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Rozdział VIII 

Podstawowe koncepcje klasycznej chińskiej teorii wojny 

1) Wojska w epoce Sun Zi i przemiany zachodzące w państwach 

chińskich  

W Epoce Wiosen i Jesieni (770-476 p.n.e.) ustrój polityczny 

Chin był dość podobny do Europy zachodniej z okresu 

średniowiecza.  Rządziła tam arystokracja rodowa posiadająca 

swe władania lenne. Najwyższym zwierzchnikiem był król (wang 

王), zwany także Synem Nieba (tianzi 天子), z panującej od XI w. 

p.n.e. dynastii Zhou 周. Administrował on bezpośrednio tylko 

swoją „dzielnicą senioralną” i stopniowo tracił coraz bardziej 

władzę na rzecz usamodzielniających się wasali. Mieli oni swe 

rangi od księcia (gong 公) i „markiza” (hou 侯) do zwykłego 

„szlachetnego” (shi  士) sprawującego zwierzchnictwo nad 

kilkoma wspólnotami chłopskimi. Jednym z podstawowych zajęć 

arystokracji było toczenie wojen, a ćwiczenie się w rzemiośle 

wojennym, zwłaszcza zawody strzelania z łuku – zajmowały w 

ich życiu ważną rolę. Dwory były jednak także centrami kultury, a 

na wielu z nich tworzono wyrafinowane dzieła sztuki, 

przestrzegano wyszukanych rytuałów i zapraszano uczonych.    

Arystokraci walczyli na wozach bojowych zaprzężonych w 

czwórkę koni (w traktacie Sun Zi nazywa się je chi che 馳 車 – 

„szybkimi wozami”), którym towarzyszyła piechota złożona z ich 
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sług oraz chłopów, zobowiązanych do takiej służby. Podstawowa 

jednostka bojowa, „batalion” - zu 卒, składała się z takiego wozu 

bojowego, piechurów towarzyszących mu, ciurów obsługujących 

potrzeby jednostki, i „wozu ciężkiego” (zwanego w traktacie ge 

che 革 車 –„wozem pancernym”), zaprzężonego w woły, służącego 

do transportu bagaży i sprzętu, a także budowania warownego 

obozu w polu. Taki wóz  przykryty był dachem z wysuszonych 

skór, zapewne wzmacnianych jeszcze, w razie potrzeby 

zdejmowanym i służącym jako rodzaj tarczy dla osłony kilku 

żołnierzy.  

Wozy bojowe były główną siłą uderzeniową ówczesnych 

armii. Na takim wozie, ze sztandarem jednostki, walczyło zwykle 

3 „zbrojnych” (jia shi 甲 士): po lewej stronie kosza stał dowódca 

strzelający z łuku, po prawej wojownik uzbrojony w rodzaj 

halabardy ge戈 na długim drzewcu (albo włócznię, czy inny 

rodzaj „broni długiej” do walki na odległość) i w tarczę. Stali oni 

w tylnej części kosza, a na przedzie stał woźnica kierujący końmi 

i wozem. Wszyscy trzej byli zazwyczaj arystokratami.  

W epoce dynastii Zhou Zachodniej początkowo takiemu 

wozowi towarzyszyło 7 piechurów uzbrojonych w broń krótką, 

rekrutujących się z mieszkańców grodu. Później liczba ich 

wzrosła do 25. W środkowym okresie Epoki Wiosen i Jesieni, 

kiedy w powszechne użycie weszły wspomniane wozy 

transportowe, i zaczęto zaciągać do wojska chłopów ze wspólnot, 
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jednostki z wozem bojowym rozrosły się liczebnie. Upowszechnił 

się wtedy następujący system organizacji zu „batalionu”: 3 

wojowników na wozie plus 72 piechurów, plus 25 ciurów i sług z 

wozem transportowym, razem 100. Oczywiście, arystokraci z 

jednej rodziny brali ze sobą swoich sług i chłopów z podległych 

im wspólnot, zatem wszyscy byli z jednej okolicy i powiązani ze 

sobą.  

