳鼓應, Huangdi si jing jin zhu jin 

yi黃帝四經今註今譯 [Cztery księgi kanoniczne Cesarza Żółtego ze współczesnymi 
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Wśród dzieł późniejszych na uwagę zasługuje Ogród wodza (Jiang yuan 

將園), zwany także Księgą umysłu [Xin shu 心書]. Praca ta przypisywana jest 

Zhuge Liangowi (181 – 234) z Epoki Trzech Królestw, najsławniejszemu 

chińskiemu strategowi. Dość często uznaje się ją za późny apokryf, pochodzący 

być może z XIII – XIV w., lecz okres jej powstania nie został definitywnie 

rozstrzygnięty
83

. Gdybyśmy uznali autentyzm tego dzieła, byłoby ono 

najstarszym opracowaniem mającym charakter swoistego „podręcznika wodza”. 

W krótkich paragrafach omawia się tam podstawowe elementy działań 

wojskowych i dowodzenia (np. władza wodza, unikanie zagrożeń we własnej 

armii, natura ludzka, cnoty wodza, sposoby i środki dowodzenia). Tego typu 

dzieła opracowywano od epoki Song, co potwierdzałoby jego apokryficzny 

charakter. Jednak Księga umysłu nie jest po prostu heterogeniczną kompilacją 

opracowaną na podstawie innych dzieł, lecz dziełem z wyraźną myślą 

przewodnią i specyficznym podejściem do wojny, w którym szczególnie 

eksponowane są psychologiczne aspekty kierowania armią i umacniania jej sił 

oraz psychologiczne metody walki z wrogiem. Dzieło to cieszyło się wielką 

popularnością od XIV w., w epokach Ming i Qing. O jego znaczeniu i 

rozpowszechnieniu świadczy najlepiej fakt, że (obok pracy Sun Wu) zostało 

przełożone na wietnamski przez Ho Chi Minha, w okresie II wojny światowej, 

kiedy to organizował on siły partyzanckie do walki z okupantem japońskim
84

.  

                                                                                                                                                                                     

objaśnieniami i przekładem], Taiwan Yinshuguan, Taibei 1995; Leo S. Chang, Yu Feng, The 

Four Political Treatises of the Yellow Emperor, University of Hawai’i Press, Honolulu 1998. 
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 Patrz: Zhang Xinchen, Weishu..., s. 953; Xiong Wuyi 熊 武 一 (red.), Gudai bingfa 

jianshang cidian 古 代 兵 法 鑒 賞 辭 典 [Leksykon cennych dzieł starożytnych o sztuce 

wojennej], Junshi Yiwen Chubanshe, Beijing 1991, s. 461-462; Zhuge Liang ji 

諸葛亮集[Dzieła zebrane Zhuge Lianga], He Luo Tushu Chubanshe, Taibei 1974 (Wstęp). 
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 Tekst jego włączony jest do ZGBS, t. 2, oraz  Zhuge Liang ji. Patrz także: jego opracowanie 

Zhang Kun張坤, Zhang Lijia章理佳, „Xin shu” xin bian yi ping<<心書>>新編譯評 [Nowe 

opracowanie „Księgi umysłu” z przekładem i krytyczną analizą], Jiefangjun Chubanshe, 

Beijing 1991. Popularny przekład angielski: Thomas Cleary, Mastering the Art. of War, 

Zhuge Liang’s and Liu Ji’s Commentaries on the Classic by Sun Tzu, Shambala, Boston – 

London 1989. 
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Zhuge Liang uchodzi za autora jeszcze dwóch innych dzieł: Szesnastu 

chytrych sposobów Księcia Walecznego [Wuhou shiliu Ce 武候十六策] oraz 

Sztuki wojowania Księcia Walecznego przy pomocy ośmiu szyków (Wuhou ba 

zhen binga 武候八陣兵法)
85

. Przypisywana Zhuge Liangowi koncepcja ośmiu 

szyków bojowych o magicznej mocy odegrała wielką rolę w kształtowaniu się 

późniejszej myśli wojskowej, choć autentyczność tych dzieł budzi rozmaite 

wątpliwości. Koncepcja „ośmiu szyków” jest starsza od nich, spotykamy ją już 

u Sun Bina.  

Księga gwiazdy Taibo o naturze yin (Taibo yin jing 太白陰經) napisana 

przez Li Quana 李筌 (VIII w. n.e.) to kompendium wiedzy wojskowej o 

objętości 10 dość obszernych rozdziałów. Gwiazda Taibo odpowiada planecie 

Wenus uważanej w Chinach za „gwiazdę wojny”. Dzieło to cieszyło się dużym 

uznaniem wojskowych. Otwiera ono epokę pisania coraz obszerniejszych 

kompendiów wojskowych, swoistych podręczników dla dowódców. Bardzo 

dużo miejsca poświęca się w tym dziele nie tylko siłom natury, terenowi, 

potencjałowi państwa, kadrom wojskowym oraz rozmaitego typu działaniom 

wojennym, lecz również kwestiom parareligijnym: astrologii wojskowej, 

prognozowaniu wydarzeń na podstawie zachowania zwierząt i zjawisk 

meteorologicznych, magicznym szykom wojskowym wykorzystującym ukryte 

i tajemne siły natury itd.
86

   

