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Rozdział  V  
 

Pojmowanie „sztuki wojennej”  

oraz jej miejsce w cywilizacji chińskiej 

 

Klasyczna chińska teoria wojny różni się w wielu aspektach 

dość znacznie od dawniejszych i współczesnych koncepcji 

zachodnich. Dotyczy to nie tylko zasad prowadzenia walki ale 

nawet samego pojmowania „sztuki wojny”, wartości, na jakich 

ona się opiera, jak również jej funkcji społecznych. Bez 

uwzględnienia tych odmienności trudno w pełni zrozumieć teorię 

Sun Zi.  

 

       1. Tytuł traktatu Sun Zi a koncepcje „sztuki wojennej” w Chinach 

i na Zachodzie 

W języku chińskim od starożytności traktat ten jest znany 

pod tytułem Sunzi 孫 子, czyli Księga Mistrza Suna, albo też Sunzi 

bingfa 孫 子 兵 法 . Ten drugi na języki zachodnie tłumaczy się 

zazwyczaj jako Sztuka wojny Sun Zi (w języku angielskim 

najczęściej zapisuje się go jako Sun Tzu art of war). Tłumaczenie 

to budzi jednak pewne wątpliwości. A ponieważ używane tu 

terminy są ważne dla pojmowania przez Chińczyków „sztuki 

wojennej” warto tę kwestię przedstawić bardziej szczegółowo. 

Istotnie, współcześnie termin bingfa 兵 法 , znany od 

starożytności,  powinien być tłumaczony jako „sztuka wojny”, 

gdyż interpretuje się go na sposób zachodni. Jednak sam traktat  

powstał zapewne w V – III w. p.n.e., a tytuł ten został mu nadany 

w I w. p.n.e., należy więc zapytać, jak wtedy rozumiano termin 

bingfa? I szerzej, jak rozumiano w Chinach starożytnych 

„umiejętności kierowania działaniami wojennymi”? Co uznawano 

w nich za kluczowe?   

Zacznijmy od terminu bing 兵 . W Chinach starożytnych miał 

on bardzo szerokie znaczenie. Pierwotnie oznaczał on „broń”, 

„oręż”, stąd także „żołnierza”, czyli „zbrojnego”. Najstarsze, 
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piktograficzne formy tego znaku przedstawiają topór bojowy na 

krótkiej rękojeści trzymany w oburącz
1
.   

 

 

 

Ryc. 1. Znak bing w inskrypcjach na brązach 

 

Stopniowo dołączano do tego znaczenia pochodne: „wojska”, 

„armia”, a także „wojna”, „wojować”, „wojowanie”, ogólnie - 

„wojskowość”, a nawet „sztuka wojny” – czyli umiejętności 

dowodzenia działaniami wojennymi, niekiedy także – „napadać 

zbrojnie”
2
. Czyli był to w istocie termin o bardzo szerokim  

znaczeniu dotyczący „sfery wojskowej” w zasadzie wiązanej z 

państwem, lub innymi samodzielnymi podmiotami politycznymi.  

Czasem można spotkać jednak jeszcze ogólniejsze jego 

określenia, i to już w tekstach starożytnych. W księdze Wiosny i 

jesienie Pana Lü, dziele opracowanym około 240 r. p.n.e. 

czytamy np.  

Rozważmy teraz [znaczenia] terminu bing 兵. szczegółowo.  

Skrywanie w duszy [niechęci?] bez  okazywania na zewnątrz 

– zalicza się do bing; patrzenie [na kogoś] z wrogością – 

stanowi [przejaw] bing; zmiana barwy i wyrazu twarzy [przy 

hamowanym jeszcze wzburzeniu] – to [kolejny przejaw] bing; 

aroganckie odzywanie się [do partnera] – to również [należy 

do] bing; popychanie i szarpanie się [nawzajem] rękami – 

oto [następny przejaw] bing; szczepienie się i przewracanie 

w walce [dwu osób] – to [tak samo] stanowi bing; walka ze 

sobą zebranych grup – to [podobnie] jest bing; uderzenie 

zbrojne atak całej armii [państwa] – to [również] stanowi 

bing. Tych osiem [przejawów konfliktu] przynależy do bing, a 

                                                           
1
 Patrz:  Chen Chusheng 陳 初 生 , Jinwen changyong zidian 金 文 常 用 字 典 [Słownik 

najczęściej używanych znaków inskrypcji na brązach], Shaanxi Renmin Chubanshe, Xi’an 

1989, s. 281. 
2
 Patrz: Sun Yunhe 孫 云 鶴 , Chang yong hanzi xiangjie zidian 常 用 漢 字 詳 解 字 典 [Słownik 

etymologiczny najczęściej używanych znaków chińskich], Fujian Renmin Chubanshe, 

Fuzhou 1986, s. 136; Gao Shufan 高 樹 藩 , Zhongwen xing yin yi zonghe zidian 中 文 形 音 義 綜 

合 大 字 典 [Wielki słownik ogólny pisma chińskiego przemian form znaków, ich wymowy i 

znaczenia], Zhonghua Shuju, Beijing 1989, 117-8. 
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stanowią one [różne rodzaje] walki (zheng 爭) od najbardziej 

znikomego aż do wielkiego
3
  

Jak widać, nawet szeroka interpretacja terminu bing jako 

„konflikt” jest zbyt wąska, gdyż Chińczycy obejmowali nim 

nawet jego zalążkowe formy, już sam sprzeciw w myślach 

wobec kogoś wyższego rangą (czyli posiadającego pewną 

władzę nad nami), czy niezadowolenie skrywane głęboko, 

podczas gdy na drugim krańcu tego spektrum była wojna w 

pełnej skali, z armiami państwa w polu. W tym ostatnim 

przypadku mówi się w tekście o „trzech armiach” (san jun 三 軍), 

których posiadanie było prerogatywą samodzielnego państwa. 

Znamienne, że nie wymienia się tu pojedynku, który nie 

rozwinął się w Chinach starożytnych w specyficzną instytucję 

społeczną. 

Dodać jeszcze trzeba, że po załamaniu się tradycji „walki 

rycerskiej”, jaka występowała w Epoce Wiosen i Jesieni, z 

wyzywaniem przeciwnika na bój i podejmowaniem walki, kiedy 

obydwie strony będą do niej gotowe, i po upowszechnieniu się  

koncepcji lansowanych przez Sun Zi, sama koncepcja „wojny” 

uległa zasadniczej modyfikacji. Otóż nie tylko rekomendował on 

wszelkiego rodzaju podstępy, fortele i ataki zaskakujące 

przeciwnika, ale wręcz za najlepszy rodzaj wojny uznawał taką, 

podczas której przeciwnik w ogóle nie zdaje sobie sprawy z 

wrogich działań („atak na zamysły przeciwnika”). Może on 

nawet wierzyć, iż faktyczny wróg, działający już na jego szkodę, 

jest najlepszym sojusznikiem. To implikowało również wzrost 

znaczenia wszelkich działań pozamilitarnych, przy pomocy 

których można było zyskać przewagę i wymusić określone 

decyzje partnera. Szczególnym przypadkiem było dokonanie 

przygotowań kraju do wojny, by zapobiegać agresji, czy 

                                                           
3
 Lüshi chunqiu 呂 氏 春 秋 [Wiosny i jesienie Pana Lü], Rozdz. 7, par. 2 Dang bing 蕩 兵 [O 

likwidacji bing], ZZJC, t. 6, 68; patrz :J. Knoblock, J. Reiegel (przekł.), The Annals of Lü 

Buwei, Stanford University Press, Stanford 2000, 177-8 (tłumaczenie to znacznie 

zmodyfikowano, gdyż jest ono w tym fragmencie nieścisłe). jicheng, t. 6, s. 68. Dzieło to 

powstało pod patronatem Lü Buweia (zm. 235 r. p.n.e.). Jest to swoiste kompendium 

wszelakiej wiedzy, spisane przez uczonych zgromadzonych na jego dworze. Ostateczna jego 

redakcja powstała niezadługo po śmierci patrona.   
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wymuszać na nieprzygotowanym przeciwniku znaczące 

ustępstwa. 

Najlepszą ilustracją tego specyficznego „etosu wojny bez 

walki”, wylansowanej przez Sun Zi, może być następujące 

stwierdzenie z I w. p.n.e.: 

Mistrz pokonywania [przeciwników] (shan ke zhe 善 克 者) – 

nie toczy wojen (bu zhan 不 戰); mistrz zwyciężania na wojnie 

(shan zhan zhe 善 戰 者) – nie wyprowadza wojska w pole (bu 

shi 不 師), a mistrz posługiwania się wojskami w polu (shan 

shi zhe 善 師 者) – nie szykuje ich do boju (zhen 陣). [Konflikt] 

należy uregulować w sali uroczystych spotkań pałacu władcy, 

i tam ‘łamie się tarany i pokonuje wojska na dystans’ [w 

trakcie dysput]. [Prawdziwy] władca prowadzi politykę 

opartą na dobroci (ren 仁), i w ten sposób nie ma dlań 

przeciwników w świecie
4
.   

Podobne wypowiedzi pojawiały się często w dawnym 

piśmiennictwie chińskim. W Utraconych księgach epoki Zhou, 

znajdujemy takie samo rozumowanie, tyle że jeszcze bardziej 

rozbudowane i odniesione do innego terminu kluczowego dla 

wojskowości, wu 武  - „militarny”, „sfera, pierwiastek militarny”
5
. 

W omawianym tu tytule traktatu bing znaczy przede wszystkim: 

„wojować”, „wojowanie”, „toczyć wojnę”.   

Drugi termin z tytułu traktatu, fa 法 , stawia nas w obliczu 

innego typu trudności interpretacyjnych. Fa oznacza „reguły”, 

„zasady”, „metody”, „sposób”, ale odnoszono to zazwyczaj do 

reguł „słusznych”, czy „prawidłowych”. Stąd terminu tego 

                                                           
4
 Yan tie lun 鹽 鐵 論 [Dyskusja o soli i żelazie], par. 1; ZZJC, t. 7, s. 1. Patrz tłumaczenie 

Esson M. Gale, Discourses on Salt and Iron, A Debate on State Control of Commerce and 

Industry in Ancient China, Ch’eng-wen Publishing Co., Taipei 1967, s. 4-5 (pierwsza część 

dzieła została opublikowana przez E. J. Brill, Leiden 1931). Powstało ono w latach 73-49 

p.n.e., na bazie wielkiej debaty za czasów cesarza Zhao 昭 帝, w latach 86-81 p.n.e. 

Tłumaczenie to jest jednak w tym miejscu bardzo nieprecyzyjne. 
5
 Yi Zhou shu 逸周書[Utracone księgi epoki Zhou], j. 2, par. 8 (Da wu 大 武). Jest to zbiór 

tekstów rzekomo odnalezionych w 280 r. n.e. w grobowcu z przełomu IV i III w. p.n.e. 

Główny korpus stanowią teksty autentyczne, ale zawiera też późniejsze apokryfy. Tu cyt. 

wyd. Yi Zhou shu ji xun jiaoshi 逸周書集 訓 校 釋 [Utracone księgi epoki Zhou z tekstem 

porównanym i objaśnionym wstępnie], opracowane przez Zhu Youzenga 朱右曾  (XIX w.),  

Hubei Chongwen Shuju 湖 北 崇 文 書 局, 1877, j. 2, s. 3-3a. Paragraf, o którym tu mowa, 

należy do tekstów autentycznych.  
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używano też na określenie „modelu”, „standardów” czy „norm”, i 

w tym sensie do norm „prawa pozytywnego”, czy „prawa 

karnego”, albo nawet „prawa” w sensie bardziej ogólnym. 

Używano także tego terminu jako czasownika, wtedy oznaczał on 

„być wzorem”, bądź „naśladować (jakiś wzorzec)”.  

Herrlee G. Creel, zwraca uwagę, iż miewa on także sens 

„technika” – jako pewne specyficzne umiejętności, i w tym 

znaczeniu bywał łączony z innym terminem ją oznaczającym, co 

tworzyło słowo złożone: fa shu 法 術. Według tego badacza w 

epoce panowania Dynastii Zhou Zachodniej termin fa pojawiał 

się  niezmiernie rzadko, a wszedł w użycie dopiero od epoki 

Wiosen i Jesieni. Jego zdaniem znaczenia tego znaku stopniowo 

wzbogacało się o nowe elementy, a ewolucję tę można 

przedstawić następująco: model – metoda – technika – reguły – 

regulacje – prawo. Tworzą one całe spektrum jego znaczeń nie 

koniecznie rozdzielnych, ale raczej nakładających się na siebie. 

W rezultacie równocześnie może on w danym sformułowaniu 

mieć kilka znaczeń na raz
6
. 

Badacze chińscy zupełnie inaczej przedstawiają etymologię 

tego znaku. Pojawia się on na inskrypcjach na brązie w formie 

znaku złożonego. Można tam wyróżnić symbol „człowieka” (da 

大), kwadracik symbolizuje „obiekt”, „przedmiot” (口), a na dole 

jeszcze mamy symbol wody (shui 水). Z prawej natomiast 

widzimy skomplikowany piktogram mitycznego jednorożca zhi 

廌7
. Za czasów legendarnego władcy-mędrca Shuna 舜 (XXII w. 

p.n.e.?) ściganiem występków miał się zajmować jego sławny 

minister Gao Yao 皋 陶, który rzekomo stworzył podwaliny 

chińskiego systemu karania. Miał on, jak opowiada jedna z 

legend, do pomocy cudownego jednorożca, wielkości kozy. To 

mityczne stworzenie miało nadzwyczajną właściwość 

wykrywania natychmiast, kto jest winny, a kto niewinny. Na 

rozkaz Gao Yao bodło ono winnego wskazując go w ten sposób 

                                                           
6
 Herrlee G. Creel, Shen Pu-hai, A Chinese Political Philosopher of the Fourth Century B.C., 

The University of Chicago Press, Chicago – London 1974, s. 147-8. 
7
 Sun Yunhe 孫 云 鶴 , Chanyong hanzi xiangjie zidian 常 用 漢 字 詳 解 字 典 [Słownik 

etymologiczny najczęściej używanych znaków chińskich], Fujian Renmin Chubanshe, 

Fuzhou 1986, str. 224-5. Patrz także: Rong Geng 容 庚 , red., Jinwen bian 金 文 編 [Zebrane 

znaki pisma na brązach], Zhonghua Shuju, Beijing, 1989, s. 679-80. 
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najwyższemu sędziemu do ukarania. Tak Gao Yao mógł 

zlikwidować przestępczość, bo ludzie wiedzieli, że każde wina 

zostanie niechybnie ukarana
8
. Leon Vandermeersch przypuszcza, 

że legenda ta może być świadectwem archaicznej instytucji „sądu 

bożego”, kiedy to podczas próby bóstwa wskazywały winnego, co 

byłoby ważnym elementem formujących się koncepcji prawa
9
.  

 

 

Ryc. 2. Znak fa w inskrypcjach na brązach (za Rong Gengiem) 

Piktogram jednorożca bywał jednak nieraz pomijany, co 

upraszczało znak (niektórzy badacze zakładali, że wskazuje on 

tutaj jedynie przybliżoną wymowę, a nie jest elementem 

semantycznym)
10

. Sun Yunhe objaśnia, że termin ten pierwotnie 

oznaczał „karanie”, lub „prawo karne”. Jak sugeruje archaiczna 

forma znaku, dotyczyło ono ludzi, którzy popełniają jakiś 

występek, czy dopuszczają się złamania obowiązującej normy, co 

zasługuje na ukaranie.  Zazwyczaj badacze chińscy tłumaczą, że  

to prawo ma być tak samo stosowane wobec wszystkich („równo, 

jak powierzchnia wody”), w ślad za interpretacją najstarszego 

słownika chińskiego Objaśnienia pisma i analiza znaków 

(Shuowen jiezi 說文解字), z początków II w. n.e. Nie jest to 

jednak pewne. Może to być tylko późniejszą interpretacją, a takie 

tłumaczenie symbolu wody tworzy nazbyt skomplikowaną 

konstrukcją logiczną. Gubi się przy tym znaczenie „wzorca”, 

„modelu”, którego należy przestrzegać pod groźbą kary, 

podstawowego dla chińskiej koncepcji prawa. Chociaż niekiedy 

idea równości wobec prawa pojawiała się, to jednak wedle 

najbardziej rozpowszechnionych w Chinach koncepcji, prawo 

powinno uwzględniać pozycje winnego i ofiary w porządku 

                                                           
8
 Patrz: Lun heng 論衡[Wyważone omówienia], autorstwa Wang Chonga 王充 (27-97?), 

ZZJC, t. 7, s. 173; par. (51) Shi ying 是 應 [Weryfikacja pomyślnych omenów] . Przekł. A. 

Forke, Lun-hêng, t. 2, Paragon Book Galery, New York 1962, s. 321. Patrz omówienie tego 

mitu: Derk Bodde, Essays on Chinese Civilization, ed. by Ch. Le Blanc, D. Borei, Princeton 

University Press, Princeton 1981, s. 171-2 („Basic Concepts of Chinese Law: The Genesis 

and Evolution of Legal Thought in Traditional China”). 
9
 Leon Vandermeersch, La formation du légisme, École Francaise d’Extrême-Orient, Paris 

1987, s. 199-200. 
10

 Gao Shufan 高樹藩, Zhongwen xing yin yi zonghe da zidian 中文形音義綜合大字典  

[Wielki słownik etymologiczny języka chińskiego], Zhonghua Shuju, Beijing 1989, s. 820. 
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hierarchicznym dla określenia rodzaju występku i karać 

odpowiednio do pozycji społecznej przestępcy. Bardziej 

prawdopodobne wydaje się zatem, że woda, ze swoją zawsze 

równą powierzchnią,  wskazuje tu raczej „normę”, czy „wzorzec”. 

Zdaniem Sun Yunhe początkowo termin fa miał także inne 

znaczenia, jak „prawo”, „rozporządzenie”, czy nawet pewien 

„system organizacyjny”, a dopiero później oznaczać również 

zaczął „metodę”, albo „naśladować”. Gao Shufan, przyjmując tę 

etymologię, wskazuje jednak, że to karanie za łamanie norm było 

znaczeniem pierwotnym, a dopiero później termin ten 

zapożyczono do prawa. Do podstawowych znaczeń 

wymienionych przez Sun Yunhe dodaje też „model”, „wzorzec”, 

„zasady”
11

.  

Dla lepszego wyjaśnienia związku „wzorca” i „prawa”, 

można odwołać się do Derka Boddego. Słusznie stwierdza on, że 

w chińskiej tradycji prawo miało przede wszystkim charakter 

prawa karnego i było egzekwowane „z góry w dół”, przez  władze 

wobec poddanych. Nie rozwinęło się zaś prawo cywilne, 

dotyczące relacji poziomych, między obywatelami, czy innymi 

równymi podmiotami. W istocie zbrodnia w ujęciu chińskim 

sprowadzała się do złamania normy moralnej, czy rytualnej, albo 

nawet szerzej: dotkliwego zakłócenia porządku społecznego. A 

celem kary była nie tylko prewencja ogólna, odstraszanie innych 

od popełnienia podobnego występku łamania norm, lecz przede 

wszystkim przywrócenie tego porządku przez odpłatę dla 

sprawcy. Naruszenie ładu społecznego rozumiano przy tym 

zazwyczaj także jako złamanie porządku kosmicznego, z którym 

ład społeczny był ściśle związany
12

. Podstawową ideą prawa w 

Chinach było więc egzekwowanie przestrzegania norm 

obowiązujących w danej sytuacji i relacji społecznej. Stąd miało 

tam ono ścisły związek z normami i wzorcami, nie zaś z nieznaną 

tam w istocie koncepcją sprawiedliwości, jak w tradycji grecko-

rzymskiej. Czy znano tam koncepcję „praw natury”, u nas 

wywodzącą się z koncepcji „praw boskich”, jest zaś kwestią 

                                                           
11

 Gao Shufan, op. cit., s. 820. 
12

 Derk Bodde, op. cit., str. 171-5. 
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dyskusyjną
13

. Jasne jest tylko, że nie mówiono w dawnych 

Chinach o prawach określających funkcjonowanie jakiejś sfery 

życia społecznego, czy przyrody (jak prawa astronomii, czy 

fizyki). 

W świetle powyższych rozważań można stwierdzić, iż termin 

bing fa 兵 法 w tytułach klasycznych ksiąg wojskowych nie mógł  

znaczyć „praw wojny” (czy „wojowania”). Creel sugeruje, że w 

złożeniu zhi fa 治 法 rozumieć go należy jako „metody/techniki 

rządzenia”, zaś w  zwrocie zhan fa  戰 法 – „metodę wojowania”
14

, 

co odnosi się także do rozważanego tu bing fa. Dodać trzeba, że 

„metoda”, „sposób” może odnosić się do samej walki i reguł jej 

prowadzenia, ale także do wojny jako jednego ze sposobów 

osiągania celów politycznych. Władca może bowiem wybierać 

różne metody działania: typu polityczno-dyplomatycznego, albo 

też siłowego. Podobnie też wódz musi wybierać różne 

sposoby/metody działań. W traktacie Sun Zi stwierdza się np. 

Atak na warowne miasta, jako sposób działania (fa), stosuje się, 

kiedy nie ma innego wyjścia (III.3). Dosłownie zdanie to można 

by nawet tłumaczyć: Metodę ataku na warowne miasta stosuje 

się, kiedy nie ma innego wyjścia. W dawnej myśli chińskiej 

kwestia, jaką metodę należy zastosować do osiągnięcia celu x, 

albo w sytuacji y, była jedną z podstawowych, podobnie jak 

analizy techniczne samej tej metody. Wydaje się, że w traktacie 

Sunzi zwrot yong bing zhi fa 用 兵 之 法 , spotykany wielokrotnie 

na początku rozdziałów, bardzo często należałoby właśnie 

rozumieć jako stwierdzenie „gdy ucieka się do metody wojny...”. 

Jest ono po polsku stylistycznie niezręczne, ale dość wiernie 

oddaje myśl chińskich autorów.  

Jednak w dziele Sun Zi wielokrotnie termin fa używany jest 

również w znaczeniu „reguły”. W Rozdziale 1 takie znaczenie 

wydaje się najbliższe, gdy definiuje się fa jako jeden z 

podstawowych czynników decydujących o zwycięstwie na wojnie 

                                                           
13

 Patrz np: Joseph Needham, Science and Civilisation in China, Cambridge University Press, 

Cambridge 1956, t. II, str. 518-83; Derk Bodde, “Chinese ‘Laws of Nature’: a 

Reconsideration”, Harvard Journal of Asian Studies, nr 39 (June 1979), str. 139-55. Ten 

pierwszy badacz odrzuca tę koncepcję, podczas gdy drugi dopuszcza, iż pewne elementy 

„praw natury” były znane w Chinach.  
14

 Op. cit., s. 147. 
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(I.2). Niekiedy mamy do czynienia raczej z sensem „reguły”, niż 

„metoda”, chociaż tego drugiego znaczenia też wykluczyć nie 

można. Np. podsumowując zalecenia pokonywania przeciwnika 

bez walki stwierdza się: ci mou gong zhi fa ye 此 謀 攻 之 法 也 – 

Takie są reguły (metoda) zmyślnego planowania ataku (III.4). 