Według najbardziej znanego schematu opisanego w Księdze 

norm rytualnych epoki Zhou (Zhou li 周 禮) „batalion” - zu dzielił 

się na 4 „kompanie” - liangi 兩 po 25 ludzi, a każdy z nich na 5 

„piątek” – wu 伍. 5 „batalionów” tworzyło „pułk” - lü 旅 liczący 

500 ludzi, zaś 5 takich „pułków” – „regiment” shi  師 w sile 2.500 

ludzi, 5 „regimentów” tworzyło „armię” - jun 軍, liczącą 12.500 

ludzi i 125 wozów bojowych1. O takim systemie wspomina się w 

traktacie Sun Zi, chociaż w innych źródłach wspomina się i inne 

systemy. Ulegały one zmianom historycznym i występowały 

nieraz istotne różnice między poszczególnymi państwami. Np. 

„bataliony” w państwie Chu 楚 były większe i liczyły 100 

piechurów2, w odniesieniu do państwa Qi wspomina się nawet o 

„batalionach” 200 ludzi3. W państwach ze wschodniego 

                                                           
1
 Zhou li 周 禮  [Księga norm rytualnych dynastii Zhou], cz. Di guan 地 官 [Funkcjonariusze 

zarządzający terytorium], par. Xiao situ 小 司 徒 [Lokalny Zarządca]; SSJ, j. 11, s. 711.   
2
 Patrz: Zhao Xiukun 趙 秀 昆 (i inni), Zhongguo junshi shi 中 國 軍 事 史 [Historia 

chińskiej wojskowości], t. 3 Bing zhi 兵 制 [System organizacyjny armii], Jiefangjun 

Chubanshe, Beijing 1987, str. 35-49. 
3
 Liu Zhan 劉 展 (i in.),  Zhongguo gudai junzhi shi 中 國 古 代 軍 制 史 [Historia systemów 

wojskowych w Chinach], Junshi Kexue Chubanshe, Beijing 1992, s. 86. 
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wybrzeża, Wu 吳 i Yue 越, posługiwano się chętnie łodziami, 

zamiast wozami, i walczono głównie na wodach. W Regułach 

wojny Sun Bina, czyli w tekście z epoki Królestw Walczących, 

wspomina się o innym systemie, bez precyzowania, jakiego 

państwa dotyczył (zapewne Wei 魏). Zgodnie z nim 5 ludzi 

tworzyło „piątkę”, 10 –„kompanię” (lie 列, dosłownie „szereg”), 

100 - „batalion” (zu 卒),  1.000 - „pułk” (gu 鼓 – dosłownie 

„jednostkę bębnową”), a 10.000 – „dywizję” (rong 戎)4.  

W epoce Wiosen i Jesieni podstawową jednostką 

samodzielnych operacji wojskowych była „armia” (jun 軍).  

Niewielkie państwo, o niskiej pozycji w feudalnej hierarchii 

(rządzone przez pana rangi „barona” - nan 男), wystawiało jedną 

armię, większe (z władcą rangi „markiza” - hou 侯 ) – dwie armie, 

a duże państwo (rządzone przez księcia gong 公 ) – trzy armie. 

Stąd „trzy armie” (san jun 三 軍) samodzielnego władania stały się 

synonimem „całej armii państwa”. Oczywiście wasale niższej 

rangi mieli obowiązek służenia w razie potrzeby swym panom 

rangi wyższej, a wojska suzerena składały się z jego własnych 

oddziałów i tych przyprowadzonych przez wasali. 

Takie „siły państwa” (Trzy Armie) dzieliły się na „armię 

prawego skrzydła”, „lewego” i „centrum”, albo też używano 

nazwy „armia awangardy”, „armia ariegardy” i „armia centrum”. 

Wódz naczelny dowodził zwykle „armią centrum”. Zgodnie z 

                                                           
4
 Sun Bin bingfa, par. Wu jiao fa 五 教 法 [Pięć sposobów ćwiczenia żołnierzy]. 
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wyidealizowanymi schematami przedstawiającymi idealne wzorce 

Zhou, król - sprawujący zwierzchnictwo nad swymi wasalami - 

wystawiał sześć, lub nawet osiem „armii”, chociaż początkowo 

używano dla takich wielkich jednostek terminu shi 師, a system 

„armii” jun upowszechnił się dopiero w epoce Wiosen i Jesieni. 