Następnym sławnym kompendium jest Księga norm tygrysich (Hu qian 

jing 虎鈐經) autorstwa Xu Tonga 許洞 (ok. 970 – 1011). Był on zawodowym 

wojskowym, choć nie osiągnął w tej służbie znaczących sukcesów. Księgę tę 

przedstawił w 1005 r. cesarzowi Zhenzongowi 真宗 (993-1023). Dzieło liczy 20 
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 Pierwszy tekst w Zhuge Liang ji, drugi w ZGBS, t. 2 (zrekonstruowany przez Wang 
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 Wartościowe jest opracowanie tego tekstu przez Liu Xiantinga 劉先廷, Taibo yin jing yi 

zhu 太白陰經譯註[Księga gwiazdy Taibo o naturze yin z tłumaczeniem i komentarzami], 

Junshi Kexue Chubanshe, Beijing 1996. 
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bardzo obszernych rozdziałów i omawia zarówno racjonalistyczne zasady 

klasycznej teorii wojowania obejmujące rozmaite kwestie praktyczne i 

techniczne, normy organizacyjne i rytualne, jak też praktyki parareligijne. Poza 

zagadnieniami wymienionymi przy opisie poprzedniego dzieła zajmuje się 

wykorzystywaniem „mocy” 8 trygramów i Pięciu Czynników (wuxing 五行), 

tajemnymi mocami terenu i gwiazd itd. 

Najsłynniejszym dziełem encyklopedycznym epoki Song jest wszakże 

Generalne opisanie podstawowych zasad kanonu militarnego (Wujing zongyao 

武經總要), złożone z 43 obszernych rozdziałów. Opracowali je Zeng Gongliang 

曾公亮 (998 – 1078) i Ding Du 丁度 (990 – 1053) na polecenie cesarza 

Renzonga 仁宗 (1023 – 1064). W opracowaniu miały swój udział i inne osoby 

np. nadworny astrolog Yang Wende 樣惟德. Gotowe dzieło przedstawiono 

cesarzowi w 1044 r., a on opatrzył je swoją przedmową. W dziele tym zawarta 

jest w istocie ówczesna wiedza wojskowa. Przedstawia ono doświadczenia z 

rozmaitych wojen prowadzonych od czasów starożytnych, opisy i rysunki 

machin wojennych oraz broni, sposoby zdobywania i obrony ufortyfikowanych 

miast, wróżby, astrologię wojskową i inne elementy o parareligijnym 

charakterze oraz obszerne cytaty z wielu dzieł wcześniejszych.  

W epoce Song powstały jeszcze dwie stosunkowo krótkie prace, o których 

warto wspomnieć. To Omówienie wydarzeń przygotowane przez Doktora He 

(He boshi bei lun 何博士備論) oraz Chytre plany dla wszystkich rodzajów 

wojen (Baizhan qu lüe 百戰奇略), początkowo znane pod tytułem Reguły 

chytrych działań dla wszystkich rodzajów wojen (Bai zhan qi fa 百戰奇法). 

Omówienie wydarzeń opracował wspomniany powyżej He Qufei, współredaktor 

Kanonu militarnego, pierwszy „doktor nauk wojskowych” (1082 r.) i profesor 

Akademii Wojskowej w latach 1082 – 1089, kiedy to napisał tę książkę. 

Przedstawia w niej historyczne doświadczenia wojen toczonych od starożytności 

aż do Epoki Pięciu Dynastii (907 – 960), w tym osiągnięcia i błędy dwudziestu 
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dwóch najsławniejszych wodzów. Jest to pierwszy usystematyzowany opis 

doświadczeń historycznych w sferze wojskowej
87

.  

Drugie z dzieł, niepewnego autorstwa, pochodzące najprawdopodobniej 

z XI – XII w., dawniej przypisywane było Liu Ji 劉基, który żył znacznie 

później, znanemu także jako Liu Bowen 劉伯溫 (1311 – 1375), wodzowi 

cesarza Taizu 太祖 (1368 – 1399), założyciela dynastii Ming. Zawiera ono 

krótkie rekomendacje dotyczące stu rodzajów działań związanych z wojną. W 

tym swoistym „podręczniku” wymienia się między innymi: rachuby wstępne, 

planowanie, użycie szpiegów i agentów, stosowanie doborowych jednostek, 

posługiwanie się piechotą, jazdą, użycie wozów transportowo-obronnych i łodzi, 

postępowanie przy dużej przewadze liczebnej i przy słabości liczebnej, reguły 

walki prowadzonej w różnym terenie itp. Po każdej z rekomendacji, opartej na 

dziełach klasyków  i uzupełnionej późniejszymi doświadczeniami, następują 

historyczne przykłady jej zastosowania, wzbogacane w następnych stuleciach, 

aż do początków XVII w.
88

 

Z prac powstałych w epoce Song (960 – 1279) można jeszcze wymienić 

Życiorysy stu wodzów z siedemnastu historii (Shiqi shi bai jiang 

zhuan十七史百將傳), dzieło autorstwa Zhang Yu 張預, jednego z najlepszych 

komentatorów Księgi Mistrza Suna, uzupełnione w epoce Ming
89

 i Systemy 
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qianshuo百戰奇法淺說[Objaśnienie reguł chytrych działań dla wszystkich rodzajów wojen], 