Gdy przystępuje się do wyliczenia praktycznych zasad działań 

wojennych, różnych sposobów postępowania przy określonej 

różnicy sił, wytyczne te poprzedza stwierdzenie: gu yong bing zhi 

fa 故 用 兵 之 法 – Dlatego reguły posługiwania się wojskami [są 

następujące] (III.5)
15

. Jak widać „metoda” i „reguły” są blisko ze 

sobą związane, gdyż ta pierwsza opiera się przecież na 

przestrzeganiu tych drugich. Stąd możliwe dwa te znaczenia nie 

są w tekście chińskim rozdzielane precyzyjnie. Niekiedy tylko 

jest całkowicie jasne, czy mamy do czynienia z tym pierwszym, 

czy z drugim. Np. w starożytnych tekstach wojskowych 

spotykamy zwrot: fa yue 法 曰, czyli „fa mówi”
16

. Trudno 

dopuścić, by metoda mogła coś mówić, natomiast stwierdzenie, 

że „reguły coś mówią” – jest poprawne logicznie. Podobnie nie 

mogłaby, oczywiście, mówić  „sztuka (wojny)”.  

Można zatem sformułować następujący wniosek : w tytule 

dzieła termin fa tłumaczyć chyba najlepiej właśnie jako „reguły 

(wojowania)”, a ich przedstawienie zdaje się podstawowym 

zadaniem traktatu. Opanowawszy te reguły można, według 

autorów tekstu, skutecznie stosować wojnę jako metodę, czy 

sposób, osiągania rozmaitych celów politycznych. 

Dlaczego nie należy jednak tłumaczyć tytułu traktatu jako 

„sztuka wojny”? Otóż ta praktyka grzeszy pewnym euro- czy 

amerykanocentryzmem. Tego typu dzieło w naszej zachodniej 

cywilizacji zalicza się do „sztuki wojny”, a ponadto, jak 

wspominaliśmy, termin bingfa współcześnie może być tak 

                                                           
15

 Możliwe są oczywiście i inne interpretacje tej frazy: a) “Dlatego, gdy uciekamy się do 

wojny jako metody/sposobu działania...”; b) “Dlatego reguły stosowania działań wojennych 

[są następujące]...”, itp.  Oczywiście omawiamy to próby dosłownego tłumaczenia, zawsze 

ułomne stylistycznie, by ukazać znaczenia pojęć w tekście chińskim. 
16

 Występuje on, np. wielokrotnie w traktacie Księga Mistrza Wei Liao (Weiliaozi 尉 繚 子 ). 

Patrz: Liu Dianjue 劉 殿 爵 (D.C. Lau), Chen Fangzheng 陳 方 正  (Chen Fong Ching), red., 

Bing shu si zhong zhuzi suoyin 兵 書 四 種 逐 字 索 引 (孫 子, 尉 繚 子, 吳 子 司 馬 法) – 

Concordance to the Militarists (Sunzi, Weiliaozi, Wuzi, Simafa), Taiwan Shangwu 

Yinshuguan, Taibei 1992, s. 89.  
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rozumiany (w wyniku wpływów Zachodu). Należy jednak 

postawić pytanie, jak w Chinach rozumiano „sztukę”, i czy 

„sztuka wojny” mogłaby zostać zaliczona do tej sfery? Otóż 

termin – shu 術, współcześnie używany w znaczeniu „sztuka”, czy 

„sztuki (piękne)”, miał w starożytnych Chinach dość specyficzne 

znaczenie.  

Nie wchodząc w rozmaite skomplikowane kwestie 

etymologiczne, można stwierdzić ogólnie, że pierwotnie znaczył 

on „ulica” w mieście, i odnosił się do dużych, przelotowych 

arterii, nie zaś zaułków. Czyli było to coś, czym się chodzi lub 

jeździ, co sugeruje właśnie budowa znaku. Stąd  jego znaczenie 

ulegało rozszerzeniu, i objęło ono „zasady”, metody”, „sposoby”, 

„techniki” i „specjalne umiejętności”
17

. Stąd, podobnie jak 

„sztukę” w starożytnej Grecji, odnoszono zazwyczaj ten termin 

do „sztuk rzemieślniczych”, czy konkretnych sposobów działania, 

kiedy to wiernie trzeba przestrzegać określonych reguł. Nie 

zawierał on zatem w dawnych Chinach elementów kluczowych 

dla tego terminu na Zachodzie od epoki Renesansu takich jak: 

natchnienie, autoekspresja twórcy, kreacja czegoś nowego, czy 

wręcz przejaw geniuszu, albo nawet „pierwiastka boskiego”, 

wyrażanie absolutnego i wiecznego Piękna, czy Prawdy
18

.   

Stąd w rozumieniu chińskim umiejętność prowadzenia wojny 

mogła zatem osiągać nawet poziom prawdziwego mistrzostwa w 

stosowaniu jej reguł, ale nie była w Chinach traktowana jako 

„sztuka” w nowożytnym sensie zachodnim. W traktacie Sun Zi 

wielokrotnie się stwierdza, że każdy wódz, który będzie stosował 

przedstawione tam zasady, czy reguły – osiągnie zwycięstwo, zaś 

ich łamanie przyniesie nieuchronnie klęskę.  

Autor (czy raczej autorzy) traktatu zawartą w nim teorię 

analiz warunków prowadzenia wojny i jej ścisłych reguł 

traktować wręcz chcieli jako rodzaj „nauki ścisłej”. Z 

entuzjazmem podobnym do żywionego przez uczonych 

europejskich z XVIII w. i naiwną wiarą we wszechmoc odkrytych 

zasad i procedur analitycznych, uważali, że pozwalają one na 

                                                           
17

 Patrz: Sun Yunhe, op. cit., s. 421. 
18

 Patrz omówienie rozwoju tego pojęcia w Europie: Słownik terminów literackich, pod red. 

Janusza Sławińskiego, Ossolineum, Wrocław – Warszawa 1986, str. 442-3. 
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precyzyjne planowanie działań i całkowicie pewne osiąganie 

założonych rezultatów.  

Na Zachodzie zastosowanie terminu „sztuka” do wojny 

wiązało się z traktowaniem „sztuki wojennej” jako pokrewnej do 

sztuk pięknych, wymagającej szczególnych talentów, czy nawet 

geniuszu od wodza. To właśnie te jego nadzwyczajne talenty 

opiewano i traktowano jako czynnik decydujący o rezultatach 

wojny, podobnie jak mistrzostwo i heroizm wojowników 

opiewano w starożytności i średniowieczu. Pociągało to za sobą 

pewien sceptycyzm co do możliwości formułowania zasad, czy 

też prawideł tej sztuki. 

Najlepiej zachodnie podejście wyraził chyba Carl von 

Clausewitz (1780-1831), najwybitniejszy tam teoretyk „sztuki 

wojennej”. Opisując jej naturę wskazywał on jej odmienność od 

nauki (poszukującej praw ogólnych, jakich w wojnie – jego 

zdaniem – nie ma), jak również od rzemiosła polegającego na 

stosowaniu sztywnych zasad. Jest ona natomiast najbliższa sztuce 

artysty, gdyż tak samo wymaga największego napięcia sił 

duchowych. Polega ona wszakże na „działaniu woli na przedmiot 

żywy i reagujący”, nie zaś na rzeczy. Określa ją zatem jako 

pewną umiejętność, której nabywa się w praktyce, choć wymaga 

ona i szczególnego talentu. Ze względu na nieprzewidywalność 

rezultatów i zmienność sytuacji, poszukiwanie w tej sferze praw 

oraz reguł „kunsztów mechanicznych”, mających zastosowanie 

do przyrody nieożywionej, musi być  – jego zdaniem – skazane 

na niepowodzenie, gdyż geniusz wodza stoi ponad regułami
19

. 

Uznawał on wprawdzie istnienie pewnych uniwersalnych 

zasad, lecz niewiele ich formułował
20

, a nacisk kładł na 

zmienność sytuacji oraz na rolę czynnika duchowego 

wykluczającego pożytki z ich ustanawiania. Zwracał przy tym 

uwagę, iż o wiele łatwiej stosować pewne zasady w sferze taktyki 

niż strategii
21

. Ponadto akcentował zmienność warunków 

historycznych wyprowadzając z tego wniosek, iż gdyby dało się 

opracować teorię wojny, musiałaby to być teoria ograniczona 

                                                           
19

 Carl von Clausewitz, O wojnie, Księgi I-VIII, przeł. Augustyn Cichowicz, Leon W. Koc, 

Franciszek Schoener, Wyd. Test, Lublin 1995, s. 94, 110-6.   
20

 Ibid. s. 781-806. 
21

 Ibid. s. 112. 
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tylko do każdej z epok
22

. Wojna zaś, o sile niszczycielskiego 

żywiołu, polegająca na grze możliwości, prawdopodobieństwa, 

przypadku i szczęścia, wymyka się – jego zdaniem - formułom 

logicznego wnioskowania i dlatego właśnie wymaga geniuszu
23

.  

Podejście Clausewitza nie było jednak przyjmowane przez 

wszystkich. Np. Henri de Jomini (1779-1869), drugi wybitny 

teoretyk epoki wojen napoleońskich, zgadzając się z wieloma z 

powyższych twierdzeń, reprezentował  jednak odmienny nurt w 

zachodniej myśli wojskowej. Choć on także traktował 

prowadzenie wojny jako „sztukę”, uznawał, że wojna ma wszakże 

swoje „wieczne zasady”, równie prawdziwe w czasach Juliusza 

Cezara, jak Napoleona.  

Jej zasadę  fundamentalną formułował następująco (w dwu 

zaleceniach): 1) kierować główne siły armii na decydujące punkty 

teatru wojny lub pola bitwy; 2) działać w taki sposób, żeby masy 

wojsk nie tylko znalazły się w decydującym punkcie, lecz aby 

wszystkie razem sprawnie weszły do walki
24

. Wszelkie inne 

zasady miały być tylko jej praktycznym zastosowaniem do 

rozmaitych potrzeb. Swoją teorię wojny ujmował on zatem w 

formie zasad, choć opatrzył to znamiennymi zastrzeżeniami 

dotyczącymi dynamiki starcia zbrojnego i natury „sztuki 

wojennej”. We Wnioskach końcowych ujął je w następujący 

sposób: 
Staraliśmy się przedstawić zasadnicze zagadnienia, które, jak nam się 

wydaje, można przyjąć za podstawowe zasady wojny. Ogólnie biorąc, 

wojna w swym całokształcie nie jest wcale nauką, lecz sztuką. O ile 

przede wszystkim strategia może być podporządkowana zasadom 

dogmatycznym, zbliżonym do twierdzeń nauk pozytywnych, o tyle nie 

może się to odnosić do całokształtu działań wojennych. Tak na 

przykład bitwy często nie podlegają żadnym naukowym obliczeniom i 

stanowią na wskroś dramatyczne akty, w których osobiste cechy 

żołnierzy, pobudki moralne i tysiące innych przyczyn odgrywają 

niekiedy główną rolę. Namiętności ścierających się ze sobą mas, ich 

cechy bojowe, charakter, energia i talenty dowódców, większy lub 

mniejszy duch wojenny narodów i całych epok – jednym słowem 

                                                           
22

 Ibid. s. 746-7. 
23

 Ibid. s. 729, 735. 
24

 Henri Jomini, Zarys sztuki wojennej, Wyd. MON, Warszawa 1966, s. 81-2, patrz także s. 

16.  
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wszystko, co można nazwać poezją i metafizyką wojny, będzie 

niezmiennie wywierać wpływ na jej wynik. 

Czy jednak można na tej podstawie mówić, że w taktyce nie ma 

zasad, że żadna teoria taktyczna nie może przynieść korzyści? Czy 

jakikolwiek rozumny wojskowy ośmieli się wypowiedzieć podobne 

bluźnierstwo? (...) Czy wszelka teoria może być uznana za błędną 

dlatego, że zapewnia powodzenie tylko w trzech czwartych 

wypadków? 

Jeśli moralny stan armii i jej dowódców również przybliża szansę 

powodzenia, to czy nie wynika to w ostatecznym rachunku z tego, że 

wywołuje on działania fizyczne podporządkowane, tak samo jak 

kombinacje taktyczne, ogólnym prawom statyki wojennej?
25

 

Przywiązywał on kluczową wagę do geniuszu wodza, 

któremu znajomość tych zasad może być co najwyżej pomocna
26

. 

Podejście to, kładące nacisk na rozwój teorii, odzwierciedlało 

tradycję oświeceniową: poszukiwania praw naukowych 

rządzących rzeczywistością
27

. Oddzielenie taktyki od strategii 

wiązało się poniekąd właśnie z próbami ustalenia zasad wojny, 

choć zdania były podzielone, czy łatwiejsze jest to w tej pierwszej 

sferze, czy w tej drugiej. 

O geniuszu wodza, jako czynniku kluczowym dla jego 

sukcesów militarnych, pisało i mówiło wielu teoretyków i 

wodzów. Np. Napoleon Bonaparte (1769-1821) stwierdził, że 

sztuki wojny nie można nauczyć się z książek, ani z praktyki, bo 

jest to pewna zdolność dowodzenia, która stanowi o geniuszu 

wojny. Do tego dodawał jednak: Geniusz militarny jest pewnym 

darem od Boga, ale podstawową cechą wodza naczelnego 

powinna być siła charakteru i determinacja, by zwyciężyć za 

wszelką cenę
28

. W podobnym duchu wypowiadał się sławny 

generał amerykański George S. Patton: Prowadzenie wojny jest 

sztuką i jako taka nie poddaje się wyjaśnianiu przez odwołanie do 

                                                           
25

 Ibid. s. 246-7. 
26

 Ibid. s. 25. 
27

 Patrz, na przykład, reguły służące atakowi Vaubana (1633-1707), czy maksymy i myśli o 

wojnie Folarda (1669-1752). Gérard Chaliand (red.), Anthologie mondiale de la stratégie, 

Robert Laffont, Paris 1990, s. 655-8, 674.  
28

 Cyt. za: Owen Conelly, On War and Leadership; The Words of Combat Commmanders 

from Frederick the Great to Norman Schwartzkopf, Princeton University Press, Princeton – 

Oxford 2002, str. 11, 13. Por. André Palluel, Dictionnaire de l’Empereur, Paris 1969, s. 550 

(Correspondance de Napoléon, ler no. 1976); Ernest Picard, Preceptes et jugements de 

Napoléon, Paris 1913, s. 120.  
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stałych reguł. Jednak od czasów najdawniejszych podejmowano 

nieprzerwanie wysiłki poddania jej złożonych i emocjonalnych 

struktur analizom dla ogłoszenia reguł jej toczenia, by jej 

nieuchwytność uczynić ujmowalną
29

. 

Niewątpliwie ujął on trafnie te dwie tendencje w zachodniej 

myśli wojskowej. Dlatego cieszyły się np. popularnością 

„maksymy” Napoleona o wojnie, opublikowane po jego śmierci, 

ujmowane czasem w 115 zasad
30

. Dziesięć zasad przyjmowano w 

powojennej myśli brytyjskiej
31

. Basil H. Liddell Hart, jeden z 

najwybitniejszych teoretyków XX w., sformułował osiem 

„aksjomatów”, odnoszących się – jego zdaniem – tak  do strategii, 

jak i taktyki. Zasługują tu one na przytoczenie, gdyż są syntezą 

tradycji zachodniej i myśli chińskiej, z jakiej zapożyczył, na 

przykład, koncepcję „działań pośrednich”, traktując ją wręcz jako 

istotę strategicznego myślenia
32

:  

1) dostosuj swe cele do posiadanych środków;  

2) pamiętaj zawsze o twoim celu; 

3) wybierz sposób działania najmniej oczekiwany przez 

przeciwnika; 

4) wykorzystuj kierunek najmniejszego oporu; 

5)  wybieraj kierunek operacji, jaki oferuje osiąganie kilku 

celów (aby przeciwnik jak najdłużej był niepewny, co jest jej 

rzeczywistym celem); 

                                                           
29

 Cyt. za Conelly, op. cit., s.115 (Schofield Barracks, Hawaii, 26.03.1926, wykład “The 

Secret of Victory”);  
30

 Chaliand, op. cit. s. 785-8. Patrz także: Thomas R. Philips (red.), The Roots of Strategy, 

Military Service Publishing, Harrisburg, Pa. 1950, s. 401-44. 
31

 Patrz omówienie tych kontrowersji w haśle “The Theory and Conduct of War”, część 

“Strategy”, w: The New Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica Inc., Chicago, 

etc., 1991,  Macropaedia, t. 29, s. 647.  
32

 O swej znajomości teorii Sun Zi już w 1927 r. i zafascynowaniu nią pisze on we 

wprowadzeniu do książki: Sun Tzu, The Art of War, transl. by Samuel B. Griffith, Oxford 

University Press, Oxford – London 1982 (wyd. 11, wyd. 1-sze 1963), s. vi-vii. Znamienne 

były zmiany tytułu jego podstawowego dzieła. Wersja pierwotna: The Decisive Wars in 

History (1929); później: The Strategy of Indirect Approach (1946),   Strategy: The Indirect 

Approach (1954). W nowszych wydaniach pozostała już tylko “strategia”. Polskie wydanie: 

Strategia, Działania pośrednie, Wyd. MON, Warszawa 1955. Jego dane biograficzne i 

koncepcje przedstawia: Julian Lider, Ludzie i doktryny, O teoretykach i doktrynach wojennych 

Zachodu, Iskry, Warszawa 1969, s. 129-47. 
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6) zapewnij sobie, by tak twój plan, jak i rozlokowanie sił, były 

elastyczne – łatwe do dostosowania do zmieniających się 

okoliczności; 

7) nie rzucaj swych sił do uderzenia, gdy przeciwnik ma się na 

baczności (i może odeprzeć je lub uniknąć uderzenia); 

8) nie powtarzaj uderzenia na tym samym kierunku, lub w tej 

samej formie, jeśli już nie powiodło się ono
33

. 

Podobnie podstawowe zasady sztuki wojennej próbowano 

formułować niejednokrotnie i w Polsce
34

.  

Traktowanie umiejętności prowadzenia wojny jako „sztuki” 

determinowało wszakże pewną ambiwalencję w stosunku do jej 

zasad i samej zasadności ich formułowania. Zwolennicy podejścia 

reprezentowanego przez Jominiego usiłowali je wykrywać. 

Sceptycy, przyjmujący stanowisko umiarkowane, zakładali 

wprawdzie, iż istnieją  pewne „prawdy fundamentalne”, twierdzili 

jednak, że każda epoka musi je dostosowywać do swoich 

warunków. Winston Churchil, zgodnie z ta tradycją mógł zatem 

stwierdzić: 
Prawdy  wojny są absolutne, lecz zasady rządzące ich stosowaniem 

muszą być dedukowane za każdym razem odpowiednio do 

okoliczności, które są w każdym wypadku odmienne. W rezultacie nie 

ma zatem reguł, jakimi można by się kierować w działaniu
35

. 

Natomiast radykalni przeciwnicy takich koncepcji wskazywali, iż 

w „sztuce” nie ma miejsca dla jakiegokolwiek zestawu reguł 

zapewniających zwycięstwo, a jedyną sensowną wytyczną może 

być tylko zalecenie elastyczności działań w strategii. I stanowisko 

to cieszy się po dziś dzień dużą popularnością
36

. 

Owe odmienności w pojmowaniu „sztuki wojennej” w 

Chinach i w Europie były głęboko uwarunkowane kulturowo. W 

tradycji zachodniej, a ściślej – śródziemnomorskiej, w walce 

                                                           
33

 Basil H. Liddell Hart, Strategy, F.A. Praeger, New York – Washington 1968, s. 348-9 

(wyd. 2-gie zmodyfikowane).  
34

 Patrz np.: Dominik Strasburger, Zasady sztuki wojennej, Bellona, Warszawa 1996, s. 191-2, 

oraz Stanisław Koziej, Podstawy sztuki wojennej, Akademia Sztabu Generalnego, Warszawa 

1992. 
35

 Winston Churchil, The World Crisis, Scribners, New York 1931, s. 576 (skrócona wersja 5 

tomowego wydania z lat 1923-1929), cyt. za Bernard Bridie, hasło “Strategy”, w: David. L. 

Sills (red.), International Encyclopedia of the Social Sciences, Macmillan – the Free Press, 

New York – London 1968, t. 15, s. 285. 
36

 Patrz: cytowany artykuł z Nowej Encyklopedii Brytyjskiej, s. 647. 
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eksponowano niezmiernie czynniki bohaterstwa, artyzmu, czy 

wręcz „pomocy boskiej”. Miały one sens tylko przy założeniu 

wysokiego ryzyka,  nieprzewidywalności rezultatów i 

pojmowaniu zdarzeń jako „przypadkowych”, zaś rzeczywistości 

nade wszystko jako „chaotycznej”. Natomiast w Azji Wschodniej 

rzeczywistość pojmowano jako zdeterminowaną jej 

immanentnym „porządkiem rzeczy” (dao), zaś „chaos”, czy 

„nieład” (luan) traktowano jako zjawisko groźne. Ruth Benedict – 

pisząc o Japonii w okresie II wojny światowej - wskazuje trafnie, 

iż przy wszechogarniającej hierarchii oraz uporządkowaniu 

całego życia społecznego według ścisłych reguł, wszystko 

wydawało się przewidywalne i zamknięte w pewnych 

schematach, których przestrzeganie zapewniało poczucie 

bezpieczeństwa i pewności. Podstawowym obowiązkiem 

przywódców było więc przewidywanie i planowanie biegu 

wypadków oraz zarządzanie odpowiednich przygotowań. Nawet 

klęski wojenne, czy naloty na miasta, nie budziły trwogi, jeśli 

były znane uprzednio, tak że można było zawczasu do nich się 

przygotować. Celnie charakteryzuje ona następująco to podejście: 
Amerykanie dopasowują swoje życie do wyzwań, jakie bezustannie 

podsuwa im świat, i są gotowi podjąć próbę sił. Japończycy natomiast 

opierają swą pewność na tym, że życie planuje się i określa z góry; 
największe zagrożenie zaś płynie ze strony tego, co 

nieprzewidywalne
37

. 

Zatem nawet na wojnie wszystko powinno być z góry 

zaplanowane, przygotowane, i temu właśnie służyło już w 

Chinach starożytnych tworzenie jej reguł oraz całej teorii.  