Wtedy to, kiedy władza króla podupadła, potężni książęta 

wystawiać zaczęli wojska o wiele liczniejsze niż królewskie, 

nawet sześć takich armii5.    

Wedle schematu opisanego w Normach rytualnych epoki 

Zhou, struktura organizacyjna wojsk została powiązana ściśle ze 

strukturą administracyjno-społeczną wsi. Najniższą jednostką 

administracyjną było „sąsiedztwo” (bi 比) złożone z 5 rodzin, a 

wystawiało ono „piątkę” żołnierzy (czyli po jednym z rodziny).  5 

„sąsiedztw” tworzyło „przysiółek” (lü 閭) 25 rodzin, które razem 

wystawiały „kompanię” 25 ludzi. 4 takie jednostki terytorialne 

tworzyły „wspólnotę” (zu 族), która wystawiała „batalion” w sile 

stu ludzi. 5 „wspólnot” tworzyło „wieś” (dang 黨) liczącą 500 

rodzin, a wystawiała ona „pułk” 500 żołnierzy. „Okrąg” (zhou 州) 

2.500 rodzin formował „regiment” w sile 2.500 ludzi, a „gmina” 

(xiang 鄉) zamieszkiwana przez 12.500 rodzin formowała armię w 

                                                           
5
 Patrz: Liu Zhan, op. cit., s. 85-7; Zhao Xiukun, op. cit., 42-43; Gao Rui 高 銳 , Zhongguo 

shanggu junshi shi 中 國 上 古 軍 事 史 [Historia wojskowości Chin archaicznych], Junshi 

Kexue Chubanshe, Beijing 1995, str. 335-41. Opis tradycyjnych norm podaje: Sun Jinming 孫 

金 銘 , Zhongguo bingzhi shi 中 國 兵 制 史 [Historia systemów organizacyjnych armii w 

Chinach], Yangming Shanzhuang, Taibei 1960, 9-10. 
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takiej samej sile ludzi6. Zarówno w tym dziele, jak też w innych 

źródłach starożytnych spotyka się też wzmianki, lub opisy 

systemów nieco różniących się, bądź nawet zupełnie innych, choć 

opartych na podobnych zasadach7.  

Najsławniejszym z nich był niewątpliwie system „pól 

studziennych” (jing tian 井 田), wylansowany do rangi 

konfucjańskiego ideału przez Mencjusza (371-289 p.n.e.). W nim 

najniższą jednostkę stanowi kolektyw 8 rodzin, nawzajem się 

wspierających, uprawiających każda swoje pole, a razem – 

centralne „pole publiczne” (schemat układu jej pól przypominał 

znak jing – „studnia”, stąd nazwa systemu). Na tym terenie 

„publicznym” wydzielano też obszar pod chaty. Teren o 

wymiarze kwadratu o boku 1 li 里 (300 kroków, wówczas 

wyliczane na 358,38 m) przynależał do „wspólnoty studziennej” 

(jing井). Na nim miała ona swe domy i pola. 4 takie wspólnoty 

tworzyły „sioło” (yi 邑), zaś 4 „sioła” składały się na „wzgórze” 

(qiu 邱), liczące 16 „wspólnot studziennych”, czyli 128 rodzin. 4 

takie „wzgórza” tworzyły zaś „okolicę” (dian 甸). Ona miała 

dostarczyć państwu na wyprawę wojenną 4 konie i jeden wóz 

bojowy, 12 wołów, wyposażenie dla 3 zbrojnych i 72 piechurów, 

                                                           
6
 Zhou li, cz. Di guan, par. Da situ 大 司 [Wielki Zarządca], Xiao situ 徒 小 司 徒 [Lokalny 

Zarządca]; SSJ, j. 10,11, str. 707, 711.  Wielki Zarządca – wedle schematu opisywanego w tej 

księdze – był jednym z sześciu ministrów i odpowiadał za wychowanie i obyczajność, 