Jiefangjun Chubanshe, Beijing 1987. Pierwszego tlumaczenia tego tekstu na angielski 

dokonał Ralph D. Sawyer, One Hundred Unorthodox Strategies, Westview Press, Boulder 
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 Patrz: Shiqi shi bai jiang zhuan [Życiorysy stu wodzów z siedemnastu historii],  

opracowane przez Zhang Yu (X-XI w.), reprint epoki Ming z 1567 r. w ZGBS, t. 9. Tamże 

również reprint: Bai jiang zhuan xu bian 百將傳續編[Uzupełnienie życiorysów stu wodzów], 

ukończone przez He Qiaoxina w 1482 r. 
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organizacyjne armii wszystkich epok (Lidai bing zhi 歷代兵制) Chen Bolianga 

陳傅良
90

. Pojawienie się w epoce Song tylu rozmaitych dzieł 

najprawdopodobniej związane było z procesami profesjonalizacji wojskowych, 

wyodrębniania się ich w strukturach administracyjnych państwa z administracji 

cywilnej, co było częścią szerszego procesu formowania profesjonalnego 

aparatu biurokratycznego dla zarządzania państwem. Nie bez znaczenia były też 

wojny toczone z półbarbarzyńskimi ludami z północy. Wojskowi wyodrębniali 

się wtedy jako grupa społeczna dysponująca określoną wiedzą zawodową, choć 

do końca cesarstwa nie doszło do ich pełnego wyodrebnienia. 

W epoce Ming (1368 – 1644) kontynuowano pisanie komentarzy 

i objaśnień do dzieł dawniejszych oraz opracowywanie rozmaitych 

podręczników i  kompendiów. Najobszerniejsze z nich było Opisanie 

przygotowań wojskowych [Wu bei zhi 武備志], składające się z 240 dużych 

rozdziałów (z 738 ilustracjami). Dzieło to opracował Mao Yuanyi 茅元儀 (1594 

- 1644?), który pochodził z rodziny wojskowej i sam pełnił funkcje dowódcze 

różnych szczebli, aż do generała. Był również funkcjonariuszem ministerstwa 

wojny i wykładowcą cesarskiej akademii wojskowej. Pracował nad swoim 

dziełem piętnaście lat i wykorzystał w nim ponad dwa tysiące ksiąg 

wojskowych.  

Opisanie przygotowań wojskowych  składa się z pięciu zasadniczych 

części: wyboru najważniejszych tekstów wojskowych (18 rozdziałów); 

omówienia problemów strategii oraz taktyki na przykładach historycznych od 

Epoki Wiosen i Jesieni do Yuan (33 rozdziały); opisu szyków bojowych 

i ćwiczeń wojskowych oraz formowania doborowych oddziałów, sztandarów 

i innych znaków do dawania komend (41 rozdziałów). Następna, czwarta część 

obejmuje wskazówki praktyczne dotyczące rozmaitych działań wojennych oraz 

związanego z nimi wyposażenia, broni i machin wojennych, transportu 
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 Patrz: Lidai bing zhi [Systemy organizacji armii wszystkich epok], opracowane przez Chen 

Bolianga (1137-1203), reprint wydania z okresu 1821-1851 w ZGBS, t. 7.  
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lądowego i okrętów, fortyfikacji, organizowania obozu, szturmu i obrony, 

leków, koni, organizowania osad wojskowych, sztandarów oraz innych znaków, 

wywiadu i rozpoznania (53 rozdziały). W końcowej, piątej części obszernie 

omawiane są kwestie związane z Naturą i meteorologią (tian 天), kalendarzem, 

astrologią, wróżbami, zabiegami magicznymi, wykorzystywaniem różnych 

rodzajów terenu, operowaniem fizycznymi i duchowymi siłami ludzi oraz ich 

zasobami, podaje też charakterystyki „barbarzyńców” otaczających Chiny (93 

rozdziały). Dzieło to ma wielką wartość dla historyka wojskowości
91

.  

Z epoki Ming pochodzą również inne, mniejsze kompendia pisane przez 

zawodowych wojskowych np.: Opracowanie militarne (Wu bian 武編)
92

 czy 

Sprawy do zgłębienia dla rozpoczynających karierę (Deng tan bi jiu 登壇必究), 

dzieło obszerniejsze, zawierające 40 rozdziałów i ponad 560 ilustracji
93

. Innego 

typu pracą była Księga wojskowości w stu paragrafach (Bing jing bai pien 

兵經百編). Był to bardzo krótki, ale błyskotliwy podręcznik objaśniający sto 

pojęć (czy też problemów). Długi czas praca ta krążyła wyłącznie w formie 

ręcznie pisanych kopii, być może dlatego, że jej autor uczestniczył w walkach 

przeciwko najazdowi Mandżurów, w prowincji Fujian
94

. Dlatego za panowania 

dynastii mandżurskiej Qing nie był promowany. 