 Teoretycy chińscy, nie negując - rzecz jasna – zmienności 

sytuacji i konieczności elastycznego reagowania, przyjmowali za 

Sun Zi, że wyniki wojny są przewidywalne. Wierzyli, że istnieją 

dość precyzyjne reguły kalkulowania i osiągania zamierzonych 

rezultatów, jakich można się nauczyć, choć jej prowadzenie 

wymaga też wielkiej mądrości, przenikliwości umysłu, czy nawet 

sprytu. W Chińskich traktatach wojskowych nie mówi się więc 

wcale o szczególnym „talencie”, choć - oczywiście – znaczenie 

jego było skądinąd znane i w biografiach wybitnych dowódców 

                                                           
37

 Ruth Benedict, Chryzantema i miecz, wzory kultury japońskiej, PIW, Warszawa 1999, s. 37, 

patrz także 35-37, 73-4. 
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wspomina się o nim, bez wiązania go wszakże z samą tylko sferą 

wojskową. Jak bowiem nauczał już Wu Qi (zm. 381 r. p.n.e.), 

wódz łączy w sobie pierwiastki wen i wu, czyli umiejętności 

administracyjno-wychowawcze oraz militarno-dyscyplinujące
38

. 

Nadzwyczajne talenty od epoki średniowiecza wiązano raczej z 

postacią „gabinetowego stratega”, doradcy wodza, który 

formułuje chytre plany, niż z samym wodzem. Najsłynniejszym 

takim strategiem stał się w Chinach Zhuge Liang 諸 葛 亮 (181-

234), dostojnik państwa Shu z epoki Trzech Królestw, jeden z 

czołowych bohaterów sławnej chińskiej epopei Opowieści o 

Trzech Królestwach (Sanguo yanyi 三 國 演 義)
39

. Znany on też jest 

jako Kong Ming 孔 明, a był też uroczyście tytułowany Księciem 

Militarnym (Wuhou  武 后 ), i pod tym imieniem był nawet 

czczony
40

.    

Inaczej też niż na Zachodzie dużo mniejsze znaczenie 

przywiązywano w Chinach do przewagi sił i uzbrojenia, gdyż 

wojna nie była tam traktowana jako „próba sił”, a wszelkie 

ryzyko działań starano się wyeliminować zawczasu. Nacisk 

kładziono zatem na planowanie i organizację toku działań, na 

umiejętności osiąganiu pożądanych rezultatów politycznych bez 

użycia siły zbrojnej i operowania nią dopiero w razie ostatecznej 

                                                           
38

 Patrz: Wuzi bing fa [Reguły wojowania Mistrza Wu], rozdz. 4;  wyd. Liu Yin, Wuzi zhi jie 

[Księga Mistrza Wu z prawidłowymi objaśnieniami], w: ZBSJ, t. 10, s. 437; Ralph D. 

Sawyer, The Seven Military Classics of Ancient China, Westview Press, Boulder 1993, s. 217. 

Patrz szersze omówienie tych koncepcji chińskich w:  Shi Meiheng 史 美 珩, Gu dian binglüe 

古 典 兵 略 [Teoria wojowania w dawnych księgach klasycznych],  Liaoning Jiaoyu 

Chubanshe, Shenyang 1993, s. 5, 97-106.  
39

 Na podstawie opowieści ustnych, szkiców zawodowych opowiadaczy oraz źródeł 

historycznych epopeję tę spisał Luo Guanzhong 羅 貫 中 (ok. 1330-1400). Patrz polski 

przekład jej fragmentów: Luo Kuan-czung, Dzieje Trzech Królestw, przekł. N. Bila, 

Czytelnik, Warszawa 1972. . Pełny przekład angielski: Luo Guanzhong, Three Kingdoms, A 

Historical Novel, przekł. Moss Roberts, Foreign Languages Press – California University 

Press, Beijing – Berkeley 1994, t. 1-3; rosyjski: Ło Guan’-czżun, Trojecarstwie, przekł. W.A. 

Panasjuk, Izd. Chudożestwennoj Litieratury, Moskwa 1954, t. 1-2. Szczegółową analizę 

formowania tej epopei przedstawił: Boris Ł. Riftin, istoriczeskaja epopieja i folkłornaja 

tradicija w Kitaje (ustnyje i kniżnyje wiersji Trojecarstwia), Izd. Nauka, Moskwa 1970. 
40

 Patrz zbiór jego dzieł: Zhuge Liang ji 諸 葛 亮 集 [Zebrane pisma Zhuge Lianga], Zhonghua 

Shuju, Beijing 1974 (wielekroć wznawiane, obejmuje dzieła autentyczne i apokryfy). 

Ciekawy zbiór studiów: Chengdu Shi Zhuge Liang Yanjiu Hui 成 都 市 諸 葛 亮  研 究 會 Zhuge 

Liang yanjiu 諸 葛 亮  研 究  [Studia o Zhuge Liangu], Bashu Shushe, Chengdu 1985. Jego 

bigrafia: Zhang Yingge 章 映 閣 , Zhuge Liang xin zhuang 諸 葛 亮 新 傳 [Nowa biografia Zhuge 

Lianga], Shanghai Renmin Chubanshe, Shanghai 1984.  
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potrzeby. Fundamentalną zasadą było dla teoretyków chińskich 

minimalizowanie jej stosowania i unikanie, nawet na wojnie, 

przelewu krwi. Ich dewizą, choć nie ujmowali tego w taki sposób, 

było „nie siłą lecz sposobem”. Zatem wypracowana przez nich 

„sztuka” odnosiła się nie tyle do samej walki, ile do „sposobów” 

pozwalających osiągnąć pożądane rezultaty. 

Dla zilustrowania tej zasadniczej odmienności, wynikającej z 

różnicy przyjmowanych wartości oraz mentalności, zacytujmy 

Clausewitza: 
Dusze miłosierne mogłyby może łatwo mniemać, że możliwe jest 

sztuczne rozbrojenie lub powalenie przeciwnika bez zadawania zbyt 

wielu ran – i że do tego powinna zmierzać sztuka wojenna. Choć 

brzmi to bardzo pięknie, jednak błąd ten należy sprostować, w 

rzeczach bowiem tak niebezpiecznych jak wojna najgorsze są właśnie 

błędy wynikające z dobroduszności (...) ten, kto użyje przemocy 

bezwzględnie, nie szczędząc krwi, osiągnie przewagę nad nie 

postępującym tak przeciwnikiem. W ten sposób narzuca on 

przeciwnikowi metodę działania – i tak obaj posuwają się aż do 

ostateczności bez ograniczeń, poza wzajemną przeciwwagą. 

        Taki jest właściwy pogląd na tę sprawę i byłoby rzeczą 

bezcelową, a nawet wprost dążeniem opacznym, aby powodując się 

odrazą do surowej natury wojny zamykać oczy na jej istotę. 

         Jeśli zaś wojny ludów cywilizowanych są znacznie mniej okrutne 

i niszczące niż ludów nieoświeconych, to przyczyną tego jest zarówno 

wewnętrzny, jak i wzajemny stan społeczny tych państw. Z tego stanu i 

stosunków wynika wojna, jej warunki, rozmiary i napięcie. Czynniki te 

nie stanowią jednak istoty wojny, tylko jej dane, bo do właściwej 

filozofii wojny nie można bez popełniania absurdów wprowadzić 

zasady umiarkowania
41

. 

Stanowisko to było rezultatem odrzucenie przezeń tradycji 

europejskich wojen kondotierów z wieku XVII i XVIII, w jakich 

sukces starano się często osiągać przy pomocy sprytnych forteli i 

manewrów, np. przez wyczerpywanie sił przeciwnika, odcinanie 

go od baz zaopatrzenia, itp., unikając krwawych bitew, co 

upodobniało je nieco do wojen toczonych w Chinach
42

.  

                                                           
41

 Op. cit. s. 4. 
42

 Patrz: wyżej wspomniane reguły Vaubena i Folarda, Traktat o fortelach Joly de Maizeroy 

(1719-1780), w: G. Chaliand, op. cit. s. 707-11. W Polsce podobne tendencje występowały w 

wojnach szlacheckich. Patrz dzieło Jana Tarnowskiego, Consilium rationic bellicae, Wyd. 

MON, Warszawa 1987, s. 93. Patrz także: Janusz Sikorski, Zarys historii wojskowości 

powszechnej do XIX w. Wyd. MON, Warszawa 1972, s. 410.  
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W literaturze chińskiej dominowało bowiem od starożytności 

podejście zasadniczo odmienne od lansowanego przez 

Clausewitza, niepomiernie bardziej radykalne nawet od 

przyjmowanego w wojnach kondotierskich. W Rozdziale III 

traktatu Sun Zi stwierdza się: 
[1] Kiedy ucieka się do użycia wojsk jako sposobu działania, 

optymalne jest zachowanie stolicy [przeciwnika] w stanie 

nienaruszonym, zaś rozbicie jej jest dużo gorsze. [Podobnie] najlepiej 

jest zachować w całości armię [przeciwnika], [jego] pułk, batalion, 

czy choćby [najmniejszą] jednostkę pięciu żołnierzy, niż rozbijać je [w 

boju]. Dlatego właśnie stoczenie wielu bitew i odniesienie we 

wszystkich z nich zwycięstwa nie jest wcale najlepszym z najlepszych. 

Najlepszym z najlepszych jest bowiem podporządkowanie sobie wojsk 

przeciwnika, ale bez walczenia... 

[4] Dlatego mistrz posługiwania się siłami zbrojnymi  

podporządkowuje sobie przeciwnika, ale bez toczenia walki. Zajmuje 

jego miasta bez zdobywania ich i rozbija jego państwo bez 

długotrwałej [kampanii]. Świat należy bowiem podbijać zachowując 

wszystko w całości. Wtedy [własne] wojska nie ponoszą uszczerbku, a 

uzyskuje się maksymalne korzyści. 

Dla późniejszych teoretyków chińskich dziełem najwyższej sztuki 

było zatem osiąganie nie tylko bezkrwawego zwycięstwa, lecz 

nawet nie angażowanie do walk sił zbrojnych, tak by obie armie i 

oba kraje nie poniosły nawet najmniejszych szkód. A w 

rezultacie, by zachować własny potencjał i zasoby w stanie 

nienaruszonym, a zyskać jeszcze podobnie zachowane w całości 

zasoby wroga. I nie było to rezultatem uwzględnienia aspektów 

moralnych, naiwnej „dobroduszności”, czy wstrętu do 

przelewania krwi, wykpiwanych przez Clausewitza, ale 

trzeźwego, nawet cynicznego, rachunku potencjalnych strat i 

korzyści. Wiadomo bowiem, że zabijanie żołnierzy wroga 

pociąga nieuchronnie straty także po naszej stronie, a kraj 

zdobyty, lecz zniszczony wojną – jest dużo mniej wartościowy 

niż kwitnący. Potencjał wroga z góry traktuje się tu bowiem jako 

„zdobycz”. Minimalizacja strat zgodnie z tymi zasadami 

wymagała precyzyjnych rachunków zysków i strat, opracowania 

przemyślnego planu i konsekwentnej, acz elastycznej, jego 

realizacji. Włączały one celowe kształtowanie morale i emocji 

obu armii.  
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 Clausewitz, podobnie jak inni teoretycy zachodni, pisze o 

czynniku nienawiści i o namiętnościach związanych z wojną, ale 

traktuje je jako „dane”. Całkowicie błędnym – według niego – 

jest założenie, iż wraz z postępami cywilizacji rola czynników 

emocjonalnych maleje, a na czoło wysuwa się rozsądek w 

działaniu rządów i mas walczących, gdyż wojna nie jest – jak 

pisze – „rodzajem algebraicznego działania”
43

, ku czemu skłaniali 

się myśliciele epoki poprzedniej. Teoretycy chińscy 

reprezentowali natomiast podejście zasadniczo odmienne: 

przywiązywali wprawdzie duże znaczenie do kształtowania u 

swych wojowników determinacji bojowej i manipulowania 

emocjami mas, ale działania wojenne miały być przede 

wszystkim kierowane przez chłodne i precyzyjne wyliczenia, dla 

nich były one właśnie „rodzajem algebraicznego działania”.   

Przy omawianiu koncepcji zachodnich pojawiały się dwa 

terminy: strategia i taktyka, przedstawiane nierzadko jako sfery 

kierujące się odmiennymi zasadami. Chociaż elementy myślenia 

strategicznego pojawiały się już u autorów starożytnych, to 

jednak oddzielenie strategii od taktyki nastąpiło dopiero w epoce 

wojen napoleońskich, wraz z pojawieniem się masowych armii 

działających na obszernych teatrach wojennych, gdy dawne 

reguły sztuki wojennej odnoszące się przede wszystkim do 

techniki boju, szyków bojowych oraz planów bitew, okazały się 

zupełnie nie wystarczające dla operowania nowymi armiami. Nie 

bez znaczenia był też „duch epoki” i poszukiwanie prawd 

naukowych oraz formułowanie teorii. Carl von Clausewitz 

definiuje obydwie te sfery następująco:  
Taktyka jest nauką o użyciu sił zbrojnych w bitwie, a strategia – nauką 

o użyciu bitew do celów wojny. (...) Pierwsza zajmuje się formami 

bitwy, druga zaś jej wykorzystaniem.(...) Zasadniczo dla strategii, 

zwycięstwo, to znaczy powodzenie taktyczne jest tylko środkiem, a cel 

ostateczny tworzą przedmioty mające doprowadzić bezpośrednio do 

zawarcia pokoju
44

. 

Basil H. Liddell Hart, kontynuując te szkołę myślenia, określał 

strategię jako „sztukę dysponowania środkami militarnymi i 

używania ich dla osiągnięcia celów politycznych”. Dlatego, jak 
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 Op. cit. s. 5. 
44

 Op. cit., s. 83, 89, 105.  
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objaśniał on, strategia dotyczy nie tylko ruchów sił zbrojnych, 

choć tak się ją często pojmuje, lecz także rezultatów. Kiedy zaś 

dochodzi do rzeczywistej walki, do formowania do niej wojsk 

oraz kierowania nimi – wkraczamy w dziedzinę taktyki. W duchu 

Clausewitza zwracał on uwagę, że obydwie te sfery łatwiej 

rozróżnić w teorii niż w praktyce, ponieważ wpływają one na 

siebie i zlewają się.  

Wyróżniał on jeszcze sztukę szczebla najwyższego: „wielką 

strategię” (grand strategy) polegającą na kierowaniu wszystkimi 

zasobami państwa i koordynacji wszelkich wysiłków dla 

osiągnięcia politycznego celu wojny. Termin ten odnoszono 

później także do polityki państwa wyznaczającej długofalowe 

cele, a włączającej sektor wojskowy, gospodarkę i dyplomację. 

Sukces – zdaniem Liddell Harta – opiera się przede wszystkim na 

dobrym obrachowaniu posiadanych środków oraz celów i na 

skoordynowaniu tych pierwszych z drugimi. Ekonomia użycia sił 

jest tu kluczową zasadą. Inaczej niż cytowani powyżej dwaj 

klasycy, Clausewitz i Jomini, przyjmuje on, że łatwiej jest 

wyliczeń tych dokonywać w skali strategicznej niż taktycznej, 

gdyż w tej ostatniej dużo większą rolę odgrywają trudne do 

wyliczenia czynniki, takie jak wola i odporność
45

. Trudno nie 

zauważyć, iż podobne podejście do wojny dość często 

występowało w dawnych dziełach chińskich.    

Dodać trzeba, że po II wojnie światowej terminowi 

„strategia” nadawać zaczęto coraz szersze znaczenie i stosowano 

go różnych sfer życia. Słownik Webstera wymienia, na przykład, 

następujące podstawowe znaczenia tego terminu: 1) nauka i 

sztuka angażowania politycznych, gospodarczych, psychicznych 

oraz zbrojnych sił państwa, albo grupy państw, dla zapewnienia 

maksymalnego wsparcia dla przyjętej polityki w czasie pokoju 

lub wojny; 2) nauka i sztuka dowodzenia wojskami mająca 

umożliwić stawienie czoła przeciwnikowi w bitwie w możliwie 

korzystnych warunkach; 3) uważnie przygotowany plan lub 

metoda; zmyślny fortel 4) sztuka wypracowywania albo 
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stosowania planów lub forteli dla osiągania pewnego celu
46

.  

Szczególną popularność zdobyło ono sobie w biznesie i 

zarządzaniu firmami, często z bezpośrednimi odwołaniami do 

koncepcji oraz dzieł wojskowych.  

Teoretycy chińscy, aż do początków XX w., kiedy to 

przejmować zaczęto zachodnie koncepcje wojskowe, nie 

rozróżniali strategii i taktyki. Ich zdaniem, zgodnie z 

fundamentalnym przekonaniem o jedności świata i o tożsamości 

reguł rządzących makro- oraz mikrokosmosem, jeśli jakaś zasada 

jest słuszna, musi się ona sprawdzać w każdej skali działania: 

bijących się dwu wyrostków, walki plutonu, czy całej armii. 

Powinna ona być słuszna wszędzie i zawsze. Takich reguł 

poszukiwali i o nie się spierali. Zatem termin bing fa odnosił się 

do działań w każdej skali.  

 

2) Pojmowanie „wojny” w chińskich dziełach klasycznych 

Zrozumienie chińskich „reguł wojowania” oraz ich znaczenia 

wymaga jeszcze dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do 

pojmowania w Chinach „wojowania”, czy też wojny. Zakładanie, 

że te same słowa znaczą w innych kulturach to samo, co w naszej, 

i mają podobne konotacje, jest jednym z przejawów 

etnocentryzmu, niestety bardzo rozpowszechnionego nawet w 

wysoko rozwiniętej technologicznie i pozornie tak 

racjonalistycznej cywilizacji zachodniej.  

Przede wszystkim trzeba stwierdzić, iż wojna i walka były 

przez tysiąclecia wysoko cenione na Zachodzie, opiewane w 

literaturze, traktowane jako sfera uzyskiwania wiecznej sławy i 

przejawiania najszczytniejszych cnót oraz ideałów, a wojownicy 

cieszyli się wysokim prestiżem, jako szlachta, czy arystokracja. 

Natomiast w Chinach, pod koniec epoki Wiosen i Jesieni 

zdobywać zaczęła dominację orientacja wręcz przeciwna: 

potępienia wojny, walk i konfliktu, apoteoza harmonii, zgody, 

pokoju i spokoju, zaś klasą rządzącą i uprzywilejowaną stawali 

się cywilni uczeni-biurokraci. „Arystokracja miesza” ustępowała 

stopniowo miejsca „arystokracji pędzelka” – nauk i sztuk, a 
                                                           
46

 Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, Merriam-Webster Inc., Springfield, Mass. 

1985, s. 1165. Patrz także opis rozwoju tego pojęcia w Encyclopaedia Britannica, cyt. wyd. s. 

647. 
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wojownicy spotykali się wręcz z pogardą . Przełomową rolę w tej 

ewolucji odegrał rozwój konfucjanizmu i uformowanie 

kanonicznych ksiąg konfucjańskich wyrażających te idee. 

Podobne postawy potępienia wojny prezentowały także inne 

szkoły myśli z wyjątkiem legistów (fa jia 法 家).  

Zgodnie z koncepcjami konfucjańskimi, czynnik wen 文 – 

kultury, literatury, edukacji i administrowania państwem opartego 

na dobroci, obyczajności oraz wpajaniu innych cnót, był 

wspierany przez czynnik wu 武 – użycia przemocy i oręża, dla 

obrony pokoju, spokojnego życia i cnót, a karania tych, którzy 

zakłócają słuszny porządek
47

. Ten pierwszy reprezentował męskie 

i świetliste siły Yang, a ten drugi żeńskie i mroczne siły Yin. Wu 

pojmowano przede wszystkim jako utrzymywanie w porządku 

broni niezbędnej przy akcjach wojennych niezbędnych dla 

wspierania tego co słuszne (czy wypełniania swoich powinności, 

yi 義) oraz prawidłowego postępowania. Z drugiej zaś strony Wu 

było niezbędne dla karania tych, którzy popełniają przestępstwa i 

naruszają ład ustanowiony przez Niebo
48

. Dlatego w dziełach 

klasycznych sprawy wojskowe opisywano zazwyczaj w 

rozdziałach poświęconych karaniu przestępców i wymiarowi 

sprawiedliwości. Wojny prowadzone na rozkaz Syna Nieba miały 

przede wszystkim przywracać ład moralny i porządek (zhi 治) 

przez karanie przestępców i likwidację “chaosu” (luan 亂 ) przez 

nich wywoływanego.  

W Historii dynastii Han, napisanej przez Ban Gu (班 固 32-

92) czytamy na przykład: 
Mędrcy odpowiednio do porządku naturalnego ustanowili pięć 

rodzajów norm ceremonialnych (li), a odpowiednio do potrzeb 

naturalnych wprowadzili pięć rodzajów kar. Najwyższą karą jest 

ekspedycja karna z użyciem oddziałów zbrojnych, za nią idzie 

egzekucja wykonywana toporem, średnią karą jest odcinanie 

członków przy pomocy noża (dla spowodowania inwalidztwa), 

następną przewiercanie kolan i piętnowanie żelazem, lekką karą jest 

bicie pałkami i biczem. Najwyższą karę wymierza się na polach 

[działań wojennych],  mniejsze wykonuje się na rynkach (w 
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 Patrz opis wen w: Yi Zhou shu, cyt. wyd., j. 6, par. 54 (Shi fa 謚 法 – “Reguły nadawania 

imion pośmiertnych”), s. 7a. Patrz także: j. 2, par. 9 (Da ming wu 大 明 武  -“Wielkie i 
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stosunku do ludu) albo w salach pałacowych (wobec dostojników). 

Wszystkie one są postanawiane przez władze
49

.  

Dalej autor przedstawia wielkie wojny starożytności poczynając 

od legendarnego Cesarza Żółtego włączając je do schematu 

„karania buntowników” i zaprowadzania porządku.  

   Dwa elementy zasługują to na uwagę. Po pierwsze, 

wojna jest tu przede wszystkim jednym z elementów znacznie 

szerszego pola znaczeniowego – karania przestępców. Po drugie 

takie jej ujęcie, jako akcji typu policyjnego, wyklucza traktowanie 

jej jako „szlachetnego pojedynku” dwu partnerów, których cnoty i 

walory bojowe mogą być tak samo opiewane, jak to czynił Homer 

w Iliadzie, czy bardowie średniowieczni w swoich opowieściach 

rycerskich, a nawet historycy XX w. opisujący zmagania 

hitlerowskiego generała Rommla z. wojskami aliantów w Afryce 

(praktycznym wyrazem tej tradycji było na Zachodzie „rycerskie” 

traktowanie pokonanego przeciwnika i szacunek okazywany mu 

przy akcie składania broni, czy podpisywania aktu kapitulacji). 

Dodajmy też, że uznawanie wojny za rodzaj zbiorowego karania 

przestępców, tak wyraźnie przedstawiony przez Ban Gu, 

wyznacza wojownikom rolę bliską katom, co samo przez się 

narzuca dość pogardliwe ich traktowanie i pozbawia wojnę jej 

„wzniosłości”, tak wyraźnie obecnej w tradycji zachodniej.          