administrację terenową i produkcję rolną. Podlegali mu zarządcy lokalni o podobnych 

kompetencjach. Patrz omówienie tego systemu w: Sun Jinming, op. cit., str. 12-13.  
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i odpowiednie uzbrojenie oraz wyposażenie8. W opisie tym nie 

wspomina się o wozie transportowym i personelu obozowym, ale 

zapewne to także ich obejmowało. W każdym razie, jak można 

wyliczyć, w tym systemie 512 rodzin miało wystawić 75 

wojowników, czyli w przybliżeniu  7 rodzin miało wysłać 

jednego żołnierza. Jak zwracają uwagę Sun Jinming i Li Ling, o 

takim systemie zdaje się mówić traktat Sun Zi stwierdzając, że 

przy stutysięcznej armii nie może normalnie pracować 700.000 

rodzin9. 

W tym systemie „pól studziennych” rodziny były nadzielane 

ziemią należącą do wspólnoty (podaje się wymiary 50 albo 100 

mu 畝 na pięcioosobową rodzinę (1 mu to był pas ziemi szeroki na 

1 krok, a długi na sto). Nadział otrzymywał dorosły mężczyzna, w 

wieku 20 lat, a miał do niego prawo aż do czasu zestarzenia się 

(60 lat), kiedy to musiał zdać swoje pole. Wiek, w którym 

otrzymywało się nadział i zdawało go, bywa jednak podawany 

rozmaicie. Periodycznie (co rok, albo co trzy lata) nadziały te 

wyznaczano na nowo, aby wszyscy kolejno otrzymywali gorsze i 

lepsze kawałki. Spotyka się wzmianki, że uwzględniano także 

jakość ziemi, i przy gorszej jej jakości działka była odpowiednio 

                                                                                                                                                                                     
7
 Szczegółowo wszystkie te opisy i wzmianki analizuje Chen Shoushi 陳 守 實 , Zhongguo 

gudai tudi guanxi shigao 中 國 古 代 土 地 關 係 史 稿 [Zarys historii stosunków rolnych w 

Chinach starożytnych], Shanghai Rrenmin Chubanshe, Shanghai 1984, str. 2-34. 
8
 Han shu 漢 書 [Historia dynastii Han], j. 23 Xing fa zhi 刑 法 志 [Opisanie karania i prawa], s. 

1079-80. 
9
 Sun Jinming, op. cit., s. 13; Li Ling, Wu Sunzi..., s. 126-7. Por: Sunzi, XIII.1. 
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większa.  Niekiedy wspomina się, że część ziemi raz na trzy lata 

ugorowała 

Obydwa te systemy (podobnie jak ich rozliczne warianty) 

traktowano często jako formy organizacyjne wystawiania armii, 

zapewniania państwu daniny w zbożu i szarwarków, o czym 

mówi się wprost w licznych źródłach, m.in. w Regułach Sima i 

cytowanej tu Historii dynastii Han10. Podstawowy schemat 

pozostawał jednak niezmienny: każda rodzina, albo grupa kilku 

rodzin, wystawiały jednego żołnierza, a kolejnym jednostkom 

wojskowym odpowiadały wspólnoty lokalne odpowiedniej 

liczebności i dysponujące określonym areałem ziem uprawnych. 

W rezultacie liczebność ludności, areał ziem i struktura armii były 

ze sobą organicznie powiązane. Jak zwraca uwagę Chen Shoushi, 

występowało nawet zjawisko określania areału uprawnego przez 

odniesienie do jednostki wojskowej, jaka z niego może być 

wystawiona (typu: yi zu zhi tian 一 卒 之 田 , dosłownie „pola 

jednego batalionu”)11.  