Na szczególną uwagę zasługują dwa dość obszerne dzieła Qi Jiguanga 

戚繼光 (1528 – 1588), jednego z najwybitniejszych wodzów epoki Ming: 

Nowa księga o osiąganiu dobrych rezultatów (Ji xiao xin shu 紀效新書) oraz 
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 Wu bei zhi [Opisanie przygotowań wojskowych], opracował Mao Yuanyi (1594-1644), 

dzieło ukończone w 1619 r., a wydrukowane w 1621. Jego reprint w ZGBS, t. 27-36.   
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 Wu bian [Opracowanie militarne], autorstwa Tang Shunzhi 唐順之 (ur. 1507), 

opublikowane po śmierci autora, pod koniec okresu Wanli 萬歷 1573-1620; jego reprint w 

ZGBS, t. 13-14.  
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 Deng tan bi jiu [Sprawy do zgłębienia dla rozpoczynających karierę], napisane przez Wang 

Minghe 王鳴鶴, ukończone w 1599 r., opublikowane w 1600 r.; jego reprint w ZGBS, t. 20-

25. 
94

 Bing jing bai pian [Księga wojskowości w stu paragrafach], napisana przez Jie Xuana 

揭暄(pierwsza połowa XVII w.), najstarszy zachowany manuskrypt pochodzi z 1849 r., 

najstarsze zaś wydanie z 1898 r., jego reprint w ZGBS, t. 41. 
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Praktyczne wskazówki dla ćwiczenia wojsk (Lian bing shi ji 練兵實紀). Autor 

przedstawił w nich doświadczenia z prowadzonych wojen oraz praktyczne 

zastosowania klasycznych koncepcji. Pierwsza księga zawiera przede wszystkim 

spostrzeżenia na temat organizacji wojsk i walk (w tym morskich) 

prowadzonych w Chinach południowo-wschodnich, druga zaś z działań 

militarnych na północy, w rejonie Wielkiego Muru. Autor poświęca w niej wiele 

miejsca doborowi i kształceniu wyższych dowódców
95

. Nowa księga pod 

wieloma względami jest dziełem wybitnym. Qi Jiguang interpretuje twórczo 

zasady przekazane przez Sun Wu oraz innych klasyków, zwalczając narosły 

przez wieki dogmatyzm i schematyzm w ich stosowaniu. Zgodnie z duchem 

klasyków podkreśla rolę człowieka i sztuki walki, a znacznie mniej fascynuje się 

technicznym wyposażeniem wojsk, zabiegami magicznymi czy 

wykorzystywaniem tajemnych sił Natury. Przedstawia też nowe wzorce 

organizacji wojsk (oparte na autonomicznej i wielofunkcyjnej „dziesiątce 

żołnierzy”) oraz metody zapewnienia armii wysokiego morale. Qi Jiguang 

dostosował tradycyjne idee do nowych warunków, do stosowania broni palnej 

itp. Po raz pierwszy też włączył do sztuki wojennej tradycyjne, ludowe sztuki 

walki (typu gongfu), a nawet sformułował wymóg opanowania ich przez 

dowódców. Opisy i rekomendacje (rozdziały 10-  -14) zawarte w Nowej księdze 

są jednym z najstarszych opisów, jakie na ten temat zachowały się w literaturze 

chińskiej (wiedzę o tradycyjnych sztukach walki przekazywał mistrz swoim 

uczniom, zazwyczaj ustnie i podczas praktycznych ćwiczeń albo w formie 
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 Patrz: Ji xiao xin shu [Nowa księga o osiąganiu dobrych rezultatów], ukończona 

w pierwszej wersji 14 rozdziałów przez Qi Jiguanga w 1560 r. W 1562 r. pojawiła się jej 

wersja z 18 rozdziałami, a w 1584 r. jej zasadniczo zmieniona wersja (znowu 14 rozdziałów), 

znacznie mniej znana. Patrz reprint obu wersji, 18 rozdziałów z wydania z okresu Jiaqing 

嘉慶(1796-1820) i zrewidowanej, 14 rozdziałów z oryginalnego wydania okresu Wanli 

(1573-1620) w ZGBS, t. 18. Zawikłaną historię tego tekstu przedstawia w przedmowie: Ma 

Mingda (red.), Ji xiao xin shu [Nowa księga o osiąganiu dobrych rezultatów], Renmin Tiyu 

Chubanshe, Beijing 1988, s. 5-8. 

Lian bing shi ji 練兵實紀 [Praktyczne wskazówki dla ćwiczenia wojsk], napisana przez Qi 

Jiguanga  w 1571 r., reprint z wydania garnizonu stołecznego z XVIII w. w ZGBS, t. 19. 
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utrzymywanych w tajemnicy rękopiśmiennych pouczeń). W chińskiej myśli 

wojskowej dzieła Qi Jiguanga znamionują swoisty renesans teorii klasycznej, 

przede wszystkim nauk głoszonych przez Sun Wu. 