W tej ostatniej, jak można zauważyć, najróżniejsze rodzaje 

konfliktu zbrojnego są opisywane w ramach archetypu „wojny-

pojedynku”, a sama wojna jest wyodrębniona jako szczególny 

rodzaj działalności polityczno-społecznej, nacechowanej 

patetyzmem, niekiedy z elementami tragizmu. Natomiast w 

Chinach wojna nie była nigdy przedstawiana jako pojedynek dwu 

równych stron, gdyż jeden z nich musiał być „przestępcą-

buntownikiem”, i stanowiła pewien rodzaj działań społecznych, 

które oceniano rozmaicie zależnie od ich charakteru i funkcji 

społecznej (np. tłumienie buntu, odpieranie najazdu 

barbarzyńców – „buntowników”, ekspedycja karna, ale 

niepotrzebna, podjęta dla zachcianek rządzących, itd.). Wiązało 

się to prawdopodobnie nie tylko z negatywnym, nie zaś 
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 Han shu 漢 書 [Historia dynastii Han], Zhonghua Shuju, Beijing 1975, rozdz. 23, s. 1079-

80. Wspomniane w tym tekście rodzaje norm ceremonialnych to rytuały odnoszące się do 

ceremonii radosnych, żałobnych, przyjmowania gości, działania wojsk i ślubu. 
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apologetycznym, jak na Zachodzie, stosunkiem do niej, lecz 

również z zachodnią tendencją do absolutyzowania wszystkich 

kategorii, a relatywistycznym do nich podejściem w tradycji 

chińskiej. 

Ponadto, jak słusznie zwraca uwagę Michael I. Handel, 

teoretycy chińscy pojmowali „wojnę” znacznie szerzej niż 

tradycyjnie to czyniono w Europie i USA, gdyż włączali do niej 

działania dyplomatyczne i rozmaite przygotowania. Dla 

Clausewitza wojna zaczyna się dopiero w momencie porzucenia 

zabiegów dyplomatycznych i przejścia do działań zbrojnych, 

gdyż w tradycji zachodniej rozdzielano precyzyjnie „czas wojny” 

od „czasu pokoju”, a jej początek i koniec znaczyły rytualne 

„wypowiadanie wojny” i zawieranie rozejmu, czy pokoju.  

Można wspomnieć, że w starożytnym Rzymie wierzono, że 

rozdzielenie okresu „szczęku oręża” i „dzikich instynktów” od 

czasów ścisłego przestrzegania praw i obyczajności – jest 

podstawą porządku i cywilizowanego życia. A rozdzielenie to 

przypisywano już Numie Pompiliuszowi (717?-673 p.n.e.), 

półlegendarnemu twórcy podstaw ustroju Rzymu. Kluczowym 

rytuałem symboliczno-religijnym było, ustanowione rzekomo 

właśnie przez niego otwieranie Świątyni Janusa na Forum na czas 

wojny, i zamykanie jej po zwycięstwie oraz po złożeniu 

stosownych ofiar dziękczynnych przez wodza
50

. Rozdzielanie 

czasu wojny od pokoju, sfery cywilnej i wojskowej, zdaje się być 

jednym z podstawowych paradygmatów cywilizacji zachodniej. 

Dla Sun Zi, nie znającego takiego sztywnego podziału 

obcego tradycji wschodnioazjatyckiej, „wojna” obejmuje także 

etapy wcześniejszych przygotowań gospodarczych i 

logistycznych, jak również działań dyplomatycznych tak przed, 

jak i po wojnie, oraz wypracowywanie alternatywnych strategii 

działania
51

. Można to nawet sprecyzować dokładniej: dla Sun Zi 

„wojna” zaczyna się  od podjęcia decyzji o jakiejś formie 

konfrontacji z innym państwem, choćby nawet zachowywane 
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 Patrz: Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu, przekł. W. Strzelecki, Ossolineum 
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51

 Michael I. Handel, Sun Tzu and Clausewitz Compared, Strategic Studies Institute, U.S. 
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wciąż były pozory przyjaźni z nim, a posługiwano się tylko 

środkami dyplomatycznymi i agenturą.  

Więcej nawet, w chińskiej tradycji wojskowej uwzględnia się 

konsekwencje wojny i już w sam proces konfrontacji 

wmontowuje mechanizmy umożliwiające spokojne cieszenie się 

sukcesem, a zapobiegające dążeniom do rewanżu, buntom na 

terenach podbitych, uczuciom wrogości, czy negatywnym 

skutkom na arenie międzynarodowej. Ważną rolę w rozmaitych 

manipulacjach odgrywali też tajni agenci, przekupieni 

funkcjonariusze na dworze przeciwnika, itp. Kierowanie tak 

pojmowaną wojną nie było więc tożsame z naszym 

„dowodzeniem”, gdyż obejmowało  w Chinach o wiele szersze 

spektrum działań i włączało tak etapy wcześniejsze jak i 

późniejsze od samej konfrontacji zbrojnej. Zapewnić miało ono 

nie samo zawarcie korzystnego układu pokojowego, ale 

stworzenie jakiegoś nowego stabilnego układu stosunków. 

Konsekwencją takiego ujęcia stało się  właśnie dążenie do 

ograniczania roli działań zbrojnych do niezbędnego minimum a 

osiąganie celów politycznych przy pomocy innych środków.  

W Chinach wyodrębniano jednak formalno-rytualne 

powierzanie dowództwa nad armią wodzowi mianowanemu na 

poprowadzenie danej kampanii wojennej, a sam Sun Zi był 

sławnym promotorem koncepcji pełnej autonomii działań wodza 

od tej chwili, choćby obóz, gdzie formowano armię, leżał tuż 

obok stolicy
52

. Działania wojenne włączone w szerszy kontekst 

polityczny wymagały oczywiście ścisłej współpracy wodza i 

władcy, realizujących wcześniej wypracowaną strategię. Toteż 

niemal wszystkie traktaty chińskie dotyczące „reguł wojowania” 

dotyczą nie samego kierowania armią podczas kampanii, lecz 

całej polityki państwa związanej z prowadzeniem wojen, 

budowania jego potęgi polityczno-militarnej i stabilności 

politycznej, działań dyplomatycznych, itp.    

Handel podkreśla, że Clausewitz, tak jak znakomita 

większość dawniejszych teoretyków zachodnich, koncentruje swą 

uwagę na niższym strategiczno-operacyjnym poziomie wojny, 
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 Wyidealizowany opis takiego mianowania w początkach dynastii Zhou opisuje dzieło Sześć 

przemyślnych sposobów wojennych (Liu tao 六 韜 ), par. 21. Patrz przekład: Ralph D. Sawyer, 

The Seven Military Classics of Ancient China, Westview Press, Boulder, 1994, str. 64-5.  
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podczas gdy Sun Zi analizuje ją na najwyższym poziomie 

strategicznym. Choć więc obaj analizują wojnę, przedmiot ich 

rozważań głęboko się różni, gdyż w myśli chińskiej ujmowana 

jest ona znacznie szerzej i w sposób integralny, a ponadto jest 

ujmowana na o wiele wyższym poziomie abstrakcji. Dlatego 

właśnie, jak konstatuje ten badacz amerykański, analizy Sun Zi są 

o wiele bardziej użyteczne dla czasów współczesnych niż 

Clausewitza, choć ten drugi pisał ponad dwa tysiące lat później
53

.  

Różnice kulturowe w podejściu do walki i wojny występują 

też w innych aspektach. „Walka” dla ludzi Zachodu sprowadza 

się do wrogich działań, a zaczyna się choćby od bezkrwawej 

konfrontacji, podczas gdy już w starożytnych Chinach włączano 

do niej aż kilka etapów wcześniejszych, poczynając od 

narastających negatywnych odczuć między jednostkami, 

wewnętrznego niezadowolenia i protestu. Ma więc ona także 

wymiar duchowy, jaki w myśli epok późniejszych uległ jeszcze 

rozwojowi. Walka w tradycji zachodniej jest traktowana przede 

wszystkim jako „działanie przedmiotowe”, kluczowym jej 

elementem są bowiem działania. Natomiast w tradycji 

wschodnioazjatyckiej nie tylko włącza ona „elementy duchowe”, 

ale planowanie i swoisty „pojedynek umysłów” traktowane są 

jako fundamentalne. Ponadto, na co też należy zwrócić uwagę, 

walka w tradycji zachodniej pojmowana jest zazwyczaj jako 

świadomie wrogie wobec siebie działania obu stron. Tadeusz 

Kotarbiński wręcz do definicji jej włączał ten czynnik.  
Jan walczy z Piotrem ilekroć dążą oni do celów niezgodnych, 

wiedzą o tym i dlatego w działaniach swych liczą się z działaniami 

przeciwnika
54

. 
Dopiero dużo później  zaczął dopuszczać możliwość, iż obiekt 

ataku nie zdaje sobie z niego sprawy i określał walkę szerzej, jako 

działanie przynajmniej dwu podmiotów, z których choćby jeden 

przeszkadza drugiemu, ale za przypadek najzwyklejszy i 

najciekawszy z teoretycznego punktu widzenia przyjmował nadal 

świadome zwalczanie się obu stron
55

. Jednakże nawet w latach 
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sześćdziesiątych powracał jeszcze do ujęcia poprzedniego, choć 

już bez tak wyraźnego akcentowania czynnika zamierzonego 

przeciwdziałania każdej ze stron
56

. Zachodnie wyobrażenia walki, 

a jeszcze bardziej wojny, determinował bowiem model 

pojedynku, z jego rytualnym wyzywaniem partnera na bój, w 

którym działania podstępne, skryte, czy uderzenie znienacka, były 

traktowane jako „podłe”. Jeszcze Clausewitz pisał, że „wojna jest 

niczym innym, jak rozszerzonym pojedynkiem”, odwołując się 

także do obrazu dwu zapaśników, z których „każdy stara się 

zmusić przeciwnika przemocą fizyczną do spełnienia swej woli, a 

najbliższym jego celem jest powalenie przeciwnika i uczynienie 

go przez to niezdolnym do stawiania dalszego oporu”. W 

rezultacie definiuje wojnę jako „akt przemocy, mający na celu 

zmuszenie przeciwnika do spełnienia naszej woli”
57

. Dopiero 

doświadczenia XX w. i zimnej wojny zrywające z dawnymi 

rycerskimi zwyczajami, konfrontacja mocarstw prowadzona przy 

pomocy wszystkich dostępnych im środków, ale z ostrożnym 

używaniem sił zbrojnych, oraz konkurencja wielkich 

zbiurokratyzowanych organizacji oraz koncernów, zmieniły nasze 

pojęcia wojny i walki. Stało się bowiem jasne, że często użycie 

przemocy trzeba ograniczać, lub nawet eliminować, co 

przybliżyło nasze pojmowanie walki do chińskiego, nie 

wiążącego jej tak jednoznacznie z użyciem przemocy. 

Chińczycy te właśnie koncepcje, „najnowocześniejsze” na 

Zachodzie, przyjmowali za oczywiste już od starożytności. 

Termin bing fa dotyczył wprawdzie przede wszystkim działań 

zbrojnych i walki państw przy pomocy wszystkich posiadanych 

środków, zatem może być tłumaczony jako „reguły wojowania”, 

ale był też stosowany do wszelkich innych przejawów walki, 

oporu czy konfliktu. Przemoc i siła były wprawdzie uznawane za 

czynnik ważny, ale bynajmniej nie jedyny, gdyż traktowano go 

tylko jako środek ostateczny i najgorszy. Trudno byłoby więc 

uznać go zatem za kluczowy w definicji walki.  

Choć w wojnie toczonej przez armie obie strony 

świadomie wykorzystywały swe przewagi dla pokonania 
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przeciwnika, to jednak w konfrontacji państw ideałem było 

toczenie walki skrycie, bez wiedzy przeciwnika, więcej nawet, 

przy zachowywaniu pozorów przyjaźni i współpracy. Chodziło 

bowiem o skutek, a nie o zmierzenie się siłami w rycerskim boju, 

jak na Zachodzie, by nie tylko pokonać przeciwnika, lecz i 

zdobyć prestiż z jego pokonania, co wykluczało działania 

„nieuczciwe”, podstępne i zdradzieckie. W Chinach natomiast  

taka „walka bez otwartej walki” mogła być prowadzona w 

warunkach pokoju, czy pozornej harmonii. Wiązało się to 

niewątpliwie z posługiwaniem się masowymi armiami z 

powszechnego poboru, jakie w Europie pojawiły się dopiero na 

przełomie XVIII i XIX w., a także z funkcjonowaniem państw 

zarządzanych przez rozbudowany aparat biurokratyczny, 

zdolnych do kierowania całym życiem społecznym i 

gospodarczym, jakie w Europie kształtować się zaczęły także, nie 

bez inspiracji chińskich, dopiero w dobie monarchii absolutnych 

XVII - XVIII w
58

. 

 

       3) Sfery stosowania „reguł wojowania” w Chinach    

Przy takim pojmowaniu „reguł wojowania” łatwo było w 

Chinach rozciągnąć je na rozmaite sfery konfrontacji, czy wysiłki 

zdobycia przewagi, a nawet jeszcze szerzej, na pokonywanie 

jakiegoś oporu, czy wręcz „osiąganie sukcesu” (cheng gong 成 功 

) albo „realizację zadania” (cheng shi 成 事)
59

. W sposób 
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oczywisty reguły te znajdowały bezpośrednie zastosowanie w 

dyplomacji i stosunkach międzynarodowych, w walkach 

politycznych grup oraz frakcji, technikach walki indywidualnej, 

jak kungfu i taijiquan, a w czasach najnowszych również w 

sporcie, opartym przecież na konkurencji. Czasami odnoszono to 

także do wychowania, sztuki oratorskiej, public relations, 

architektury, itd.  

 Jedną z ważnych sfer aplikacji były konfliktowe stosunki 

międzyludzkie w życiu codziennym, między jednostkami i 

grupami, szczególnie stosunki z „obcymi”. Postrzegane były one 

bowiem często jako swoista, nieustanna „cicha wojna”, mimo 

obowiązywania wewnątrz rodzin oraz zespołów norm 

konfucjańskich, zasad utrzymywania harmonii i zgody. 

Wypowiedzi wskazujących na taką naturę tych stosunków było 

bardzo wiele. Jednym z popularnych powiedzeń, o starożytnej 

genezie, jest na przykład „duża ryba połyka mała rybkę” (da yu 

tun xiao yu)
60

. 

Już w dziele wielkiego starożytnego myśliciela Han Feia 

(zm. 233 r. p.n.e.) stwierdza się: 
Cesarz Żółty sformułował powiedzenie: ‘zwierzchnicy i podwładni 

toczą niezliczone bitwy każdego dnia’. Podwładni skrywają swe 

egoistyczne [dążenia] i testują [możliwości oraz intencje] swych 

zwierzchników. Ci zaś manipulując regułami i ustanowieniami 

starają się utrzymać kontrolę nad podwładnymi
61

.  

Jedni – jak dalej pisze on – chcą poszerzyć swe wpływy i 

możliwości, drudzy zwalczają te tendencje. W rezultacie w 

każdym z urzędów toczy się nieustanna walka włączająca także 

kliki i frakcje, jakie nieuchronnie się formują dla osiągania 

swoich celów. We wspomnianej powyżej Historii dynastii Han 

po wymienieniu ważniejszych wojen  toczonych między 

                                                           
60

 Patrz: Tong Yubin, Tong Zhou, Junshi chengyu cidian [Leksykon powiedzeń wojskowych], 

Changcheng Chubanshe, Beijing 1997, s. 65. Pochodzi ono z dzieła Liu Xiang (77-6 r. p.n.e.) 

Shuo yuan [Ogród dyskusji], rozdz. 15 Zhi wu. Czytamy tam: „Duży atakuje małego, silny 

atakuje słabego, jak duża ryba połyka małą rybkę”. Bai zi quan shu [Pełne wydanie pism 

wszystkich mistrzów], Zhejiang Renmin Chubanshe, Hangzhou 1985, t. 1, Shuo yuan, Zhi wu, 

s. 1. 
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 Han Fei Zi [Księga Mistrza Han Feia], rozdz. 2, par. 8; Cheng Qixian, Han Fei Zi ji shi 

[Księga Mistrza Han Feia z zebranymi objaśnieniami], Shanghai Renmin Chubanshe, 

Shanghai 1974, t. 1, s. 234; por. W.K. Liao, The Complete Works of Han Fei Tzu, A Classic of 

Chinese Legalism, Arthur Probstain, London 1939, t. 1, s. 59. 
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starożytnymi państwami autor konkluduje: „Na świecie walczy 

się o zasługi oraz korzyści i rozpowszechnia się coraz bardziej 

opinia, że Sun [Zi] i Wu [Zi] są najwyższymi autorytetami [teorii 

walki]”
62

. Dalej zaś przechodzi do opisu walk toczonych między 

zwierzchnikami i podwładnymi, z wykorzystaniem podstępów i 

innych niemoralnych środków rekomendowanych przez tych 

myślicieli, a pamiętać trzeba, że w społeczeństwie 

zorganizowanym hierarchicznie każdy niemal był czyimś szefem, 

a czyimś podwładnym.  

W Księdze Mistrza Zhuang, przypisywanej Zhuang Zhou 

(circa 369-286 r. p.n.e.), klasykowi myśli taoistycznej, tak zaś 

opisuje się postawy ludzkie: 
Wielka mądrość daje szeroki ogląd i spokój, a mała wiedza 

powoduje [egoistyczne] przywiązanie do najbliższych oraz 

pospieszne zabiegi. Wielkie słowa są jasne i światłe, a małe – ostre 

i kłótliwe (...) Kiedy wchodzą w związki ze sobą dzień za dniem 

oddają się walce na umysły, to wyczekując [stosownego momentu], 

to nanosząc szkodę [innym], to zaś działając skrycie. Pewne obawy 

wywołują niepokój, a wielkie paraliżują strachem. Ich myśli 

uderzają jak strzała lub też obstają przy swoim, jakby przysięgli 

wobec bogów, pewni, że w obronie odniosą zwycięstwo. Ich 

wysiłki zmierzają do wykończenia przeciwnika, jakby to była jesień 

lub zima [sezon egzekucji] i tak zużywają swe siły dzień za dniem. 

Inni znowu pogrążają się w uciechach zmysłowych, z jakich nikt 

nie może ich wyrwać
63

.  

Tradycje takiego postrzegania stosunków międzyludzkich 

były żywotne aż do ostatnich wieków cesarstwa. W sławnej 

chińskiej powieści Sen Czerwonego Pawilonu z XVIII w., o życiu 

codziennym arystokratycznej rodziny, nie tylko opisuje się 

rozmaite intrygi i ciche walki toczone między licznymi krewnymi 

i kuzynami, panami i ich sługami, a także z   „obcymi”, lecz i jej 

bohaterowie wprost odwołują się czasem do reguł wojowania 

mistrzów Sun oraz Wu i uciekają się do rozmaitych forteli. Gdy 
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 Han shu [Historia dynastii Han], rozdz. 23 Xing fa zhi, Zhonghua Shuju, Beijing 1975, s. 

1085.    
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 Zhuang Zi ji jie [Księga mistrza Zhuang z zebranymi objaśnieniami],  opracował Wang 

Xianqian, w: Zhu zi ji cheng [Zebrane dzieła mistrzów], Zhonghua Shuju, Beijing 1957, t. III, 

s. 7 (rozdz. 2). Patrz także tłumaczenia: Fung Yu-lan,  a Taoist Classic Chuang-tzu, Foreign 

Languages Press, Beijing 1989, s. 40-1 (pierwsze wydanie 1931); Burton Watson, The 

Complete Works of Chuang Tzu, Columbia University Press, New York 1968, s. 37. 
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dziewczęta dyskutują raz o nadzwyczajnych zdolnościach Dai 

Yu, jednej z bohaterek tej powieści, i żartują, iż musi posiadać 

magiczne moce, ta tak im odpowiada: „Nie chodzi o sztukę 

magiczną taoistów, lecz tajemne sposoby dowodzenia wojskami, 

takie jak najgłębsze z nich ‘w obronie bądź jak nieśmiała 

dziewczyna [bez cienia arogancji], a wymykaj się szybko jak  

zając [rzucający się nagle do ucieczki]’ oraz ‘uderzaj, gdy 

przeciwnik nie jest przygotowany’”
64

. Wiedzę swoją bohaterowie 

tej powieści czerpali, jak to wynika ze sposobu cytowania takich 

zasad,  nie ze starożytnych traktatów wojskowych, lecz z 

powszechnie znanych powiedzeń z nich się wywodzących, choć z 

militarnej proweniencji tych sposobów zdają sobie sprawę.  

Jednakże dopiero w XX w., i to głównie w drugiej jego 

połowie, zaczęły się ukazywać niezliczone prace popularne 

wskazujące, jak należy stosować zasady klasycznej strategii w 

stosunkach międzyludzkich oraz życiu codziennym. W Chinach 

cesarskich pojawiały się one tylko incydentalnie ze względu na 

dominację ideologii konfucjańskiej
65

. Wraz z fascynacją 

darwinizmem społecznym i krytykami konfucjanizmu, kładącego 

nacisk na cnoty moralne i wartości kolektywne, a rozwojem 

indywidualizmu nastąpił prawdziwy rozkwit takiej literatury i 

zaczęły się pojawiać niezliczone publikacje tego typu
66

.  
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 Patrz: Cao Xueqin (1715?-1763?), Hongloumeng [Sen Czerwonego Pawilonu], Renmin 

Wenxue Chubanshe, Beijing 1962, s. 860 (rozdz. 73), por. także s. 631 (rozdz. 55), 1207 

(rozdz. 103); Yang Hsien-yi, Gladys Yang (przekł.), A Dream of Red Mansions, Foreign 

Languages Press, Peking 1978,  t. II, s. 569 (a także t. II, s. 241, t. III, s. 328). Obydwie 

zasady pochodzą z traktatu Sun Zi, ale przysłowiowej formie ich forma została cokolwiek 

zmodyfikowana. Patrz: Tong Yubin, Tong Zhou, Junshi chengyu da cidian [Wielki leksykon 

powiedzeń wojskowych], Changzheng Chubanshe, Beijing 1996, s. 710, 127 (Shou ru chu nü, 

chu ru tuo tu i chu qi bu bei). Patrz także: Krzysztof Gawlikowski, Strategic Thought in ‘A 

dream of Red Mansions’ and the Chinese Military Tradition, referat przedstawiony na The 

4th  International Symposium on Sun Tzu’s Art of War, Beijing, October 18-21, 1998. 
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 Jednym z rzadkich takich tekstów jest anonimowy Sanshiliu ji [Trzydzieści sześć forteli], 

pochodzący zapewne z przełomu XVII i XVIII w. 
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 Tytułem przykładu, z pośród setek publikacji tego typu, można wymienić: Zhang Tinghao, 

Cong Sun Zi bingfa yanjiu zuoshi fangfa [Analiza metod załatwiania spraw na podstawie 

‘Reguł wojowania Mistrza Sun], Zhongzhou Chubanshe, Chunqing 1945; wznowiona przez 

Shanghai Yinshuguan w 1963 (była to jedna z pierwszych takich prac w Chinach); Lin 

Yinghua, Yi Sun Zi bingfa yunyong yu zhandou rensheng [Zastosowanie ‘Reguł wojowania 

Mistrza Sun’ w życiu codziennym opartym na walce], Kexue-Jishu-Zhishi Chuban, Taibei 

[b.d., zapewne lata siedemdziesiąte]; Li Yinghao, Sun Zi bingfa yu xiandai ren [‘Reguły 

wojowania Mistrza Sun a życie współczesne], Guangdong Lüyou Chubanshe, Guangzhou 
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Pojawiają się one także w Japonii, choć niewątpliwie na mniejszą 

skalę. 