System pól studziennych jest niewątpliwie jednym z 

najbardziej zawikłanych problemów Chin starożytnych. W jego 

                                                           
10

 Han shu, j. 23, str. 1081-4; patrz także j. 24 Shihuo 食 貨 [Ziarno i inne dobra], str.1119-21; 

por. omówienie systemu poboru żołnierza i danin: Chen Shoushi, op. cit., 16-23. Szerzej 

omawiają system przedstawiony w Regułach Sima, zarówno ten w tekście zachowanym, jak i 

zaginionym, lecz znanym z cytatów: Li Ling, Wu Sunzi..., str. 126-7 i Tian Xudong  田旭東, 

Sima fa qianshuo 司 馬 法 淺 說 [Proste objaśnienie „Reguł Sima”], Jiefangjun Chubanshe, 

Pekin 1989, str. 24-29. 
11

 Chen Shoushi, op. cit., s.14-15. Cytuje on Guo yu 國 語 [Wypowiedzi z państw], cz. Jin yu晉 

語 [ Wypowiedzi z państwa Jin], j. 14. 
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opisach jest wiele sprzeczności i niejasności. Jedne z nich kładą 

nacisk na jednostkę – dorosłych mężczyzn, inne traktują jako 

podmiot elementarny rodzinę i lokalną wspólnotę. Niewątpliwie 

postępowały też stopniowo procesy swoistej i połowicznej 

„prywatyzacji ziemi”, zarzucania jej periodycznych nadziałów 

równymi kawałkami, itd12. Nie ma tu miejsca ani potrzeby 

wchodzenia w te zawikłane dysputy. Warto tylko dodać, że  

rozmaite systemy opisywane w starożytnych źródłach mogły 

odzwierciedlać zróżnicowane praktyki i schematy biurokratyczne 

funkcjonujące głównie na papierze, czego dziś nie jesteśmy w 

stanie rozstrzygnąć. Zapewne też wiele z tych różnic mogło się 

wiązać się z wprowadzaniem kolejnych zmian, których  

sekwencja nie jest zbyt jasna. Np. Tian Xudong uważa, że 

pierwszy z opisanych tu systemów, oparty na „piątce”, 

odpowiadał czasom, kiedy wozowi bojowemu towarzyszyło 25 

piechurów (albo 20 piechurów i 10 ciurów), natomiast ten drugi 

oparty na „polach studziennych” – czasom, kiedy wozowi 

bojowemu towarzyszyło 72 żołnierzy13. Pomija zaś kwestię 

stopnia militaryzacji ludności (1 żołnierz z każdej rodziny, albo 1 

z siedmiu rodzin) i zróżnicowanie obowiązków wojskowych 

nawet przy takim samym systemie rolnym. Dodać można, że 

różne formy organizacyjne mogły występować nawet w jednym 

                                                           
12

 Te rozmaite wątpliwości ukazują np. Zhao Gang 趙 岡 , Chen Zhongyi 陳 鐘 毅 , Zhongguo 

tudi zhidu shi中 國 土 地 制 度 史 [Historia systemów rolnych Chin], Lianjing Chuban Shiye 

Gongsi, Taibei 1996, str. 1-18.   
13

 Tian Xutong, op. cit., s. 26-29. 
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czasie, ale w różnych państwach, mogły wręcz być stosowane w 

tym samym państwie, ale na ziemiach centralnych, bądź 

pogranicznych – niosących poważniejsze ciężary obronne. Owo 

„wystawianie” określonej jednostki przez chłopów, nie musiało 

oznaczać, że oni sami mieli wyprodukować broń i specjalistyczne 

wyposażenie. Chodziło raczej zapewne tylko o dostarczenie 

odpowiedniej liczby żołnierzy, koni i wołów, z ekwipunkiem im 

dostępnym, i o dostarczenie środków na nabycie wyposażenia 

będącego poza zasięgiem wiejskich rzemieślników14. 

Wspomnieć trzeba, że tradycyjnie praktykowano ćwiczenia 

wojskowe cztery razy do roku, z największymi, organizowanymi 

zimą, wielkimi polowaniami z udziałem władcy, co praktykowano 

od II tysiąclecia p.n.e., aż do połowy XIX w.  

Jest faktem oczywistym, że w Epoce Wiosen i Jesieni 

zwiększyła się bardzo liczebność armii, od setek, lub kilku 

tysięcy, do kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset tysięcy żołnierzy. 