Pod koniec epoki Ming lub na początku epoki Qing (w XVII w.) powstała 

krótka, ale jedna z najbardziej fascynujących i nowatorskich prac: Trzydzieści 

sześć forteli (Sanshiliu ji 三十六計). Zawiera ona omówienie trzydziestu sześciu 

forteli znanych w formie powiedzeń, z częstymi odwołaniami do Księgi 

przemian. Fortele te mogą być stosowane zarówno w działaniach wojennych i 

dyplomacji, jak i w życiu codziennym. Zapewne praca ta krążyła w formie 

rękopiśmiennych kopii, prawdopodobnie powstała w jednym ze najbardziej 

liczących się stowarzyszeń tajemnych nazywanym Wielką Bramą (Hong Men 

洪門), poprzednikiem znanej Triady
96

. Poza kręgiem wtajemniczonych tekst ten 

nie był znany, odkryto go dopiero w 1940 r., w jednym z prowincjonalnych 

antykwariatów. Pierwsze jego wydanie, w niewielkim nakładzie, ukazało się 

w Chengdu w 1941 r., lecz zaginęło w chaosie wojennym. Zachował się tylko 

jeden egzemplarz, który pojawił się w Pekinie w 1961 r. Wzbudził tam duże 

zainteresowanie, szczególnie w kręgach intelektualistów nastawionych 

sceptycznie do koncepcji Mao, którzy odkrywali w tym tekście opis wielu 

sposobów po mistrzowsku stosowanych przez niego w polityce. Tekst ten, 

zakazany osobiście przez Mao, mógł się ukazać drukiem dopiero po jego 

śmierci, w 1979 r.
97

. Od tego czasu ukazały się jego niezliczone wydania 

w ChRL, w Hongkongu oraz na Tajwanie. Trzydzieści sześć forteli stało się 

największym chyba wśród Chińczyków bestsellerem lat osiemdziesiątych i 
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 Patrz: Dai Weiguang 戴魏光, Hong Men shi 洪門史[Historia stowarzyszenia Wielkiej 

Bramy], Hebei Renmin Chubanshe, Shijiazhuang 1990 (reprint wydania z 1947 r.).  
97

 Patrz: Sanshiliu ji, mi ben binga 三十六計秘本兵法[Trzydzieści sześć forteli, tajny 

egzemplarz o sztuce wojennej], opracowany przez Wu Gu (pseudonim?), z krótką historią 

odkrycia tego dzieła, objaśnieniami i przekładem na język współczesny, wydany jako druk do 

użytku wewnętrznego przez Instytut Nauk Politycznych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w 

Pekinie w 1962 r., reprint w ZGBS, t. 40. Pierwsze wydanie publicznie dostępne: Jilin 

Renmin Chubanshe, Changchun 1979.  
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dziewięćdziesiątych
98

. Było też przedmiotem pogłębionych studiów
99

 i 

przekładów na wiele języków
100

. Obok Księgi Mistrza Suna jest z pewnością 

najbardziej znanym w świecie dziełem klasycznej chińskiej teorii wojny i walki. 

W kręgu kultury chińskiej przewyższa, od lat osiemdziesiątych, swą 

popularnością wszystkie inne, gdyż stało się najlepszym wykładem zasady Sun 

Wu głoszącej że „walka opiera się na wprowadzaniu w błąd i oszustwie”, 

zalecanej przez niego „drogi oszustwa i manipulacji” (gui dao 鬼道), 

przeciwstawnej do konfucjańskiej „drogi słusznej” (zheng dao 正道).    

W epoce Qing (1644 – 1911), w związku z rozwojem badań filologicznych, 

powstawały rozmaite kompilacje, rekonstrukcje i opracowania dawniejszych 

tekstów oraz komentarze do dzieł klasycznych, jednak nie pojawiły się dzieła 

oryginalne i bardziej znaczące przynajmniej w dziedzinie wojskowości. Dopiero 

w połowie XIX w., gdy Chiny zaczęły ponosić bolesne porażki w pierwszym 

zetknięciu z wojskami europejskimi, zaczęły pojawiać się bardziej oryginalne 

prace, choć nadal pisane w duchu teorii klasycznej. Prace te związane były z 

powstaniem Armii Xiang 湘軍101
, chińskim wojskiem utworzonym z inicjatywy 

lokalnej, ale za zgodą przerażonego dworu, w celu zwalczania powstania 
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 Patrz np.: Li Bingyan 李炳彥, Sanshiliu ji xin bian三十六計新編[Nowe opracowanie 

„Trzydziestu sześciu forteli”], Jiefangjun Chubanshe, Beijing 1981 (do 1990 r. ukazało się 

osiem jego wydań w łącznym nakładzie 1 400 000); Ma Senliang 馬森亮, Sanshiliu 

ji三十六計[Trzydzieści sześć forteli], Geda Shuju, Taibei 1984 (wydanie poprawione; w 

związku z trudnościami z wydaniem go również na Tajwanie opatrzone mylącym nadrukiem 

o opublikowaniu w Hongkongu, gdzie ukazało się kilka jego pirackich wydań).  
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 Patrz: Chen Xi 陳羲, Chengyu – Sanshiliu ji 成語-三十六計[Powiedzenia – Trzydzieści 

sześć forteli], Xingguang Chubanshe, Taibei 1984; Wang Xi 王熹 Bo Hua 柏樺, Sanshiliu ji 

quanshu三十六計全書[Pełne wydanie „Trzydziestu sześciu forteli”], Yanshan Chubanshe, 

Beijing 1995, 3 tomy; Zhang Xiaomei 張小梅, Sanshiliu ji三十六計[Trzydzieści sześć 

forteli], Tongji Daxue, Shanghai 1990 (z pogłębionymi analizami odniesień do Księgi 

przemian). Patrz także: K. Gawlikowski, The Chinese Approach to Struggle and the Thirty Six 

Stratagems, „Hemispheres”, 1995 (nr 10), s. 129-146. 
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 Harro von Senger, Strategeme, Scherz Verlag, Bern 1988; Giorgio Casacchia, I trentasei 

stratagemmi, Guida, Napoli 1990;  Francois Kircher, Les 36 stratagemes, J.C. Lattes, Paris 

1991; Sun Haichen, The Wiles of War, Foreign Languages Press, Beijing 1991. 
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 Nazwa ta wiąże się z regionem jej rekrutowania i obejmuje większą część prowincji 

Hunan. 