Reguły wojowania znalazły zastosowanie także w 

działalności profesjonalnej bardzo odległej od walki, jak na 

przykład w medycynie, do zapobiegania chorobom oraz ich 

zwalczania. A należy tu przypomnieć, że w tradycyjnej 

medycynie chińskiej chorobę pojmowano nie jako inwazję 

mikrobów, lecz jako zaburzenie naturalnego stanu wewnętrznej 

harmonii organizmu. Teorie odnoszące się do „organizmu 

państwa” stosowano więc po prostu do organizmu jednostki. W 

najsławniejszym dziele medycznym epoki starożytnej, Księdze 

Cesarza Żółtego o wnętrzu człowieka (Huang Di nei jing) 

porównuje się igłę używaną w akupunkturze do pięciu rodzajów 

oręża, a zwalczanie choroby do wojny toczonej w polu przez dwie 

armie. Choć medyk nie używa miecza, jak się tam stwierdza, to 

powstrzymuje postępy choroby i przywraca harmonię organizmu, 

jak armia przywracająca porządek w swoim kraju powstrzymuje 

chaos i przemoc
67

. Podejście to rozwijał Sun Simiao (ok. 581-

682), jeden z najsławniejszych medyków epoki Tang
68

. Także 

liczni sławni medycy epok późniejszych często opisywali leczenie 

odwołując się do terminologii i koncepcji wojskowych. O Zhang 

Congzhen (1156-1228) pisano, na przykład, iż „leczył jak 

doświadczony generał stawia opór wrogowi, raz formował swe 
                                                                                                                                                                                     

1991 (przedruk wcześniejszego wydania hogkongskiego); Xiong Zhongwu, Sun Zi de 

rensheng zhexue, moulue rensheng [Filozofia życia Mistrza Sun, planowanie w życiu 

ludzkim], Yangzhi wenhua Shiye, Taibei 1996; Chu Rili, Yongren bingfa [Posługiwanie się 

ludźmi wedllug reguł wojowania], Zongjiao Wenhua Chubanshe, Beijing 1998. Prócz takich 

prac o analitycznym charakterze, liczne wydawnictwa z Hongkongu i Tajwanu publikowały 

mnóstwo książek popularnych przedstawiających poszczególne dzieła klasyczne, bądź  

opracowania na nich oparte, dla codziennego użytku, a nawet całe takie serie wydawnicze.  
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 Huang Di nei jing [Księga Cesarza Żółtego o wnętrzu],  cz. II. Ling shu, , par. 60 (Yu ban); 

Zhou Xianchong, Lu Zhouhua (red.), Xinan Shifan Daxue Chubanshe, Chunqing 1993, s. 

213-4. Dzieło to powstało zapewne między V a III w. p.n.e., choć ulegało rozmaitym 

zmianom i przeróbkom aż do pierwszych wieków n.e.  Patrz omówienie tych koncepcji w: 

Wu Rusong, Wang Hongtu, Huang Ying, Sun zi’s Art of War and Health Care, Sun Zi bing fa 

yu yangsheng zhibing, (tekst chiński i angielski, przeł. z chińskiego She Duanzhi, Li Bin), 

New World Press, Beijing 1997, szczególnie a. s. 14-7, 30-5, 44-7; ch. 10-3, 21-5, 29-31.  

Przekład na angielski w sposób oczywisty przerósł kompetencje tłumaczy. Trudniejsze 

fragmenty skracają, bądź omawiają w sposób uproszczony, dlatego posługiwać się należy 

tekstem chińskim.  
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 Patrz: Wu Rusong i inni, op. cit., ang. 14, ch. s. 11. Był on autorem dzieła Qian jing fang 

[Najcenniejsze recepty].  
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wojska tyłem do rzeki [by nie mogły cofnąć się ani o krok], to 

znów przeprawiał się przez nią i palił łodzie [by odciąć samemu 

sobie drogę powrotu], [rozumiejąc, że] dopiero przez postawienie 

się w sytuacji pewnej śmierci zdobywa się powrót do życia”,
69

 co 

bezpośrednio nawiązuje do traktatu Mistrza Sun. Zgodnie z tą 

tradycją Zhang Jingyue (1562-1639) podzielił tradycyjne recepty 

na rozmaite schorzenia na osiem grup nazwanych na wzór ośmiu 

formacji wojskowych, dając swemu dziełu tytuł: Osiem formacji 

dawnych recept (Gu fang ba zhen). Uzupełnił je później drugim: 

Osiem formacji nowych recept (Xin fang ba zhen)
70

. Jak mówiła 

bowiem stara zasada medycyny chińskiej: „leczenie choroby jest 

podobne do rozprawiania się z wrogiem na wojnie”
71

. Xu Chunfu 

(1368-1444) w swej pracy Pełny przegląd medycyny od 

starożytności do dzisiaj (Gu jin yi tong daquan) nauczał, że 

leczenie pacjenta jest podobne do toczenia bitwy, a najlepszą 

strategią jest użycie do kontrofensywy sił odpowiednich do siły 

wroga
72

. Paralele te rozwijał jeszcze bardziej szczegółowo Xu 

Dachun (1693-1772), jeden z najsławniejszych medyków XVIII 

w., który twierdził, że „trzynaście rozdziałów traktatu Mistrza 

Sun Wu jest pełnym wykładem sposobów leczenia chorób”
73

. 

 Do podobieństw tych nawiązywali też niektórzy teoretycy 

wojskowości, Deng Tingluo (przełom XVII i XVIII w.), w 

jednym ze swych dzieł pisał: 
Ratowanie ludzi od chaosu  (t.j. wojny) podobne jest ratowaniu 

pacjenta z choroby, a użycie wojsk podobne jest stosowaniu 

lekarstwa. Dobry lekarz przepisuje recepty odpowiednio do 

kondycji pacjenta, jak dobry wódz ustala sposób działania 

odpowiednio do sytuacji po stronie wroga. Trzynaście rozdziałów 
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 Patrz: Chen Bangxian, Zhongguo yixue shi [Historia nauk medycznych w Chinach], 
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 Wu Rusong i inni, op. cit.. ang. s. 155; ch. 86. Wypracowanie schematu ośmiu formacji 

przypisuje się Zhuge Liangowi (181-234), najsławniejszemu chińskiemu strategowi. 

Oczywiście rozmaite „formacje”, to jest szyki bojowe, znane były od głębokiej starożytności. 
71

 Ibid.  ang. s.151, ch. s. 82. 
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medycznej]. Patrz także ch. s. 35,  89, 123.  
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Sun Zi stanowi w istocie zalecenia dla leczenia chorób [państwa i 

organizmu pacjenta]
74

. 

Przekonanie o analogii choroby i wojen, oparte na 

paralelizmie ciała ludzkiego i państwa, było tak zakorzenione, iż 

porównania takie znajdujemy nawet w literaturze pięknej. W 

sławnej powieści erotycznej Kwiaty śliwy w złotym wazonie (Jin 

Ping Mei ci hua) napisanej przez nieznanego autora w latach 

osiemdziesiątych XVI w., w wykradzionej przez jednego z 

bohaterów petycji do cesarza znajdujemy, na przykład, taki opis 

stanu państwa. 
Jak Wasz sługa wie, plagi najazdów barbarzyńskich nawiedzały 

nasze państwo od starożytności (...) Nie zdarzyło się wszakże, by 

bez barbarzyńców wewnątrz kraju narastało zagrożenie klęską od 

nich na zewnątrz (...) Zjawiska podobnego rodzaju podlegają w 

sposób nieunikniony tym samym zasadom. Tak samo bowiem 

zdarza się przy chorobie człowieka. Jeśli jego wnętrzności lub serce 

dotknięte są chorobą czas dłuższy, siły żywotne słabną. Wystarczy 

wtedy byle zimny przeciąg wiatru, by całe ciało uległo 

niezliczonym dolegliwościom (...) . Obecny stan cesarstwa podobny 

jest do chorego ciała, którego osłabienie oraz wyczerpanie 

osiągnęło punkt kulminacyjny. Władca jest jak głowa, wspierający 

go dygnitarze jak wnętrzności i umysł, a niżsi urzędnicy jak cztery 

kończyny. Wasza Cesarska Wysokość panuje wzniośle ponad 

Dziewięcioma Niebiosami, zaś na dole niezliczeni urzędnicy 

zarządzają ludem. Kiedy wszyscy wypełniają należycie swe 

obowiązki, energia życiowa wypełnia całe wnętrze kraju, a granice 

są strzeżone przed barbarzyńską nawałą
75

. 

Dalej autor tej petycji omawia nadużycia władzy przez 

najwyższych dostojników państwa, jakie doprowadziły do jego 
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 Jin Ping Mei [Kwiat śliwy w złotym wazonie], pod redakcją Shi Zhicun, Shanghai Zazhi 
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obecnego rozpaczliwego stanu. Akcja tej powieści rozgrywa się w 

początkach XII w. Po dziś dzień pozostaje ona jedną z bardziej 

popularnych. Porównywanie cesarstwa do organizmu ludzkiego 

ma, oczywiście, starożytny jeszcze rodowód.  

Inną sferą stosowania reguł wojowania były biznes i 

handel. Najstarszy zapis tego typu znajduje się w Zapiskach 

historyka (Shi ji), dziele powstałym na przełomie II i I w. p.n.e. 

Sima Qian opisuje tam Bo Guia (IV w. p.n.e.), uznawanego w 

starożytności za „ojca biznesu” i sztuki handlu. Miał on  

dostosowywać swe działania do sezonów, kupując to, co było w 

nadmiarze, a sprzedając to, czego brakowało. W porze żniw 

kupował więc zboże, a sprzedawał jedwab oraz wyroby z laki 

(przedmioty luksusu, nabywane gdy bogatsi mieli pieniądze). 

Korzystał on także z astrologii i prognoz w ten sposób 

uzyskiwanych. Żył on nader skromnie, dzieląc przyjemności i 

trudy ze swoimi sługami (jak zalecano to wodzom w stosunku do 

żołnierzy). Gdy tylko dojrzał jakąś możliwość zysku, „rzucał się 

na to jak dzika bestia”. Przypisuje mu się w tym dziele 

następującą wypowiedź: 
Zarządzam moimi interesami tak, jak Yi Yin i Lü Shang (sławni 

stratedzy z II tysiąclecia p.n.e.) przygotowywali strategiczne plany, 

jak Sun Zi i Wu Zi (najsłynniejsi wodzowie starożytni) dowodzili 

swoimi wojskami, i jak Shang Yang (wielki reformator z IV w. 

p.n.e.) egzekwował prawa. Jeśli komuś brakuje inteligencji do 

wykorzystywania naturalnych przemian, odwagi do podejmowania 

szybkich decyzji, [nawet] będąc prawdziwie ludzkim nie zdoła on 

niczego osiągnąć, a mając [nawet] potęgę nie zdoła on obronić tego, 

co już posiadł
76

. 

W początkach XX w. zaczęły pojawiać się w Japonii 

książki o zastosowaniu klasycznej sztuki Sun Zi do biznesu doby 

nowoczesnej. Upowszechniło się to następnie  w całej Azji 

Wschodniej. Ukazują się nieustannie setki prac prezentujących, 

jak wykorzystać klasyczną teorię wojny do prowadzenia sklepu, 

zarządzania przedsiębiorstwem, czy konkurencji na rynku
77

. 
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 Shi ji [Zapiski historyka], Zhonghua Shuju, Beijing 1975, rozdz. 129, s. 3259. Dzieło 
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 Tytułem przykładu można wymienić: Yi Ren (pseud.), Yi Sun Zi bingfade famen lai 

chongshi gerende jingji [Zastosowanie metody ‘Reguł wojowania Mistrza Sun’ do 

umocnienia własnej indywidualnej pozycji gospodarczej], Wenhua Shudian, Hongkong b.d. 
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Obecnie owe zastosowania gospodarcze tak stały się dominujące, 

iż w księgarniach w Pekinie, Tokio, czy Hongkongu, dzieła 

wojskowe znajdują się zazwyczaj w dziale „ekonomia” (dotyczy 

to nawet tłumaczeń dzieł zachodnich, takich jak Clausewitza). 

Jedną z najwyżej cenionych w Azji Wschodniej sztuk jest 

„kaligrafia” (shu), sztuka w istocie abstrakcyjna operująca 

wprawdzie tworzywem ideogramów, ale traktująca je przede 

wszystkim jako formy graficzne, modyfikowane tak, iż niekiedy 

stają się wręcz trudno czytelne. Można by ją określić jako 

„muzykę pędzla”, gdyż przekazuje emocje i nastroje. Czerpała 

ona również inspiracje z „reguł wojowania”. Wang Xizhi (321-

379), chyba najsłynniejszy kaligraf chiński, znany pod 

pseudonimem Generał Prawej Strony, swoje rozważania o sztuce 

pięknego pisania zaczyna w sposób następujący: 
Papier jest [dla mnie] szykami bojowymi [przeciwnika]; pędzel jest 

bronią [dosłownie: mieczem i trójzębem]; płytka do rozcierania 

tuszu – zbroją, a zagłębienie w niej na wodę podobne jest fosie. 

Umysł jest wodzem, a zdolność jego głównym pomocnikiem. 

Komponowanie linii wymaga umyślania planów strategicznych, zaś 

lotne ruchy pędzla [przypominające ruchy oddziałów] dają rezultaty 

dobre lub złe
78

. 

Wielu późniejszych teoretyków owej sztuki kontynuowało 

tę tradycję posługując się terminami i koncepcjami klasycznej 

teorii wojny dla jej opisu, jak „koncentracja” i „rozpraszanie”, 

„słabość” i „siła”, „akcja bezpośrednia” i „manewr”, „pustka” i 

                                                                                                                                                                                     

(wielokrotnie wznawiana od lat 70-tych, przeznaczona dla właścicieli sklepików i warsztatów 

rzemieślniczych);  Li Shijun i inni, Sun Zi bingfa yu qiye guanli [Reguły wojowania Mistrza 

Sun a zarządzanie przedsiębiorstwem],  Guangxi Renmin Chubanshe, Nanning 1984 (do 1993 

r. ukazało się 12 wydań o łącznym deklarowanym nakladzie ponad 330.000);  Niepełny 

przekład angielski Mou Xudiana, ‘Sun Wu’s Art of War’ and the Business Management,  Hai 

Feng Publishing Co., Hong Kong 1990. Huang Zhixian i inni, Sun Zi bingfa yu shichang 

jingzheng [Reguły wojowania Mistrza Sun a prawdziwa walka na rynku], Jiefangjun 

Chubanshe, Beijing 1993; Luo Jiefu, Shang zhan Sun Zi, ‘Sun Zi bingfa’de shanglue yanjiu 

[Mistrz Sun w walce na rynku, Analiza strategii rynkowej w ‘Regułach wojowania Mistrza 

Sun’],  Yuanliu Chuban, Taibei 1994; Luo Jiefu, Shang zhan Wu Zi, Wu Qi de guanli zhihuei 

[Mistrz Wu w walce na rynku, Mądrość zarządzania Wu Qi], Yuanliu Chuban, Taibei 1994; 

M.W. Luke Chan, Chen Bingfu, Sunzi on the Art of War and Its General Application to 

Business, Fudan University Press, Shanghai 1989; Wee Chou Hou i inni, Sun Tzu, War and 

Management, Addison-Wesley, Singapore – Tokyo 1991.    
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 Wang Xizhi, Bi shi lun shier zhen [O sile pędzla dwanaście paragrafów], par. 1. W: Huang 

Jian (red.), Lidai shufa lunwen xuan [Wybór rozpraw z kolejnych okresów historycznych o 

sztuce kaligrafii],  Shanghai Shuhua Chubanshe, Shanghai 1983, s. 30. 
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„pełnia”, a przed rozpoczęciem dzieła zalecali przygotowanie 

precyzyjnego planu. Xiang Mu, który działał w okresie Wanli 

(1573-1620), pisał:  
Malowanie ideogramów przypomina dowodzenie wojskami, a 

podobieństwo ich polega na [takiej samej] umiejętności osiągania 

zwycięstwa. Wojska nie mają stałych szyków, jak ideogramy nie 

mają stałej formy; w momencie formowania szyków określają je 

wymogi chwili, a dowodząc malowaniem stara się uzyskać jak 

największą siłę; stosuje się sprytne zamysły i tajemne wyliczenia, a 

zadanie polega na osiąganiu pełni
79

.  

Song Cao (1644-1661) tożsamość zasad sztuki wojny i 

kaligrafii stylu cao shu objaśniał genetycznie: miały one tak samo 

wywodzić się z obserwacji walki węży
80

. Liu Xizai (1813-1881) 

zaś stwierdzał: 
Sun Zi mówi: ‘zwyciężający w wojnie najpierw zwycięża, a później 

szuka możliwości stoczenia bitwy, podczas gdy ponoszący w niej 

klęskę najpierw przystępuje do bitwy, a później [w niej właśnie] 

stara się osiągnąć zwycięstwo’. Ta myśl odnosi się też do 

komponowania ideogramów. Trzeba najpierw zorganizować to, co 

ukryte [w duszy], twardo stanąć na gruncie niezwyciężoności, a 

później ruszać z pędzlem
81

. 

Jak widać mamy tu do czynienia niemal z utożsamianiem obu 

sztuk.          

Koncepcje oraz terminologię sztuki wojny stosowano 

również do „zdobywania kobiet”, zwłaszcza w sztuce erotycznej. 

W najsławniejszej chińskiej powieści pornograficznej Modlitewna 

mata ciała (Rou putuan ) przypisywanej Li Yu (1611-1680), choć 

to autorstwo jest niepewne, czytamy, na przykład: 
Czy jest jakaś istotna różnica, poza liczbą osób, pomiędzy bitwami 

armii, a tymi staczanymi w  łożu? W każdym z przypadków 

pierwszą powinnością wodza jest zbadanie terenu i ocena 

przeciwnika. W spotkaniu miłosnym mężczyzna interesuje się 

najpierw wzgórkami i dolinkami u kobiety, a ona z kolei 

rozmiarami i siłą strzelniczą jego oręża. Które z nich ma podjąć 
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 Xiang Mu, Shu fa ya yan [Słuszne wypowiedzi o kaligrafii], rozdz. chang bian, Huang Jian, 

op. cit., t. 2, s. 523. 
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 Song Cao, Shu fa yue yan [Krótkie wypowiedzi o kaligrafii], Lun caoshu. Huang Jian, op. 

cit., t. 2, s. 572.     
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 Liu Xizai, Yi gai [Ogólne omówienie sztuki], Shu gai, w: Huang Jian, op. cit.. t. II, s. 710. 
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ofensywę, a które zarządzić odwrót? Jak na wojnie znajomość 

siebie samego jest tak samo ważna jak znajomość przeciwnika
82

.  

W innej sławnej powieści erotycznej, wspomnianej 

powyżej Kwiaty śliwy w złotym wazonie, przygody miłosne jej 

bohatera opisuje się zazwyczaj w podobny sposób jako „kwietną 

walkę”. Po scharakteryzowaniu męskiego wyposażenia bohatera, 

pieszczonego przez jego kochankę, cytuje się następujące 

fragmenty poezji erotycznej dla pełniejszego wyobrażenia 

walorów obojga: 
Wojownik wzrostu nie do przeoczenia,  

Zuch, lecz niekiedy w tchórza się przemienia. 

To jak szalony w bój się rzuca żwawo, 

To jak pijak upada, na lewo lub prawo. 

Do przodu pędzi, to znów rakiem cofa się chłopisko,  

Dobrze poniżej pępka mając legowisko. 

A wszędzie za nim biegną dwaj krągli hołysze, 

Niezliczonych wojenek wierni towarzysze. 

 

Pulchna i zwarta jak pąk lotosu, 

W najmilszy umie otworzyć się sposób (...) 

Kiedy mężnego spotka przeciwnika, 

Chętka do walki zaraz ją przenika
83

. 

Metaforą stosunku jest tam „krzyżowanie broni”, niezaspokojona 

kochanka narzeka, że jej partner ma „włócznię o grocie z wosku”, 

a inna oburzona na jego wcześniejsze odwiedziny u pierwszej 

żony narzeka, że do niej „docierają tylko niedobitki wojsk i 

pokonani generałowie”, po czym zaczyna jednak „wprawnie 
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 Cyt. za Charles Humana (pseudonim Jacobsa Charlesa), Wang Wu, Yin and Yang, The 

Chinese way in Love, Avon Publishers, New York 1971, s. 136. Cytowany fragment pochodzi 

z tłumaczenia angielskiego przekładu niemieckiego tego dzieła przez Franza Kuhna. Patrz: 
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wyczucie psychologii kobiecej. Patrz: James R. Hightower, „Franz Kuhn and His Translation 

of Jou p’u-t’uan”, Oriens Extremus, vol. 8 (1961), s. 252-257.   
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 Kwiat śliwy..., wyd. polskie, s. 53. Opracowanie poetyckie Jerzy Chociłowski. W 

dostępnym autorowi, cytowanym tu wydaniu chińskim fragment ten został wykreślony jako 

pornograficzny (rozdz. 4, s. 44). Nie była więc możliwa jego weryfikacja. 
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zmagać się z wojownikiem, aż ten stwardniał jeszcze bardziej”, 

zaś po „pierwszym starciu” przechodzą do drugiego
84

.  