 97 

Tajpingów (1850 – 1864). Do tego czasu Mandżurowie, którzy byli wówczas w 

Chinach elitą rządzącą, nie dopuszczali Chińczyków do wyższych stanowisk, 

nie zezwalali im też na sformowanie większych, autonomicznych jednostek 

wojskowych. Szczególną renomę zyskały dzieła trzech osób: Zeng Guofana 

曾國藩 (1811 – 1872), który był twórcą Armii Xiang, wysokim dostojnikiem 

cesarstwa i jednym z najwybitniejszych działaczy politycznych tej epoki oraz 

jego dwóch dowódców Hu Linyi 胡林翼 (1812 – 1861) i Wang Pushana 

王璞山. Wojskowe pisma Zeng Guofana zostały zebrane już po jego śmierci 

przez jednego z jego oficerów Wang Dingana 王定安, który w 1874 r. 

ukończył swą pracę, a następnie wydał je pod tytułem: Traktat o operowaniu 

armią i ćwiczeniu wojsk floty  oraz sił lądowych Księcia Zeng Wenzhenga (Zeng 

Wenzhenggong shui lu xingjun lianbing zhi 曾文正公水陸行軍練兵志). Do 

tytułowego dzieła Zeng Guofana dołączone są tam inne jego prace
102

. Natomiast 

Hu Linyi, we współpracy z innymi, napisał w latach 1859 – 1861 rodzaj 

podręcznika Kierowanie wojskami na podstawie opisów z ksiąg historycznych 

(Du shi bing lüe 讀史兵略). Wang Pushan w 1857 r. ukończył dzieło Skromne 

uwagi o ćwiczeniu dzielnych (Lian yong chu yan 練勇芻言)
103

. Tytuł tej pracy 

odnosi się do Armii Xiang, zwanej także „dzielnymi z Hunanu”, gdyż 

przywódcy tej armii przywiązywali wielką wagę do stworzenia etosu bitnego 

wojownika, przeciwdziałali zaś rozpowszechnionym w ówczesnych siłach 

rządowych procesom demoralizacji żołnierzy.  

Należy jeszcze wspomnieć o Zuo Zongdangu 左宗黨 (1812 – 1885) oraz 

Li Hongzhangu李鴻章(1823 – 1901), postaciach, które odegrały znaczącą rolę 

w kształtowaniu się chińskiej myśli wojskowej i w przeprowadzanych w tej 
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 Zeng Wenzhenggong shui lu xingjun lianbing zhi曾文正公水陸行軍練兵志 [Traktat o 

operowaniu armią i ćwiczeniu wojsk floty oraz sił lądowych Księcia Zeng Wenzhenga], 

napisany przez Zeng Guofana w końcu lat sześćdziesiątych, reprint wydania z 1884 r., w 

ZGBS, t. 47. 
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 Patrz: reprint jego wydania z 1875 r. w ZGBS, t. 47. 
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epoce reformach armii. Byli uczonymi tradycyjnego typu, czołowymi 

dostojnikami cesarstwa, a jednocześnie pełnili wysokie funkcje dowódcze. 

Obydwaj związani byli z Zeng Guofanem i tradycją Armii Xiang (choć Li 

Hongzhang zorganizował odrębną jednostkę wojskową – Armię Huai). 

Z czasem stali się pionierami modernizacji technicznej kraju i wojska
104

. 

Odegrali też wielką rolę w przejmowaniu dorobku Zachodu, łącząc w sferze 

wojskowej zachodnie koncepcje i technologię z rodzimymi tradycjami. 

 W XX w. koncepcje wojskowe formułowane przez twórców Armii Xiang 

cieszyły się dużą popularnością w środowiskach patriotycznych i narodowych. 

Były rozpowszechniane w formie kompilowanych wypowiedzi Zenga Guofana 

i Hu Linyi. W wojskach Guomindangu były podstawą procesu kształcenia 

oficerów
105

. Prace te szeroko korzystają z koncepcji Qi Jiguanga, na których 

budowano Armię Xiang, łącząc je z wartościami konfucjańskimi
106

. Odegrały 

one ważną rolę w podtrzymywaniu w Chinach dawnych tradycji, mimo 

przeprowadzanej tam modernizacji sił zbrojnych
107

.  

W połowie XIX w., a nawet i później, rządzącą elitę mandżurską 

charakteryzowała dość konserwatywna postawa. Świadczy o tym wydane 

w 1853 r. dzieło Zbiór pełny o obronie (Fang shou jicheng 防守集成), którego 
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 Ich reformy szczegółowo przedstawiłem w pracy: Chiny wobec Europy; Reformy 

wojskowe XIX wieku, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1979. 
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 Cai E 蔡鍔 (1882-1916), Zeng Hu zhi bing yulu曾胡治兵語錄[Wypowiedzi Zenga i Hu o 

kierowaniu wojskiem], reprint wydania z 1911 r. w ZGBS, t. 50; patrz także Jiang 
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[Wypowiedzi Zenga i Hu o kierowaniu wojskiem z objaśnieniami], Liming Wenhua Shiye, 
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przezeń sławnej Akademii Whampu). 
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 Patrz szczegółowa analiza w: Luo Ergang 羅爾綱, Xiang jun bing zhi湘軍兵志[Opis 

organizacji wojskowej armii Xiang], Zhonghua Shuju, Beijing 1984, s. 71-87. Autor (jeden z 
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koncepcjach Qi Jiguana. 
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 Patrz omówienie tych koncepcji w: Wei Rulin, Liu Zhongping 劉仲平, Zhongguo junshi 

sixiang shi中國軍事思想史 [Historia chińskiej myśli wojskowej], Liming Wenhua Shiye, 

Taibei  1985 r. (wydanie poprawione), s. 339-345.  
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autorem był Zhu Lu 朱璐, mandżurski dostojnik z prowincji Fujian
108

. Autor 

zebrał w tej pracy najrozmaitsze informacje i wskazówki wybrane z dzieł 

klasycznych, dotyczące zagadnień obrony kraju i tradycyjnie ufortyfikowanych 

miast, wzbogacając je stoma, wziętymi z historii, przykładami efektywnych 

działań. Zbiór pełny o obronie przedstawia sposób myślenia rządzącej elity 

mandżurskiej o problemach wojskowych oraz dominujące wówczas twierdzenia, 

że można wygrać wojnę jedynie broniąc się
109

. Była to w istocie jedyna istotna 

modyfikacja dziedzictwa Sun Zi, propagującego ofensywność działań, gdyż 

tradycje na myśli jego oparte wciąż dominowały. 

 

* 

*   * 

Jak widać, do lat siedemdziesiątych XIX w. chińska myśl wojskowa 

opierała się na teorii klasycznej, a zderzenie z wojskami działającymi według 

innych reguł jeszcze pogłębiło zainteresowanie rodzimymi tradycjami 

i poszukiwanie w nich remediów, które często – jak w przypadku Zeng Guofana 

– było twórcze. W istocie recepcja nowych, zachodnich idei rozpoczęła się 

dopiero w latach późniejszych, pod koniec XIX w. Był to jednak proces bardzo 

złożony, związany z rewizją całego dziedzictwa ideologicznego oraz 

kulturowego. Jak to tradycyjne dziedzictwo było trwałe, świadczyć może 

najlepiej dyskusja doradców sowieckich z generałami chińskimi tzw. Armii 

Narodowej w latach 20. XX w. Jak relacjonował to potem Witalij Primakow 

(1897-1937), dowódcy chińscy byli wciąż zafascynowani Zhuge Liangiem oraz 

jego fortelami, a strategię uznawali przede wszystkim za „sztukę podstępów i 

sztukę wprowadzania przeciwnika w błąd”, co wzbudziło – rzecz jasna – gorące 

protesty oficerów sowieckich, przyjmujących zachodnie jej interpretacje. Z 

dyskusji takich wyciągnęli oni wniosek, iż zadanie doradzania miejscowym 
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 Fang shou jicheng [Zbiór pełny o obronie], napisany przez Zhu Lu w 1853 r., reprint 

wydania z tegoż roku w ZGBS, t. 46. 
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wojskowym jest bardzo trudne, gdyż „strategia silnego uderzenia jest prawie 

nieznana chińskim przyjaciołom, a nawet sprzeczna jest z całą ich edukacją 

wojskową”
110

. Jak widać, jeszcze w tym okresie tradycja myśli Sun Zi wciąż 

określała myśl wojskową i edukację oficerów, choć już coraz częściej stykano 

się z zachodnimi tradycjami wojskowymi, które zdobywały coraz więcej 

zwolenników w kręgach zwolenników  modernizacji, czy też ściślej – 

okcydentalizacji Chin. Nowy zwrot ku tradycjom miał nastąpić dopiero w 

okresie II wojny światowej, kiedy do Chiny zmagały się z najazdem japońskim. 

Po zakończeniu tej wojny oraz po wojnie domowej (1947-1949) dokonało się 

przejście armii chińskich do zachodnich wzorców we wszystkich niemal 

dziedzinach. Przy tym armia w ChRL przejmowała wzorce sowieckie, a 

guomindangowska na Tajwanie – amerykańskie. Jednak w obu częściach Chin  

dziedzictwo Sun Zi nadal kultywowano w mniejszym bądź większym zakresie 

zależnie od predylekcji poszczególnych dowódców.  

Z przedstawionego powyżej opisu dawnej literatury wojskowej wynika, że 

w procesie jej formowania szczególnie duże znaczenie miały dwa okresy. 