W chińskiej tradycji erotycznej posługiwano się bowiem 

powszechnie terminami oraz koncepcjami zaczerpniętymi ze 

sztuki wojskowej. „Polem bitwy” nazywano łoże (lub inne 

miejsce odbywania stosunku), „orężem”, czy też „włócznią” był 

organ męski, odbycie stosunku określano jako „odniesienie 

zwycięstwa”, czy „pokonanie przeciwnika”, a jego pozycje jako 

„kwiatowe formacje wojskowe”, itd
85

. W Prawdziwej księdze 

pełni połączenia Najwyższego Władcy Czystego Yang 

Rozprzestrzeniającego Słuszność i Zawsze Wspomagającego 

(Chun Yang yanzheng fuyou dijun jiji zhen jing), jednym z 

najstarszych zachowanych podręczników ars amandi 

pochodzącym z prawdopodobnie z epoki Tang (618-907) 

stwierdza się:  
Podczas gdy ja działam niespiesznie, [przeciwnik] dwoi swe siły 

spiesząc się do walki. Kiedy oręż się zderza, ja to posuwam się do 

przodu, to znowu wycofuję. Korzystam z prowiantu przeciwnika i 

wyczerpuję jego zasoby stosując fortele Żółwia, Tygrysa, Węża i 

Smoka, by wykonywać ruchy okrężne, zastraszać, pochłaniać 

[eliksir Yin] i osiągać harmonię, aż wróg złoży broń. [W ten 

sposób] ja otrzymam ‘wiatr i deszcz’, to jest pełne połączenie 

[fizyczne]. Długi okres cieszę się pokojem, zebrawszy owoce bitwy 

i z orężem złożonym. Odpoczywam leżąc na wznak pogrążając się 

w pustce i bezczynności, a [energia oręża] powraca znowu do 

magazynu wojskowego, by ponownie [być gotowym do] osiągania 

szczytowej jedni. 

W znacznie późniejszym komentarzu do tego tekstu, 

pochodzącym być może z początków epoki Ming (1368-1644), 

znajdujemy następujące objaśnienia: 
 ‘Spieszyć do walki’ znaczy, iż kobieta zbliża się do szczytowania. 

Kiedy przeciwnik osiąga ‘pełne połączenie’, ja wtedy znowu 

wnikam do środka to głęboko, to płytko zgodnie z regułami. Będąc 

w środku znowu trochę się wycofuje. Trzeba także ssać jej język 

oraz pieścić jej piersi (...) ‘Pełne połączenie [fizyczne]’ oznacza 

uzyskanie maksymalnego napięcia Yang (...). ‘Magazyn wojskowy’ 

to mózg (będący swoistym zbiornikiem energii życiowej). ‘[Zebrać 
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owoce] bitwy i złożyć [oręż]’ oznacza ‘zejście z konia’, po czym 

mężczyzna powinien położyć się na wznak i uregulować oddech
86

. 

Zbiór, w jakim to krótkie dzieło zostało zachowane, nosi 

tytuł Odnoszenie pewnego zwycięstwa we wszystkich bitwach (Bai 

zhan bi sheng). Ze względu na taki sposób opisywania sztuki 

Erosa w Chinach van Gulik stwierdza, iż bardzo łatwo wręcz 

wziąć dzieło jej poświęcone za pracę o sztuce wojennej. Objaśnia 

on to wspólnym korzystaniem z tych samych zasad
87

, lecz sprawa 

ma głębsze podłoże, gdyż obydwie te umiejętności były zaliczane 

do sfery Yin i „sztuk tajemnych”, i obydwie wywodzono z nauk 

Pani z Ciemności – Xuan Nü, która reguły swe przekazała 

Cesarzowi Żółtemu (w przypisywanej jej księdze). 

Dodać jeszcze trzeba, że aktywność erotyczną traktowano 

w Chinach na dwa sposoby: jako przyjemność fizyczną 

traktowaną bezpruderyjnie do czasów panowania mandżurskiej 

dynastii Qing (1644-1912), albo też w sposób mistyczny, jako 

zjednoczenie fluidów Yin i Yang, umożliwiające uzyskiwanie 

szczególnej „harmonii sił życiowych” i doskonalenie 

egzystencjalne, czy też jako walkę Yin z Yang oraz uzyskiwanie 

przez to ostatnie supremacji. Wypracowano nawet specjalne 

techniki seksualne swoistego męskiego „wampiryzmu 

erotycznego”, mające za zadanie sycenie się żeńskim fluidem Yin 

bez tracenia swego drogocennego fluidu Yang (nasienia), co 

miało wzmacniać siły życiowe i przedłużać życie, albo nawet, 

wraz z innymi ćwiczeniami typu jogi, praktykami qigong oraz 
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 Cyt. za chińskim przekładem pracy van Gulika, gdzie cytuje się tekst oryginalny nieco 

modyfikowany w przekładzie angielskim i skracany przez tego autora: Gaoluopei, Zhongguo 
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 Op. cit., s. 278. 
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zabiegami czarodziejskimi, zapewniać nieśmiertelność
88

. Powieść 

Kwiat śliwy reprezentuje pierwsze podejście, a cytowane powyżej 

dzieło taoistyczne – to drugie. Między nimi istniało, rzecz jasna 

wiele form pośrednich. Wspólnym dla nich było wszakże 

traktowanie stosunku jako walki. Ważne jest, by pamiętać, iż 

omawiamy zupełnie inną kulturę, o tradycjach głęboko 

odmiennych od zachodnich. 

Jak z tego przeglądu ważniejszych sfer stosowania w 

Chinach reguł i koncepcji wojowania wynika, nie były tam one 

traktowane jako odnoszące się li tylko do działań zbrojnych, jak 

na Zachodzie, lecz zyskały ogólniejszy charakter. Ujmowane zaś 

zazwyczaj były nie w ramach antynomicznych sfer „cywilnej-

wojskowej”, jak na Zachodzie, lecz przeciwstawienia sfer wen i 

wu, „działań moralnych” oraz „słusznych” i „działań 

skutecznych”, włączających użycie środków niegodnych, sprytu 

lub nawet przemocy. 

 

4) Popularność i tajemność sztuk wojskowych 

Strategicosa napisanego przez Onosandra (I w.), Studium o 

sprawach wojskowych Flawiusza Wegecjusza (IV w.),  Księgi o 

sztuce wojny Nicolo Machiavellego (1469-1527), czy nawet 

fundamentalnego dzieła O wojnie Carla von Clausewitza (1780-

1831) nie studiowano powszechnie nawet w ich epoce, a dzisiaj 

zaglądają do nich zazwyczaj tylko badacze historii myśli 

wojskowej. Wiedza wojskowa na Zachodzie miała bowiem 

charakter „techniczny” i interesowała zazwyczaj jedynie osoby 

profesjonalnie zajmujące się wojną. 

Zupełnie inną sytuację znajdujemy w Azji Wschodniej. Już 

w starożytności, znajomość koncepcji rozwijanych przez 

teoretyków strategii była dość powszechna, co poświadcza 

literatura ówczesna pełna odniesień do nich. Han Fei (zm. 233 r. 

p.n.e.) konstatował, że „cała ludność państwa rozprawia o 

wojowaniu, a każdy [niemal] przechowuje księgi [Mistrzów] 
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Suna i Wu w swoim domu”
89

. Sytuacja uległa istotnej zmianie 

wraz z utworzeniem cesarstwa. Za czasów Pierwszego Cesarza z 

dynastii Qin (221-209 r. p.n.e.) wprowadzono zakaz prywatnego 

posiadania ksiąg wojskowych (podobnie jak wielu innych 

rodzajów ksiąg), podtrzymany za panowania następnej dynastii 

Zachodniej Han (206 r. p.n.e. – 8 r. n.e.). Z niewielkimi 

przerwami, związanymi z rozpadem państwa oraz zmianami 

dynastii, był on następnie podtrzymywany przez wszystkie niemal 

dynastie, aż do czasów ostatniej mandżurskiej dynastii Qing, 

1644-1912
90

. Księgi wojskowe należały zatem do „zakazanych” 

(jin shu), jakich posiadanie przez osoby prywatne było 

zabronione. Mogli z nich korzystać tylko funkcjonariusze 

państwowi. Ich wywozu zagranicę też,  oczywiście, 

zakazywano
91

. Jednakże zawarte w nich zasady znano 

powszechnie, gdyż w ostatnich wiekach p.n.e. weszły one do 

formującej się wówczas kultury chińskiej i stały się znanymi 

powszechnie wzorcami działania. Popularyzowały je, w tej 

sytuacji, dzieła historyczne, odgrywające tam rolę niezmiernie 

ważną, a także literackie, w jakich przewijały się one często w 

opisach działań bohaterów. Być może, fakt ograniczonej 
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Baolin, Zhongguo bingshu tonglan [Ogólne omówienie chińskich ksiąg wojskowych], 

Jiefangjun Chubanshe, Beijing 1990, s. 72-3. Autor ten opiera się głównie na materiałach 

historii oficjalnych, najszerzej dynastii Qing, w sposób niezrozumiały pomijając całkowicie 

prawodawstwo.  
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 The T’ang Code, cyt. wyd. s. 53 (art. 87, rozdz. 8). Jezuici francuscy, którzy w końcu wieku 

XVIII dokonali pierwszego przekładu kilku dzieł wojskowych, weszli zatem w ich posiadanie 

nielegalnie, a wydanie francuskie z 1772 r. było tym większym przestępstwem. 



 44 

dostępności do ksiąg wojskowych zwiększał jeszcze atrakcyjność 

wiedzy w nich zawartej.  

Największą, bezsprzecznie, rolę w upowszechnieniu tych 

zasad odegrały Opowieści o Trzech Królestwach (Sanguo yanyi) 

przypisywane Luo Guanzhongowi (circa 1330-1400),  

najpopularniejsza chińska epopeja historyczna wszechczasów. 

Opowiada ona o epoce Trzech Królestw (220-265), działaniach 

najsłynniejszego – dzięki niej właśnie –   chińskiego stratega, 

wspomnianego już poprzednio, Zhuge Lianga (181-234), 

bohaterskiego Guan Yu (160-219) – później podniesionego do 

rangi naczelnego bóstwa chińskiego – oraz Cao Cao (155-220), 

mistrza przebiegłości
92

. Dodać tu jednak trzeba, że dzieło to 

opiera się na starej tradycji opowieści niezmiernie popularnych 

już od epoki Tang (618-907), przekazywanych przez 

zawodowych opowiadaczy
93

. Wielki pisarz Lu Xun (1881-1936) 

w latach dwudziestych pisał: „Każdy lubi tę książkę i zachowa 

ona swą wartość także w przyszłości”
94

.       

Na kanwie dzieła powstało wiele sztuk odgrywanych przez 

wędrowne trupy teatralne w miastach i na wsi. Jak odnotował 

wielki rosyjski sinolog Wasilij M. Aleksiejew (1881-1951) 

podczas swoich podróży po Chinach w początkach XX w., sztuki 

te stanowiły  około dwu trzecich ich repertuaru
95

. John S. Service, 

wspominając swe dzieciństwo i młodość w Chinach, w latach 

dwudziestych-czterdziestych pisze, że gdy wstępował z ojcem-

misjonarzem protestanckim do herbaciarni, a obok był 

opowiadacz otoczony kręgiem słuchaczy, ojciec objaśniał mu, iż 
                                                           
92

 Fragmenty tego dzieła zostały przetłumaczone na polski. Patrz: Luo Kuan-czung, Dzieje 

Trzech Królestw, przekł. z angielskiego Natalia Billi, Czytelnik, Warszawa 1972. Patrz także 
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 Lu Hsun, A Brief History of Chinese Fiction, przekł. Yang Hsien-yi i Gladys Yang, Foreign 

Languages Press, Peking 1959, s. 421. 
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dotyczy to Trzech Królestw, a gdy gdzieś napotykali występy 

teatralne mówił to samo, nie wiedząc zatem jeszcze nic o istnieniu 

dzieła sam termin stał się dlań czymś z pogranicza mitu. Gdy po 

latach z młodymi Chińczykami podróżował po kraju, okazało się, 

że jego towarzysze ekscytowali się, jakie wydarzenia z epoki 

Trzech Królestw w danym miejscu się wydarzyły, oglądając 

swoją ojczyznę przez pryzmat tych sławnych Opowieści
96

.  

Dodać trzeba, że sceny z takich sztuk teatralnych, albo też 

wprost ilustracje epizodów Opowieści, były też jednym z 

popularnych tematów tak zwanych „obrazków noworocznych” 

(nian hua), wieszanych dla dekoracji domu na Nowy Rok, a 

wykonywanych zazwyczaj techniką wielobarwnego drzeworytu
97

. 

Dzięki opowiadaczom ulicznym, sztukom teatralnym i owym 

obrazkom podstawowe treści tego dzieła były powszechnie znane, 

nawet analfabetom. A w gruncie rzeczy wszystkie podstawowe 

koncepcje klasycznych reguł wojowania są w nim przedstawione 

i to w najbardziej dostępnej i atrakcyjnej formie opowieści o 

ulubionych bohaterach.  

Co zasługuje na szczególną uwagę, owo dzieło literackie 

nie tylko popularyzowało traktaty wojskowe, napisane trudnym 

językiem klasycznymi często niedostępne, lecz samo wręcz 

bywało traktowane jako swoisty podręcznik przez oficerów. 

Odwoływały się doń poradniki oficerskie i podręczniki akademii 

wojskowych z lat dwudziestych XX w.
98

, a generałowie uznawali 

Opowieści za najwyższy autorytet sztuki wojennej. Na przykład, 

Witalij M. Primakow (1897-1937), doradca wojskowy przy 

sztabie Armii Narodowej Feng Yuxianga (1882-1948) w końcu 

lat dwudziestych, relacjonuje jedną z dyskusji o sztuce wojennej z 

chińskimi generałami. Wzorcem był dla nich Zhuge Liang, 

którego chytre podstępy i fortele relacjonowali swym sowieckim 
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1924. 



 46 

doradcom z największą fascynacją. „Z tego generał (Wang 

Zhenghui) wyciągał wniosek, jak pisze Primakow, iż strategia to 

sztuka  wybiegów i podstępów, sztuka oszukiwania przeciwnika. 

My (to jest doradcy sowieccy) zaczęliśmy protestować przeciwko 

takiemu jej pojmowaniu. Spór rozgorzał na całego i wszyscy 

doszliśmy w końcu do konkluzji, iż strategia mocnego uderzenia 

prawie jest nieznana naszym przyjaciołom, gdyż jest sprzeczna z 

całą ich edukacją wojskową”
99

. On sam i inni doradcy sowieccy z 

największym zdumieniem opisywali wielekroć praktyczne próby 

naśladowania Zhuge Lianga
100

. Jak odnotowuje cytowany 

powyżej John S. Service, o jednym z generałów Guomintangu z 

lat trzydziestych: „zawsze miał przy sobie [to dzieło], czy w 

walce czy też w marszu, i szukał w nim porady jako podręczniku 

wojskowym między bitwami”
101

. 

Fenomen niesłychanej siły oddziaływania Opowieści i ich 

wpływ na realne zachowania może być po części objaśniony 

przez odwołanie do pewnych osobliwości struktur społecznych 

oraz uformowanego w Chinach typu osobowości. Wielekroć 

zwracano uwagę na identyfikowanie się tam jednostki ze swoim 

kolektywem, co prowadziło do formowania swoistego „podmiotu 

zbiorowego” oraz kształtowania aindywidualistycznej 

osobowości nie tylko otwartej na wpływy zewnętrzne, lecz wręcz 

dostosowującej swe myśli i działania do wzorców oraz norm 

zewnętrznych, nie zaś autonomicznych decyzji i wyborów 

wewnętrznych, charakterystycznych dla indywidualistycznej 

cywilizacji zachodniej
102

. Hsi-sheng Ch’i tak zatem objaśnia 

niezwykłą siłę oddziaływania Opowieści. 
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Przedstawienia teatralne odgrywały ważną rolę nie tylko dlatego, że 

stanowiły jedyną formę zorganizowanej rozrywki dla większości 

chłopstwa, lecz także dlatego, że traktowano je niezmiernie 

poważnie jako środek przyswajania sobie wartości moralnych i 

wyznaczania celów, do jakich człowiek dąży (...) Wśród 

Chińczyków zawsze występowała silna tendencja do wybierania już 

bardzo wcześnie w swym życiu wzorcowej osobowości i do 

koncentrowania swych wysiłków na możliwie najwierniejszym 

naśladowaniu jej. Kiedy wybór został już raz dokonany, człowiek 

organizował tak swoje życie, by przypominało jak najbardziej jego 

model. Usiłował on zatem zdobyć możliwie najpełniejszą wiedzę o 

swym bohaterze i interpretował swoje własne problemy w 

kategoriach analogicznych do tych, jakim czoło stawiał jego 

wzorzec (...) Chińscy wojskowi lat dwudziestych naturalnie 

wybierali sobie wojskowych z minionych generacji jako swój 

model. Dlatego bohaterowie Opowieści o Trzech Królestwach oraz 

innych popularnych dzieł, jak też ich poczynania, miały tak 

przemożny wpływ na nich
103

.   

Tak dawniej, jak i nawet współcześnie, te średniowieczne 

opowieści inspirowały młodych ludzi do wybierania kariery 

wojskowej
104

. Później, już jako żołnierze, stanowili oni od stuleci 

znaczącą część audytorium zawodowych opowiadaczy oraz 

przedstawień teatralnych kultywując swe fascynacje
105

. 

Wspomniany powyżej generał Feng Yuxiang w swej autobiografii 

ze wspomnień młodości odnotowuje, na przykład, że kiedy jego 

plutonowy zaczynał opowiadać fragmenty Opowieści, gromadziła 

się zaraz wokół niego ciżba tak zasłuchana, iż nikt nawet nie 

śmiał zakasłać głośno
106

. 
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 Choć inne epopeje historyczne nie mogły konkurować z 

opowieściami o Trzech Królestwach, to jednak i one 

popularyzowały klasyczną myśl strategiczną. Pośród najbardziej 

znanych należy wymienić: Opowieści znad brzegów wód (Shui hu 

zhuan), Pełną relację o Yue Feiu (Yue Fei quan zhuan), 

Opowieści o generałach z rodziny Yang (Yangjia jiang yanyi), ale 

były ich dziesiątki
107

. Ich treść podobnie była upowszechniana 

przez zawodowych opowiadaczy, teatr i obrazki noworoczne. 

Ponadto, o czym można wspomnieć, w ostatnich wiekach 

cesarstwa pojawiły się specyficzne chińskie komiksy obrazkowe 

dla dzieci i podrostków często oparte na tych słynnych 

opowieściach.  Do pewnego stopnia kontynuują tę pradawną 

tradycję współczesne filmy kung-fu, fascynujące głównie 

młodzież. 

Inną formę popularyzacji tych reguł stanowiły 

„powiedzenia” (chengyu), jakie przyswajano sobie wraz z 

językiem. Przynajmniej kilkanaście ich pochodzi bezpośrednio z 

traktatu Mistrza Sun, a jest ich bardzo wiele. Obecnie wydawane 

są nawet zbiory „powiedzeń wojskowych”, m.in. 

przedstawiających „reguły wojowania”, zawierające ich nawet po 

kilka tysięcy (jeden z pełniejszych takich zbiorów liczy ich ponad 

siedem tysięcy
108

). 

Chińska „sztuka wojskowa” stała się w ten sposób 

organiczną częścią kultury narodowej i określa mentalność, 
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wzorce zachowania oraz działania. Swoją pragmatyczną 

orientacją równoważy ona niejako moralistyczną tradycję 

konfucjańsko-buddyjską. Kto zatem ogranicza swą znajomość 

Chin tylko do tych nobliwych dzieł umoralniających, nigdy nie 

zrozumie Chińczyków, ich życia politycznego i społecznego, a w 

praktycznych kontaktach z nimi skazany będzie na nieustanne 

porażki. 

Wspomnieć warto, że tak traktaty klasyczne, jak i dzieła 

literackie, przekładane były na liczne języki ludów ościennych, i 

cieszyły się u nich również wielką popularnością 

upowszechniając znajomość chińskich reguł wojowania. Nie bez 

powodów powiedzenie tajskie mówi, że nie można wierzyć temu, 

kto przeczytał Opowieści o Trzech Królestwach. 

Klasyczne reguły wojowania wpajane były na jeszcze inny 

sposób: opierała się na nich bardzo popularna, choć zarazem 

nobliwa, gra weiqi zwana niekiedy „chińskimi szachami”, znana 

na Zachodzie głównie pod japońską nazwą go. Do pewnego 

stopnia rozwija ona nawet i uzupełnia idee zawarte w dziełach 

wojskowych. Gra w nią jest niewątpliwie praktycznym 

ćwiczeniem chińskiego sposobu strategicznego myślenia. Nic 

tedy dziwnego, że ze szczególnym upodobaniem oddawali się jej 

w Azji Wschodniej wojskowi i biznesmeni
109

. Rysunek 

mężczyzny i kobiety grających w weiqi jest ponadto symbolem 

ich fizycznego połączenia.    

Obok tej popularności, trudnej nawet do wyobrażenia dla 

ludzi Zachodu, istniał także nurt przeciwstawny: zasady walki 

były traktowane często jako „wiedza tajemna”, pokrewna magii, z 

jaką niekiedy ściśle się łączyła. Nie tylko władze traktowały ją 

jako „niemoralną”, czy wręcz „niebezpieczną”, i zakazywały 

osobom prywatnym posiadania „ksiąg wojskowych”, jak to 

wspomniano powyżej, lecz i ich właściciele, albo mistrzowie 

takich sztuk,  przekazywali je w sekrecie, by nie wpadły w 

„niegodne ręce”. Podejście to ukazują opowieści o 
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poszczególnych „księgach strategicznych”. Przytoczmy tu, jako 

przykład, legendę o pojawieniu się Trzech strategii Księcia 

Żółtego Kamienia (Huang Shi Gong san lue).  

Pojawienie się jej związane jest z Zhang Liangiem (zm. 

189 r. p.n.e.), jednym z głównych wodzów Liu Banga (256-195), 

założyciela dynastii Han (206 r. p.n.e. – 220 n.e.). Pochodząc ze 

starego rodu arystokratycznego, za panowania Qin Shi 

Huangdiego, który pozbawił władzy i bogactw dawną 

arystokrację, jeszcze jako młodzieniec zaczął zbierać innych 

dzielnych oraz silnych młodych ludzi i walczyć z nienawistnym 

mu reżimem Pierwszego Cesarza. W rezultacie musiał uciec i 

ukrywać się. Pewnego razu spotkał przy moście tajemniczego 

starca, który niezbyt uprzejmie poprosił młodzieńca o 

przyniesienie mu sandała, jaki spadł mu pod most. Choć bez 

entuzjazmu, Zhang Liang spełnił jego prośbę. Wtedy ten zażądał, 

by ten sandał założył mu na nogę. Zhang Liang spełnił i to. 

Wtedy nieznajomy roześmiał się i oddalił bez słowa podzięki, co 

nie tylko zdumiało niezmiernie młodzieńca, ale nawet i 

przestraszyło. Jednakże tamten uszedłszy już kawał drogi, nagle 

zawrócił i zaproponował zdumionemu młodemu człowiekowi, że 

go czegoś nauczy, jeśli ten przyjdzie za pięć dni o świcie w to 

samo miejsce. Gdy młodzieniec przybył, jak mu wyznaczono, 

starzec już czekał i rozgniewany rzekł; „spóźniać się na spotkanie 

ze starszym człowiekiem, cóż to za obyczaje!” I kazał mu przyjść 

znowu za pięć dni. Tym razem Zhang Liang wyszedł jeszcze 

nocą, gdy tylko kur zapiał, by na miejscu doczekać świtu, lecz 

starzec już tam czekał i znowu rozgniewał się nań, ale dal mu 

jeszcze jedną szansę. Młodzieniec tym razem czekał na miejscu 

już od północy, by się nie spóźnić. Gdy starzec nadszedł, wreszcie 

był zadowolony; „tak należy postępować!” i przekazał mu księgę. 