Pierwszym z nich był koniec epoki Wiosen i Jesieni (770 – 476 p.n.e.) oraz 

epoka Królestw Walczących (475 – 221 p.n.e.), kiedy to ukształtowały się 

zarówno główne szkoły myśli chińskiej i kanoniczne dzieła, jak i podstawowe 

dzieła wojskowe. Koncepcje Sun Zi stały się wtedy fundamentem chińskiej 

myśli wojskowej i specyficznej „filozofii walki”. Znaczenie tego okresu 

poniekąd wiązało się ze skalą i znaczeniem toczonych wówczas wielkich wojen, 

które ostatecznie doprowadziły do likwidacji samodzielnych państw i 

uformowania wtedy właśnie zjednoczonego cesarstwa, które miało przetrwać 

ponad dwa tysiąclecia. Wtedy też zrodziły się struktury państwowe 

„protonowoczesnego typu”, zarządzane przez profesjonalny aparat urzędniczy 

z biurokratycznymi strukturami, spisanymi normami i procedurami oraz 
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sprawozdawczością. Aparat ten kontrolował odtąd życie całej ludności płacącej 

podatki i podlegającej służbie wojskowej. W tym okresie doszło do 

„protonowoczesnych” wojen trwających nieraz po kilka lat, toczonych przez 

masowe armie z poboru, a służących realizacji celów politycznych. 

Drugim ważnym okresem była epoka Song (960 – 1279). Opracowano 

wówczas Kanon militarny i pierwsze wielkie encyklopedyczne dzieła 

o wojskowości. Można powiedzieć, że był to etap zbierania i systematyzowania 

całej dotychczasowej wiedzy wojskowej, związany z początkiem procesu 

profesjonalizacji tej wiedzy oraz kadry oficerskiej, która odtąd musiała się 

wykazywać zdobytym wykształceniem i stopniami naukowymi uzyskiwanymi 

w wyniku państwowych egzaminów wojskowych.  

Proces profesjonalizacji nie był zjawiskiem przypadkowym. Jak twierdzi 

Dieter Kuhn, przejście od epoki Tang do Song w X w. n.e. stanowiło najbardziej 

radykalny przeskok w dziejach cesarstwa chińskiego. Wcześniej w polityce i 

administracji państwa dominowały stare rody arystokratyczne z Północy, a w 

rezultacie o nominacjach na ważne stanowiska państwowe decydowało w 

dużym stopniu pochodzenie, zaś egzaminy otwarte dla całego „szlachetnego 

ludu” odgrywały mniejszą rolę,. Jednak rody te podupadły w wojnach i 

rebeliach IX i X w., a w epoce Song władzę sprawować zaczęła nowa elita 

mandaryńska, uczonych-funkcjonariuszy państwowych, którzy swe pozycje 

uzyskiwali przez zdanie trudnych, wieloszczeblowych egzaminów państwowych 

egzekwujących przede wszystkim znajomość klasyków konfucjańskich. W tej 

nowej elicie znaczące pozycje zdobywali przedstawiciele rosnących w siłę 

rodów z Południa. To zmieniło funkcjonowanie oraz etos państwa i całą kulturę, 

a Chiny wkroczyły w epokę „proto-nowoczesną”
111

.  

                                                           
111

 Dieter Kuhn, The Age of Confucian Rule: the Song Transformation of China, The Belknep 

Press, Cambridge, Mass. 2009, s. 1. Patrz także analizy tej epoki w znakomitym dziele: 

Frederick W. Mote, Imperial China, 900-1800, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 

1999. 



 102 

W rezultacie musiał ukształtować się wtedy system sformalizowanych 

egzaminów cywilnych, co podnosiło kwalifikacje całego aparatu zarządzającego 

cesarstwem. I pojawiła się konieczność kształcenia wykwalifikowanej kadry 

dowódczej, która nie mogłaby kompetentnie operować opierając się na 

kanonicznych dziełach konfucjanizmu. Było to tym bardziej niezbędne, gdyż  

Chiny znalazły się pod bezprecedensową presją militarną koczowniczych lub na 

wpół osiadłych ludów z Północy: Kitanów, Dżurdżenów i Mongołów, a 

poniekąd i Tangutów. Dynastia Song była w istocie jedyną „wielką dynastią” w 

dziejach Chin, która niemal cały czas rządziła w stanie zagrożenia 

zewnętrznego, tracąc kolejno rozległe terytoria, a w końcu upadła pokonana 

przez armie mongolskie. Najpierw ziemie Północy podbijali Kitanowie i 

Dżurdzeni, a później ich państwa i cały basen Rzeki Żółtej podbili Mongołowie. 

Ostatecznie pokonali też dynastię Song Południową (1127 – 1279), rządzącą już 

tylko południowa połową państwa i ustanowili nad całymi Chinami panowanie 

mongolskiej dynastii Yuan (1279-1368). Były to zatem czasy wymagające 

szczególnej troski o armię oraz o odpowiednie przygotowanie kadry wojskowej. 

Po raz drugi Chiny znalazły się w podobnie dramatycznej sytuacji 

w XIX w., kiedy rozpoczął się proces podporządkowywania ich Zachodowi. 

Wtedy jednak musiały szukać nowych koncepcji, wzorów organizacyjnych 

i technologii za granicą, u swoich ciemiężycieli. W ten sposób została otwarta 

zupełnie nowa epoka w ich dziejach i w rozwoju ich myśli strategicznej oraz 

wojskowej. 

 

 

 