Powiedział mu przy tym: Przestudiowawszy ją dokładnie można 

stać się nauczycielem władców. Za dziesięć lat osiągniesz sukces. 

Gdy minie jeszcze trzynaście lat przybędziesz w rejon 

Północnego Ji i tam spotkasz mnie znowu. U podnóża Góry 

Gucheng znajdziesz żółty kamień, to właśnie będę ja. Gdy 

rozedniało Zhang Liang przeczytał nazwę księgi: „Reguły 

wojowania Wielkiego Księcia” (Tai gong bing fa). Pod tym 

tytułem znany był Lü Shang, zwany też Wielkim Księciem Wang, 
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który kierował kampanią wojenną Wu Wanga, (XI? w. p.n.e.), 

założyciela dynastii Zhou, gdy obalał on wcześniej panującą 

dynastię Shang (XVIII - XI w.). Wielki Książę nazywany był 

przez króla ojcem-preceptorem i kierował sprawami 

państwowymi także za czasów jego następcy. Za czasów 

późniejszych uchodził za twórcę sztuki strategii, czczono go 

nawet jako bóstwo odpędzające demony
110

. 

Zhang Liang dzięki studiom tej księgi stał się czołowym 

wodzem w okresie ustanawiania nowej dynastii Han, a później 

jednym z najbardziej szanowanych jej dostojników. Kierował jej 

wojskami i polityką w okresie odbudowy państwa. Po trzynastu 

latach towarzysząc cesarzowi rzeczywiście znalazł się u podnóża 

wskazanej góry, gdzie znalazł istotnie żółty kamień. Kazał go 

zabrać ze sobą i nie rozstawał się z nim do śmierci, a nawet kazał 

włożyć z nim do grobu.  Tak więc jego potomkowie składając 

ofiary swemu sławnemu przodkowi, czcili też tajemniczego 

ducha – nieśmiertelnego znanego odtąd pod imieniem Księcia 

Żółtego Kamienia
111

. 

Mamy tu wszystkie składniki archetypicznego obrazu: 

tajemniczy nieśmiertelny w postaci starca najpierw wypróbowuje 

młodzieńca, a uznawszy, że ten zasługuje na przekazanie mu 

tajemnej sztuki, udziela mu odpowiednich nauk (lub przekazuje 

księgę ją opisującą). Nauki te gwarantują młodzieńcowi 

osiągnięcie niebywałych sukcesów. W tym przypadku 

nieśmiertelny przekazuje nauki mędrca - twórcy zwycięstwa 

najbardziej szanowanej przez konfucjanistów dynastii Zhou - 

wodzowi założyciela wielkiej dynastii Han.  

Odnajdowanie „tajemnych ksiąg wojskowych” było 

częstym motywem opowieści literackich i historycznych. Tak 
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 Analizę przekazów go dotyczących zawiera: Sarah Allan, “The Identities of T’aikung 

wang in Chou and Han Sources”, Monumenta Serica, vol. 31 (1974/5), s. 57-99. 
111

 Shi ji [Zapiski historyka], cyt. wyd., s. 2033-5, 2048 (rozdz. 55). Analizę legend 

dotyczących tej postaci przeprowadza: Wolfgang Bauer, “Der Herr vom Gelben Stein – 

Huang shih kung”, Oriens Extremus, vol. 3 (1956), s. 137-152. Księga Trzy strategie Księcia 

Żółtego Kamienia, jaka zachowała się do naszych czasów, pochodzi prawdopodobnie z końca 

I w. p.n.e. Jest to zatem w rzeczywistości inny tekst niż ten wspomniany w legendzie 

przytoczonej przez Sima Qiana, choć przedstawiano go jako ów tekst legendarny. Patrz: Xu 

Baolin, Huang Shi Gong san lue qiansho [‘Trzy strategie Księcia Żółtego Kamienia’ z 

prostymi objaśnieniami], Jiefangjun Chubanshe, Beijing 1986, s. 1-17. 
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pojawiło się w obiegu wiele apokryfów przypisywanych sławnym 

strategom. Zdarzały się też autentyczne odkrycia. Jednym z 

najgłośniejszych w czasach najnowszych było odnalezienie w 

okresie II wojny światowej nieznanej z żadnych wcześniejszych 

wzmianek oraz katalogów księgi Trzydzieści sześć forteli 

(Sanshiliu ji), pochodzącej zapewne z przełomu XVI i XVII w., 

noszącej wręcz podtytuł: Tajemna księga o regułach wojowania 

[Mi ben bing fa]
112

. Nie od rzeczy będzie dodanie, iż Mao Zedong 

- sam korzystając z takich forteli – zabronił jej publikacji. Ukazać 

mogła się drukiem dopiero po jego śmierci zdobywając od razu 

nadzwyczajną popularność w „świecie chińskim”.  

Wiedza wojskowa była traktowana jako tajemna, gdyż 

zapewniać miała „władzę nad światem”, a ponadto była ona 

identyfikowana z „ciemną” sferą Yin. Dlatego jej symboliczną 

liczbą było 6 razy 6, czyli 36, jako największe natężenie Yin. 

Dostęp do niej powinien być zatem ograniczony do wybrańców. 

Stąd też księgi ją zawierające pisane były nieraz celowo w sposób 

trudny do zrozumienia bez pomocy mistrza, a przekaz ustny, od 

mistrza do wybranych uczniów, odgrywał dużą rolę.  

Ponadto wiedza ta oraz umiejętności wojskowe w tradycji 

chińskiej miały częstokroć charakter magiczny i wiązały się z 

nadzwyczajnymi władzami oraz zdolnościami. Dotyczyło to 

szczególnie samych technik walki. Zhuge Liangowi przypisuje 

się, na przykład, wynalezienie „8 formacji” (ba zhen), jako 

szyków wojskowych o szczególnej mocy magicznej
113

. 

Wypracowano także magiczne schematy rozmieszczania wojsk i 

zakładania obozu
114

. Nawiązywały one do ośmiu trygramów (ba 

gua), na jakich opiera się Księga przemian (Yijing), lub też 
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 Patrz: Sanshiliu ji [Trzydzieści sześć forteli], Wu Gu red., Jilin Renmin Chubanshe, 

Changchun 1979, Wstęp, s. 2, 4.  
113

 Najstarszym zachowanym dziełem jest Ba zhen zong shu [Ogólne objaśnienie ośmiu 

formacji], przypisywane generalowi Ma Long (III w. n.e.). Patrz także Ba zhen he bian tu sho 

[Objaśnienia oraz ilustracje ośmiu formacji i ich łączenia oraz przemian], przypisywane 

tradycyjnie Long Zhengowi z epoki Ming, pierwsze wydanie pochodzi z 1516 r. (wstęp, s. 1). 

Zhongguo bing shu jicheng [Zbiór chińskich dzieł wojskowych], Jiefangjun Chubanshe, 

Beijing – Shenyang 1994, t. 40. Sam termin „osiem formacji” pojawia się już w księdze Sun 

Bina (IV? w. p.n.e.). Patrz jej tłumaczenie: Ralph D. Sawyer, Sun Pin Military Methods, 

Westview Press, Boulder 1995, s. 108. 
114

 Patrz: Hu qian jing [Księga kanoniczna norm tygrysich], opracowana przez Xu Tonga (ca 

970-1011), rozdz. 8 –9. Jest to encyklopedyczny wykład wiedzy wojskowej owych czasów. 



 53 

prastarych numerologicznych schematów znanych jako „Rysunek 

z Rzeki Żółtej” (He tu) i „Dokument z Rzeki Luo” (Luo shu). 

Miały być one, według legend, przekazane mitycznemu Fu Xi 

(lub też Yu Wielkiemu, legendarnemu założycielowi pierwszej 

dynastii Xia, XXI? w. – XVIII? w. p.n.e.) przez końskiego smoka 

i żółwia, jakie ukazały mu się z wód tych rzek. Ilustrują one 

stosunki wzajemne między Pięcioma Elementami (wu xing). 

Pierwszy koresponduje z Wcześniejszą Sekwencję Nieba (Yang), 

odnoszącą się do rodzenia i rozwoju, a drugi z Późniejszą 

Sekwencję Nieba (Yin) przedstawiającą porządek destrukcji i 

przezwyciężania pięciu elementów jeden przez drugi
115

. Obie 

wspomniane Sekwencje są z kolei układami ośmiu trigramów, na 

jakich opiera się Księga przemian. Wiązały się one z tajemnymi 

naukami mocy działających w świecie, numerologią, magią 

kalendarzową, geomancją, astro-geomancją, astrologią, magiczną 

meteorologią, sztuką objaśniania rozmaitych omenów i 

przewidywania przyszłości, itp. Jedną z ważniejszych szkół tego 

typu, cieszącą się dużym autorytetem wśród wojskowych epoki 

średniowiecza była „nauka tajemnego pnia niebieskiego jia” (dun 

jia), wskazująca przede wszystkim na moce periodów 

astronomicznych w odniesieniu do roku, miesięcy dni oraz 

godzin, opierająca się na „Rysunku z Rzeki Żółtej”, a 

pozwalająca w sposób magiczny ukrywać się przed wrogiem
116

. 
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 Patrz ich krótka charakterystyka w: Stephen Skinner, The Living Earth Manual of Feng-

Shui, Graham Brash, Singapore 1983, s. 55-7; Stephen D. R. Feuchtwang, An 

Anthropological Analysis of Chinese Geomancy, Southern Materials Centre, Taipei 1982, 

s.91-7. Patrz także zbiór materiałów: Sun Guozhong (red.), He Tu Luo Shu jiexi [Analizy 

Rysunku z Rzeki Żółtej i Dokumentu z Rzeki Luo], Xuefan Chubanshe, Beijing 1990. 
116

 Jej podstawowym tekstem zachowanym do naszych czasów jest Jing you dunjia fuying 

jing [Kanoniczna księga tajemnego jia i zgodności ustanowień Nieba z działaniami ludzkimi 

z okresu Jingyou]. Okres ten to lata 1034-1038. Autorem jest Yang Weide, pełniący na 

dworze, między innymi, funkcję astrologa, ale w pracy nad nią pomagało mu kilku innych 

uczonych. Patrz wiadomości o nim i powstawaniu tego dzieła we wstępie Li Linga do 

przedruku tego tekstu (oraz dwu innych przypisywanych temu autorowi) w zbiorze: Li Ling 

(red.), Zhongguo fangshu gaiguan, Shifa juan [Przegląd chińskich sztuk zgodności z 

makrokosmosem, Część o metodach używania kompasu astro-geomantycznego],  Renmin 

Zhongguo Chubanshe, Beijing 1993, s. 274-5, 223-4, 314-5. Wstęp do tego dzieła napisał 

cesarz Ren Zong (1023-1063) z dynastii Song, co poświadcza jego wysoką rangę. 

Tradycyjna rachuba czasu w Chinach opierała się na Dziesięciu Pniach Niebiańskich i 

Dwunastu Gałęziach Ziemskich wyznaczających cykle. Jia było pierwszym z tych „pni” 

(gan). 
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Owe magiczne aspekty w odniesieniu do wojskowości były 

opracowywane głównie od IV w. n.e., choć wiele z nich ma 

starożytny rodowód
117

.  

Podobnie wierzono, iż wojownik przez szczególne 

ćwiczenia i praktyki magiczne może uzyskać nadzwyczajne 

zdolności: latania w powietrzu, chodzenia po wodzie, 

przechodzenia przez ogień, stawania się niewidzialnym, itp. Mógł 

również nabierać odporności na zranienie ostrzem lub kulą. Po 

części znajdowały one potwierdzenie w nadzwyczajnych 

umiejętnościach adeptów chińskich „sztuk walki” indywidualnej, 

nazywanych po chińsku zbiorczo quan 拳, znanych na Zachodzie 

pod chińskimi lub japońskimi nazwami kungfu, taijiquan, judo, 

itd. Umieli oni wykonywać wielometrowe skoki, zjawiać się jak 

duchy, torsem odpierać ostrza dzid bez otrzymywania rany, 

uderzać gołą ręką z niezwykłą siłą, oraz dokazywać innych sztuk 

niedostępnych zwykłemu śmiertelnikowi, a będących rezultatem 

szczególnego treningu psycho-fizycznego. 

Z tej tradycji wyrastała, na przykład szkoła „Zbroi złotego 

dzwonu” (Jinzhongzhao), mająca chronić ciało od zranienia w 

walce, jakby wojownik okryty był niewidzialnym „złotym 

dzwonem”, na którym zatrzymują się wszystkie uderzenia 

przeciwnika. Praktyki jej łączące ćwiczenia qigong (głębokiego 

oddychania i płynnych ruchów ciała zmierzających do 

świadomego kierowania przepływami energii życiowej) ze 

specjalną dietą, recytacjami formuł magicznych oraz połykaniem 

zaklęć magicznych wypisanych na papierze (po jego spaleniu) 

znane już były członkom sekty Białego Lotosu i stowarzyszeń 

tajemnych z nią związanych, jakie rozwijały się od XVIII w. 

Nauki tej szkoły zawierała księga przekazywana przez mistrza 

swemu uczniowi Święty podręcznik mistycznych praktyk Zhang 

Lincuna (Zhang Lincun fangshan shen cun). Obejmowały one 

także cudowne uzdrawianie chorych
118

. Praktyki te były także 
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 Wiele z tych wierzeń opisanych już jest w dziele przypisywanym Sun Binowi (ca 380-320 

r. p.n.e.). Patrz szczególnie rozdziały: Yue zhan, Ba zhen i Di bao. Sawyer, op. cit. s. 104-15. 

Patrz także Mo Zi [Księga Mistrza Mo], rozdz. 68-9 (przypisywana Mo Ti, ca 470-381, choć 

te rozdziały są z pewnością późniejsze. 
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 Patrz: Susan Naquin, Millenarian Rebellion in China, The Eight Trigrams Uprising of 

1813, Yale University Press, New Haven, 1976, s. 30-1. Sekta ta miała, oczywiście i inne 
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nader popularne wśród tak zwanych „bokserów” (po chińsku 

nazywanych „Pięścią zjednoczonych w imię sprawiedliwości” – 

Yihequan) – ruchu antycudzoziemskiego z przełomu XIX i XX 

w.
119

. Chińska nazwa tego ruchu wywodziła się ze szkoły walki i 

doskonalenia psycho-fizycznego, tak się właśnie nazywającej, 

popularnej wśród adeptów sekty Białego Lotosu
120

. Warto 

odnotować, iż niekiedy wojownicy tacy dążyli do wstąpienia w 

nich bóstwa, czy ducha, i byli nazywani wręcz „żołnierzami 

owładniętymi przez duchy” (shen bing), a walczyli w 

szczególnym amoku
121

. Podobne tajemne stowarzyszenia łączące 

naukę sztuk walki z praktykami religijnymi i magicznymi były 

znane w Chinach od stuleci, czy nawet tysiącleci. Wspomnijmy 

jeszcze, iż  ich publiczne zebrania oraz ćwiczenia (były też 

bowiem potajemne) często przeprowadzano przy okazji ceremonii 

religijnych oraz występów teatralnych. Pokazuje to raz jeszcze na 

ścisłe, choć bardzo skomplikowane, związki łączące w Chinach te 

sfery. Dodać można, że tak w Chinach, jak i w Wietnamie 

ukształtowała się też tradycja „dowodzenia” oddziałami 

praktykującymi magiczne lub czarodziejskie sposoby przez małe 

dzieci (dziewczynki lub chłopców), co praktykowali jeszcze 

wspomniani powyżej „bokserzy”. Pokazuje to dobrze, iż sile 

fizycznej, także w tym mistyczno-magicznym nurcie „sztuki 

wojennej” przypisywano nikłą rolę. Naturalnie dzieła tego typu 

należały również do „ksiąg zakazanych”, jak o tym pisano 

powyżej. 

Dla ilustracji przytoczmy przykład z jednego z powstań 

sekty Białego Lotosu, z prowincji Shandong, z 1774 r. Gdy 

powstańcy oblegli miasto Linqing, wojska rządowe broniące je 

były przerażone ich sztukami magicznymi, gdyż w sposób 

oczywisty grad kul nie przyczyniał im żadnych szkód. Nadto 

„wyglądali oni jak demony”, ze strasznymi twarzami, to 

biegający do przodu, to skaczący i dziko krzyczący, podczas gdy 

                                                                                                                                                                                     

tajemne księgi (ibid. s. 18-21) posiadane tylko przez jej przywódców i przekazywane 

zazwyczaj z tylko w ich rodzinach z pokolenia na pokolenie. 
119

 Patrz: Paul A. Kohen, History in Three Keys, The Boxers as Event, Experience and Myth, 

Columbia University Press, New York 1997, s. 17-9. 
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 Naquin, op. cit. s. 31. 
121

  Ibid., s. 28-31. 
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ich przywódcy recytowali zaklęcia: „strzelby nie wypalą!”. Strach 

ich budziła też tajemnicza kobieta na koniu, wykazująca 

nadzwyczajne mistrzostwo w sztuce walki, niczego się nie bojąca 

i recytująca jakieś zaklęcia. 

Postanowiono wtedy magii przeciwstawić inne środki 

magiczne. Na mur posłano miejscową prostytutkę, która tam 

obnażyła dolną część ciała wystawiając na wroga swój „organ 

Yin”. Wówczas nie tylko kule zaczęły trafiać atakujących, lecz 

nawet jak opowiadali obrońcy, te wcześniej wypalone same 

podnosiły się z ziemi i godziły w nich. Widząc taką skuteczność 

magicznych sposobów sprowadzono więcej prostytutek na mury i 

kazano im, dla zwiększenia skuteczności, wysikać się w kierunku 

atakujących (uryna – jako substancja wodopodobna, tym bardziej 

z organu Yin – była traktowana jako środek o ogromnej mocy 

Yin). Dla większego efektu zaczęto wylewać za mury krew z 

zabitych czarnych psów i kur, udającą krew menstruacyjną, jak 

również urynę psią i rzucać na oblegających psie gówna. Porażeni 

wojownicy wroga na pewien czas odstąpili
122

. Dodać trzeba, że 

ostatecznie miasto zdobyto i to środkami tradycyjnymi, choć z 

obu stron ich używanie przeplatało się z magicznymi.  

W innym przypadku z tego samego powstania zabito 

otoczoną na dachu budynku jedną z jego aktywistek, „której kule 

się nie imały”, aktorkę i zarazem mistrzynię cudownych sztuk 

walki, obdarzoną mocami magicznymi, dopiero po zastosowaniu 

magii przeciwnej. Odcięto mianowicie jednemu z zabitych 

powstańców genitalia (reprezentujące silę Yang) i położono je na 

dziale. Wtedy kula od razu ją ugodziła
123

. Przytaczamy tu, rzecz 

jasna, najprostsze sposoby magii ludowej oparte na 

przeciwstawianiu sile Yin siły Yang, albo na pokonywaniu Yin – 

większym Yin. Zalecenia ksiąg tajemnych opracowywanych 

przez uczonych były o wiele bardziej wyszukane i 

skomplikowane. 

Wspomnieć jeszcze można o tradycji uprawiania sztuk 

walki w klasztorach buddyjskich, czasem będących prawdziwymi 

centrami wojskowymi panującymi nad okolicą. Fritz Staal 
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 Patrz: Susan Naquin, Shantung Rebellion: The Wan Lun Uprising of 1774, Yale University 

Press, New Haven 1981, s. 100-1. 
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 Ibid., s. 134. 
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wywodzi tę tradycję mnichów-wojowników z Indii, choć później 

rozwinęła się ona w całym północnym regionie rozprzestrzenienia 

buddyzmu, od Azji Środkowej i Tybetu po Japonię
124

. Za 

legendarnego twórcę sztuk walki bez oręża uchodził bodhisattva 

Bodidharma (Damo Dashi 達 摩 大 師, zm. 529 r.), pierwszy 

chiński patriarcha buddyzmu. Od niego to wywodzi swą sztukę 

najsłynniejszy chiński klasztor buddyjski Shaolin 少林. Jednakże 

wiele z nich ma z pewnością starożytny, chiński rodowód i były 

od tysiącleci praktykowane przez chińskich wojowników
125

. 

Założycielem najsłynniejszej szkoły taijiquan miał być z kolei 

taoistyczny patriarcha Zhang Sanfeng (ca XII-XIII w.)
126

. Ich 

uprawianie stało się tradycyjnym elementem wyszkolenia 

wojskowego w Chinach, co przetrwało aż do XX w
127

. 

Ćwiczeniom takim oddawano się w stowarzyszeniach 

militarnych, a wybijający się adepci często wybierani byli na 

przywódców nie tylko stowarzyszeń tajemnych
128

, lecz nawet i 
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 Frits Staal, “Indian Bodies”, w: Thomas p. Kasulis, Roger T. Ames, Wimal Dissanayake 
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klasyczne o chińskim qigong z objaśnieniami], Zhejiang Guji Chubanshe, Hangzhou 1990. 

Książkę tę przygotowało Zhejiangskie Towarzystwo Naukowe Qigong i redakcja czasopisma 

Qigong. 
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 Dlatego też w latach dwudziestych członków takich militarnych stowarzyszeń tajemnych i 

szkół sztuk walki, prywatnych lub mieszczących się przy świątyniach, w niektórych 

regionach bardzo popularne, traktowano jako naturalną bazę rekrutacji „wykwalifikowanych 

wojowników. Patrz; Diana Lary, Warlord Soldiers, Chinese Common Soldiers, 1911-1937, 

Cambridge University Press, Cambridge 1985, s. 21. 
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 Paul A. Cohen, op. cit., s. 39. 
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grup chińskich „bezdomnych” (a dokładniej „wędrownych ludzi 

pozbawionych stałej siedziby” (liu mang)
129

.  

Trudno tu wchodzić w szczegóły wspomnianych wyżej 

sztuk tajemnych, praktyk para-religijnych, pseudonauk, czy sztuk 

walki, gdyż wymagałoby to wyłożenia ich podstaw oraz 

przedstawiania ogromnej, a trudnej literatury, tym bardziej, iż ich 

wojskowe aspekty niemal nie były badane. Chodzi tu zatem 

jedynie o zasygnalizowanie tego aspektu chińskich „sztuk 

wojowania”, jakich istnienie rzutowało na ich pojmowanie jako 

„nauk tajemnych”. Miała w sobie już coś budzącego podziw, ale i 

lęk, sama sztuka strategicznego działania wbrew zwykłej logice, 

w sposób nieuchwytny dla postronnego obserwatora, prowadząca 

do osiągania celów, niekiedy wydających się nierealnymi. 

Stosunek do tego typu wierzeń i praktyk był ambiwalentny. Jedni 

z teoretyków przyjmowali je, zaś inni odrzucali propagując czysto 

racjonalistyczne pojmowanie sztuki wojowania. 

 

5) Konkluzje: chińska i zachodnia droga rozwoju „sztuki 

wojny” 

Analizowana powyżej ogromna popularność chińskiej 

„sztuki wojny” wiązała się z jej specyficznym charakterem i 

odmiennymi drogami rozwoju obu cywilizacji. Na Zachodzie 

znajomość sztuki wojennej traktowano jako wiedzę czysto 

profesjonalną, a jej teoretycy zajmowali się od starożytności 

przede wszystkim taktyką i technicznymi aspektami walki. 

Dorobek piśmienniczy dawnych epok też był nader skromny. 

Dlatego Jomini, z pewną chyba przesadą, pisał u progu XIX 

wieku: 
...sztuka wojenna istniała zawsze (...) istniała jednak tylko w 

umysłach wielkich wodzów i nie była ujęta w żadnej rozprawie 

pisemnej. Wszystkie prace [wcześniejsze] podawały jedynie urywki 

systemów, które powstały w wyobraźni autorów i zawierały często 

mało znaczące (aby nie powiedzieć całkowicie pozbawione treści) 

szczegóły dotyczące drugorzędnych zagadnień taktyki. 
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 Liu Deyang, Liumang shi [Historia wędrownych bezdomnych],  Shanghai Wenyi 

Chubanshe, Shanghai 1995, s. 87-8. W latach dziewięćdziesiątych XX w. do kategorii tej 

zaliczano ponad 100 mln ludzi, a w minionych wiekach chłopi, którzy z różnych względów 

opuścić musieli swe strony rodzinne szukając sposobu przeżycia stawali się nieraz prawdziwą 

klęską dla kraju. 
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Dalej zaś cytuje Maurycego Saskiego (1696-1750), 

marszałka Francji i jednego z najwybitniejszych wodzów swej 

epoki. 
Wojna jest dziedziną wiedzy pogrążoną w mroku, w którym nie 

można maszerować pewnym krokiem. Następstwem tego są 

przesądy oraz rutyna, będące konsekwencją niewiedzy. Wszystkie 

nauki mają swoje zasady, jedynie wojna jeszcze ich nie ma. Wielcy 

wodzowie, którzy o niej pisali, nie podają nam żadnych reguł (...) 

Pozostają więc jedynie nauki, których zasad nie znamy
130

. 

W latach sześćdziesiątych XX w. Tadeusz Kotarbiński wciąż 

podobnie rysował niewielkie zaawansowanie tej dziedziny 

wiedzy. 
...zagadnienia ogólnej teorii walki istnieją i narzucają się badaczom, 

domagając się jedynie należytego sformułowania i 

uporządkowania, gdy tymczasem sama owa teoria, czyli system 

odpowiedzi na nie, dopiero się rodzi. Można jej egzystencję 

przyrównać do bytowania w stanie embrionalnym
131

. 

Jeden ze współczesnych badaczy sztuki wojennej tak 

podsumowuje jej stan: 
Literatura przedmiotu z jednej strony jest bogata, a z drugiej 

wyjątkowo uboga, jeśli rozpatruje się ją tylko z punktu widzenia 

zasad sztuki wojennej. Po prostu brak jest dzieł dotyczących 

kształtowania się omawianych zasad. Prace są wycinkowe i 

przyczynkarskie...
132

 

Wspomnijmy jeszcze, że w tradycji zachodniej od 

starożytności aż do dzisiaj dominują opisy bitew i kampanii 

wojennych, zaś analizy zasad sztuki wojennej pojawiają się 

zazwyczaj tylko jako ich element. Nawet jedno z 

najwybitniejszych dzieł teoretycznych wspomnianego powyżej 

Basila H. Liddel Harta, o dumnym tytule Strategia, jest w istocie 

tylko historią wojen toczonych w świecie zachodnim, a ogólne 

problemy i zasady prezentowane są jedynie na kilkunastu 

stronach w rozdziale podsumowującym
133

. Pierwsze wybitniejsze 

dzieła teoretyczne powstały dopiero w XIX w., zaś dopiero w XX 

w. prace te obejmować zaczęły szersze spektrum działań 
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 Jomini, op. cit., s. 16-7. 
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 Tadeusz Kotarbiński, “Problematyka ogólnej teorii walki”, w jego: Hasło dobrej roboty, 

Wiedza Powszechna, Warszawa 1968, s. 193. 
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 Dominik Strasburger, Zasady sztuki wojennej, Bellona, Warszawa 1996, s. 7. 
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 B.H. Liddell Hart, Strategy, Frederick A. Praeger, New York 1968, s. 333-50. 
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wybiegających poza samą walkę zbrojną, w tym planowanie 

polityczne i gospodarcze, przygotowania do wojny, wychowanie i 

propagandę, itd. Sam zaś termin „strategia”, zwłaszcza po II 

wojnie światowej, stosować zaczęto do najrozmaitszych sfer, 

gdzie występuje walka i konkurencja, a nie tylko do walki 

zbrojnej. Tak więc mówić zaczęto o politycznej strategii państwa, 

strategii rozwoju firmy czy wprowadzania nowych produktów na 

rynek, strategii partii w wyborach, rozegrania meczu piłki nożnej, 

czy „strategii gry” w totolotka. 

Jedną z najciekawszych intelektualnie prób uogólnień i 

stworzenia teorii walki w ramach teorii skutecznego działania, 

zwanej prakseologią, podjął Tadeusz Kotarbiński oraz jego 

współpracownicy
134

. Chińskiego Sun Zi można uznać za pioniera 

koncepcji prakseologicznych, chociaż pierwotnie były dotyczyły 

one tylko prowadzenia wojny, a dopiero później były stosowane 

także w innych sferach
135

. Kotarbiński opracowując teorię 

prakseologii wyróżnił mianowicie dwie formy kooperacji: 

pozytywną, czyli współpracę, i negatywną, czyli walkę. Dostrzegł 

on przy tym organiczny związek prakseologii z walką. 

                                                           
134

 Patrz jego prace: “Z zagadnień ogólnej teorii walki”, w: Wybór pism, PWN, Warszawa 

1957 (pierwsze wydanie: 1938 przez Sekcję Psychologiczną Towarzystwa Wiedzy 

Wojskowej); studia: “Pozytywne i negatywne formy współdziałania”, „Problematyka ogólnej 

teorii walki”, „Erystyka jako szczególny przypadek teorii walki”, w: Hasło dobrej roboty, cyt. 

wyd. s. 171-188, 189-208, 209-227; Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1965, s. 

239-63 (trzecie wydanie, pierwsze wydanie 1955); „Praxiology or principles of Efficient 

Action”, Praxiology, polish Yearbook of Practical philosophy and Methodology, vol. 4-5 

(1990), s. 5-23, jak również: Jarosław Rudniański, Elementy prakseologicznej teorii walki, 

PWN, Warszawa 1983.  
135

 Patrz tekst referatu autora na “2
nd

 International Symposium on Sun Tzu’s Art of War” w 

Pekinie w 1990 r.: “Sun Wu – Zhongguo xingweixue, douzheng zhexue he kexuede chuanshi 

ren” [Sun Wu – jako twórca chińskiej prakseologii, folozofii walki oraz metody naukowej], 

w: Sun Zi xin lun ji cui [Wybór najlepszych nowych studiów o Sun Zi], Changzheng 

Chubanshe, Beijing 1992, s. 303-16; tekst angielski: “Sun Wu  as the Founder of Chinese 

Praxiology, Theory of struggle and Science?”, Hemispheres, no. 9 (1994), s. 9-22. Studium to 

było potem wielokrotnie cytowane przez wielu badaczy chińskich, a prakseologiczny aspekt 

teorii Sun Zi został uznany za ważny. Patrz: Wu Rusong (red.), Sun Zi bingfa zidian 

[Leksykon ‘Reguł wojowania Mistrza Sun’], Baishan Chubanshe, Shenyang 1993, s. 87-8. 

Niu Hsien-chong, nestor tajwańskich badaczy strategi i tłumacz najwybitniejszych prac 

zachodnich, w swoich studiach o Sun Zi zaczął opisywać prakseologiczne aspekty jego teorii, 

informując czytelników przy tym tak o samej prakseologii, jak i pracach Kotarbińskiego, 

jakie z uwagą studiował. Patrz: Niu Xianzhong, Sun Zi san lun, cong gu bingfa dao xin 

zhanlue [Trzy studia o Sun Zi, od starożytnych metod wojowania do nowej strategii], Maitian 

Chuban, Taibei 1996, s. 269-71.   
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Najbardziej elementarne formy zasad skutecznego działania 

występują bowiem, jego zdaniem, w walce zbrojnej, czy szerzej 

nawet wszelkim boju na śmierć i życie z użyciem siły fizycznej, 

w „sytuacji przymusowej”. Wyższy poziom występuje w  

rozmaitych innych działaniach włączających elementy walki i 

oporu, jak konkurencja handlowa i przemysłowa, spory 

polityczne i prawnicze, erystyka, gra w szachy, a nawet 

wychowanie. Najwyższy zaś poziom stanowi prakseologia jako 

ogólna teoria czynu. Walka była dlatego tak dlań ważna, iż opór, 

czy przeciwdziałanie, drugiej strony wymusza na każdej z nich 

usprawnianie sposobu działania, tak by było ono najbardziej 

efektywne
136

. 

  Rozwój „sztuki wojny” w Chinach biegł innymi drogami. 

Już w starożytności osiągnęła niezwykle wysoki poziom 

uogólnienia, stawszy się tam swoistą „prakseologią” (choć te jej 

aspekty – jak wspomniano – rozwijane były dopiero w czasach 

nieco późniejszych). Starożytne traktaty pomijały kwestie 

techniczno-organizacyjne boju niemal zupełnie, tak iż nie sposób 

wręcz dowiedzieć się z nich, jak walczono i jak zorganizowane 

były ówczesne armie (jedynie w Regułach Sima znajdujemy 

pewne informacje tego rodzaju). Dopiero później, szczególnie od 

końca I tysiąclecia n.e. rozwijać się zaczęły szczegółowe nauki 

wojskowe dotyczące szyków bojowych, uzbrojenia, budowy 

twierdz, itp. Teoria opierała się jednak wciąż na klasykach 

starożytnych. Tak więc dojrzałość teoretyczną sztuka wojny 

osiągnęła tam bardzo wcześnie. Dodajmy nadto, iż literatura 

poświęcona sztuce wojny była tam niezmiernie bogata. Żadnemu 

z autorów chińskich nie przyszłoby zatem nawet do głowy, by 

ubolewać nad jej szczupłością i brakiem teoretycznych uogólnień, 

choć ich charakter był innej natury. 

 Na Zachodzie natomiast punktem wyjścia były owe 

dziedziny szczegółowe, i niemal przez dwa tysiąclecia to one 

dominowały, podczas gdy ogólniejsze teorie rozwijać się zaczęły 

dopiero w XIX i XX w, a prakseologia będąca ich 

ukoronowaniem – pojawiła się na końcu, podobnie jak stosowanie 
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 Patrz: Tadeusz Kotarbiński: Z zagadnień ogólnej teorii walki, cyt. wyd. s. 549. W swoich 

późniejszych pracach do koncepcji tej jednak już nie powracał, pisząc tylko o zastosowaniach 

zasad walki do innych rodzajów aktywności społecznej.  



 62 

zasad strategii do różnych sfer życia społecznego. Dlatego też w 

Chinach teoria wojny mogła zyskać tak wysoką rangę w kulturze, 

stać się jej fundamentalną częścią, podczas gdy na Zachodzie w 

dużym stopniu pozostaje ona wciąż „profesjonalną wiedzą 

wojskowa”, zaś upowszechnienie nawet jej najbardziej 

abstrakcyjnych zasad jest wciąż nikłe i co najwyżej wkracza do 

innych sfer wiedzy profesjonalnej. Żaden chłop w Europie nie 

będzie zatem cytował Clausewitza, tak jak chiński Sun Zi, czy 

Zhuge Lianga, choćby nawet bezwiednie. Dodajmy jeszcze, że 

najbardziej podstawowe zasady walki sformułowane przez 

Kotarbińskiego w dużym stopniu pokrywają się z regułami 

starożytnego Sun Zi, choć oczywiście wyrażone są innym 

językiem, a odkryte zostały samodzielnie, gdyż ani sam 

Kotarbiński, ani nikt z jego uczniów nawet nie wiedział o 

istnieniu Sun Zi. Nadto, jak już kilkakroć wspominaliśmy, owe 

starożytne chińskie zasady wojowania wydają się współczesnym 

zachodnim teoretykom strategii odkrywcze i daleko bardziej 

aktualne w końcu XX w. niż koncepcje Clausewitza 

sformułowane ponad dwa tysiące lat później, już w epoce „wojen 

przemysłowych”. Co zaś jeszcze bardziej paradoksalne, to dzieło 

Sun Zi, w rozmaitych przekładach i opracowaniach, nie zaś 

Clausewitza, wkracza do stoisk z książkami w supermarketach 

zachodnich stając się książką „dla zwykłych ludzi”. 

Mamy zatem do czynienia ze zjawiskiem paradoksalnym. 

Przy tak ogromnym eksponowaniu wojny i walki, wysokim 

prestiżu wojowników i wodzów, dorobek teoretyczny Zachodu w 

tej sferze był nie tylko niezmiernie skromny ilościowo, ale i 

pozostawał na niewysokim poziomie. Podczas gdy dorobek 

chiński nie tylko jest przeogromny, lecz także przewyższał pod 

pewnymi względami już od bardzo dawna myśl zachodnią. 

Można sformułować przypuszczenie, iż wiązało się to poniekąd 

właśnie z zachodnim pojmowaniem „sztuki wojennej” oraz samej 

umiejętności toczenia walki jako aktu bohaterstwa i „sztuki” 

właśnie, trudno poddającej się analizie racjonalnej, a także z 

naciskiem na techniczne aspekty wojny. W Chinach natomiast, 

przy tak wyraźnym potępianiu wojny, a może nawet dzięki 

niemu, znajdujemy przeogromną literaturę jej poświęconą, 

analizujące jak zmniejszyć jej niszczycielską siłę i jak posługiwać 
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się wojskami, by osiągnąć najlepsze rezultaty najmniejszym 

kosztem. Trudno, oczywiście, nie dostrzec przy tym, że w 

dziedzinie techniki, w tym i techniki boju oraz uzbrojenia, to 

Zachód daleko wyprzedził Chiny, i dlatego mógł przez niemal sto 

lat dominować nad nimi, aż do czasu, gdy opanowały one jego 

naukę i technikę, podobnie jak wcześniej Japonia.  

„Prakseologiczne podejście do walki”  nie mogło się wręcz 

rozwinąć na Zachodzie aż do czasów najnowszych, gdyż 

podchodzono tam do wojny jako pojedynku. Nie tylko 

przestrzegać się starano „rycerskich reguł” jej prowadzenia, lecz – 

co może jeszcze ważniejsze – traktowano wojnę jako środek 

wymuszania na wrogu uznania własnej wyższości i jego poddania 

się, jak w walce dwu wiejskich osiłków.  

Ludziom wychowanym w „kulturze walki” chodziło 

przecież nie tylko o samo osiągnięcie jakichś rezultatów, ale i o 

publiczne pognębienie przeciwnika, a zamanifestowanie swojej 

wyższości, by w ten sposób zdobywać prestiż. Dopiero w XX w., 

wraz z zanikiem dawnej kultury rycerskiej a postępami 

pragmatyzmu zaczęto kluczowe znaczenie przywiązywać do 

rezultatów. W efekcie, dostrzegłszy korzyści z niespodziewanego 

ataku i „wojny cichej”, nie mobilizującej wroga do „dawania 

odporu”, rozpowszechniać się zaczęły „walki jednostronne”, w 

jakich druga strona nie wie o zaczynającym się, czy już 

prowadzonym, ataku. Dodajmy, iż zachodnie wyobrażenia o 

walce zdominowane zostały przez sytuacje określane w teorii gier 

jako „gra o sumie zero”. To jest takie, gdy zwycięstwo jednego 

podmiotu musi być równoznaczne z porażką drugiego, co 

najwyraźniej występuje w walce o zdobycie jakiegoś obiektu. 

Jeśli w jego posiadanie wchodzi jedna strona, druga musi go 

stracić. Dopiero wraz z rozwojem teorii gier stało się jasne, iż 

bynajmniej nie zawsze tak być musi, gdyż walka może też 

prowadzić do osiągania jakichś zdobyczy przez obu konkurentów. 

Kiedy, na przykład, dwie firmy produkujące samochody walczą o 

rozszerzenie rynku zbytu, jedna może zapewnić sobie większą, a 

druga mniejszą jego część, ale nie koniecznie odbierając ją 

partnerowi. Podobnie mogą postępować i państwa, czy 

ugrupowania polityczne. Wraz z komplikacją działań coraz też 

większą rolę uzyskują przygotowania i planowanie ich, jak 
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również pozyskiwanie sojuszników oraz poparcia społecznego, 

podczas gdy ostra faza walki może być krótka, albo wręcz nie 

występować wcale. 

Nawet w ostatnich wojnach XX w., mimo tych nowych 

doświadczeń i studiowania Sun Zi w amerykańskich akademiach 

wojskowych oraz przez sztabowców NATO, owo tradycyjne 

podejście widać wciąż bardzo wyraźnie. Jego elementy były 

widoczne, na przykład, przy uzasadniani decyzji o amerykańskich 

bombardowaniach Iraku w 1999 r. i akcji wojskowej NATO 

przeciw Serbii w tym samym roku. Walki te podejmowano mając 

przede wszystkim na celu światowy prestiż USA i wymuszenie 

posłuszeństwa ze strony przeciwnika (oficjalnie deklarowane cele 

można tu pominąć, gdyż w najlepszym razie były mało 

realistyczne, a walki raczej oddalały od ich osiągnięcia). Wciąż 

łamały one zatem fundamentalne zasady Sun Zi, by najpierw 

jasno określić cele oraz środki będące do dyspozycji, potencjalne 

korzyści i koszty oraz możliwe negatywne konsekwencje, a 

dopiero potem decydować, czy podjąć należy działania wojenne i 

w jakiej skali. Gdyby przy podejmowaniu decyzji o obu tych 

wojnach kierowano się takimi pragmatycznymi rachubami, nie 

zaś chęcią powalenia na kolana Saddama Husajna i Slobodana 

Miloszewicza, nigdy by ich zapewne nie podjęto.  Oczywiście 

ostateczne wnioski wyciągnąć będzie można dopiero po wielu 

latach i otwarciu amerykańskich archiwów, chodzi to raczej o 

sposób prezentowania ich publiczności i wypowiedzi inicjatorów 

na ich temat. 

Przypomnijmy jeszcze o fundamentalnych różnicach obu 

cywilizacji w podejściu do wojny. Podczas gdy „męska” 

cywilizacja Zachodu, z jej apoteozą agresywności, walki o 

wolność, albo dominację, aprobowała walkę, „żeńska” 

cywilizacja Chin (by posłużyć się poniekąd jungowskimi 

schematami interpretacyjnymi w odniesieniu do płci), priorytet 

przyznawała utrzymaniu harmonii, zapewnieniu bezpieczeństwa 

oraz współpracy, a w rezultacie potępiała walkę. Rzutowało to 

poniekąd na wypracowane w obu cywilizacjach sposoby walki, a 

w konsekwencji i na sposoby jej prowadzenia oraz tworzoną 

„sztukę wojny”. 



 65 

We współczesnych Chinach, a nawet szerzej w Azji 

Wschodniej, która cała przeszła już proces połowicznej 

okcydentalizacji, obok terminów zapożyczonych z Zachodu, 

takich jak „strategia” (zhanlue 戰 略) i „taktyka” (zhanshu 戰 術), 

funkcjonują zatem nadal terminy wywodzące się z tradycji 

rodzimej: bingfa 兵 法 (rozumiana obecnie jako „metody walki”), 

moulue 謀 略 (sztuka osiągania sukcesów przez umiejętne 

planowanie) i yinmou 陰 謀 (szuka przebiegłości). Owe 

umiejętności chińskie uznaje się bowiem za coś odmiennego od 

koncepcji zachodnich, o charakterze profesjonalno-wojskowym, 

opartych na użyciu siły. Choć wydawcy, wykorzystując 

popularność dzieł rodzimych, sprzedają  nieraz tłumaczenia dzieł 

zachodnich jako „zagraniczne warianty” bingfa.  

We wstępie do jednej z ciekawszych wojskowych prac 

tajwańskich, wydanych przez ministerstwo obrony, a 

poświęconych „strategicznemu planowaniu” - moulue, autor  

uznaje zachodnie koncepcje Clausewitza i Focha o użyciu siły 

zbrojnej dla rozbicia wojsk przeciwnika za w pełni zasadne. Dalej 

jednak pisze: 
Problem polega na użyciu innych sposobów poza brutalną 

przemocą. Czy można przez wojnę podporządkować sobie 

przeciwnika i zrealizować własne zamierzenia? Czy poza brutalną 

przemocą istnieją inne środki wystarczające dla podporządkowania 

przeciwnika i zrealizowania własnych zamierzeń? Jeśli zaś 

mówimy o rozbiciu na drodze wojny armii przeciwnika, czyż nie 

wymaga to także użycia innych środków dla stworzenia korzystnej 

sytuacji w sferze militarnej?
137

 

Dalej zaś stwierdza, iż tak doświadczenia wszystkich wojen z  

przeszłości, jak i trwającej wciąż „zimnej wojny”, pokazują 

wyraźnie, iż „sztuka strategicznego planowania” wywodzona od 

Wielkiego Księcia, a oparta na użyciu innych środków, ma 

ogromne znaczenie i gwarantuje osiąganie stawianych celów 

znacznie lepiej. Starożytny Sun Zi ma bowiem rację stwierdzając, 

iż pokonywanie przeciwnika w walce zbrojnej jest najgorszym z 

rodzajów wojowania. Dlatego poświęca swą książkę temu 
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 Liu Ruifu, Moulue [Strategiczne planowanie], Guofang Bu, Taibei 1958, s. 3. Praca ta 

miała charakter tajny, o czym świadczy odpowiedni nadruk cenzury. 
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szerszemu podejściu do wojny i nie ograniczaniu jej tylko do 

rozbijania wrogich armii. 

Nawet w sferze wojskowej tradycyjne koncepcje nie 

zostały więc bynajmniej w XX w. wyparte całkowicie przez 

ujęcia zachodnie, lecz w procesach okcydentalizacji starano się 

dokonywać syntezy ich obu, dostrzegając ogromne walory 

odmiennego podejścia do wojny oraz chińskiego pojmowania 

„sztuki wojennej”. W innych dziedzinach nawet w XX w. 

koncepcje klasyczne święciły zaś jeszcze większe tryumfy. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 