Małe państwa wystawiały wtedy nawet po kilkaset wozów 

bojowych, a największe, jak Chu, nawet 6 lub 7 tysięcy wozów 

bojowych (w związku z tym jego armia musiała przekraczać pół 

miliona)15. Wojny stały się przedsięwzięciem państwa służącym 

jego interesom. Kilkudniowe, czy kilkutygodniowe, rytualne 

                                                           
14

 Patrz: Liu Zhan, op. cit., str. 89-90. 
15

 Patrz: Chen Enlin 陳 恩 林. Chunqiu shiqi junshi zhidude biange 春 秋 軍 事 制 度 变 革 

[Reformy systemu wojskowego w epoce Wiosen i Jesieni], w: Junshi Kexueyuan Zhanlüebu 
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potyczki arystokratów, z niewieloma rannymi, czy zabitymi, 

przeobraziły się w wieloletnie nawet kampanie toczone na 

wielkich teatrach wojennych, z tysiącami zabitych i rannych16.  

W tym okresie nową skuteczną bronią, jaka weszła w użycie, 

były łuk kompozytowy o dużo większej mocy i kusza z 

mechanizmem spustowym. Dużo powszechniejsza stała się broń z 

brązu, pojawiły się też też tańsze wyroby z żelaza. Stosowano 

rozmaite machiny oblężnicze. Wojna stała się wielkim 

przedsięwzięciem państwowym angażującym ogromne środki 

ludzkie i materialne, wymagające gromadzenia tysięcy ton ziarna, 

rozwoju produkcji uzbrojenia na masową skalę, itd., jak też 

nowego typu organizacji państwa, ze sprawną biurokracją 

centralną i profesjonalną administracją terenową nominowaną 

przez władcę17. Państwa, które nie sprostały tym nowym 

wymaganiom podbijali nowocześniej zorganizowani sąsiedzi. Tak 

z kilkudziesięciu państw u początków tej epoki (z wieloma 

                                                                                                                                                                                     

(red.), Xian Qin junshi yanjiu 先 秦 軍 事 制 度 研 究 [Studia nad systemem wojskowym w 

okresie preqinowskim], Jindun Chubanshe, Pekin 1990 (XqJs), s. 8-9. 
16

 Patrz szczegółowe analizy przemian armii: Liu Zhan, op. cit., s. 91-4; Lan Yongwei 蓝 永 蔚, 

Chunqiu shiqide bubing 春 秋 时 期 的 步 兵 [Piechota w epoce Wiosen   i Jesieni], Zhonghua 

Shuju, Beijing 1979. Patrz także dawniejsze, ale świetne studium Yang Kuana 楊 寬, Chunqiu 

Zhanguo jian fengjiande junshi zuzhi he zhanzhengde bianhua 春 秋 戰 國 封 建 間 的 軍 事 組 織 

和 戰 爭 的 變 化 [Feudalny system wojskowy na przełomie epok Wiosen i Jesieni i Królestw 

Walczących oraz zmiany w sposobie prowadzenia wojny], „Lishi Jiaoxue” 歷 史 教 學, 1954, 

nr 4, str. 7 - 13. Patrz także jego nowsze analizy w pracy: Zhanguo shi戰 國 史 [Historia okresu 

Królestw Walczących], Shanghai Renmin Chubanshe, Shanghai 1980 (drugie wydanie 

poprawione), str. 261-314 (rozdz. 7). 
17

 Procesy te przedstawia np. Herrlee G. Creel w znanym studium: The Beginnings of 

Bureaucracy in China: The Origins of the Hsien, w zbiorze jego studiów: What is Taoism? 

And Other Studies in Chinese Cultural History, The University of Chicago Press, Chicago – 

London 1970, str. 121-159. 
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autonomicznymi władaniami wewnątrz nich), u jej końca 

pozostało ledwo siedem mocarstw.  

Rozwijać się zaczęły miasta i handel, a także rzemiosła. 

Dawne, tradycyjne życie wiejskie którego dynamikę wyznaczały 

relacje między wspólnotami wiejskimi i lokalnymi panami 

feudalnymi zorganizowanymi w nobliwe klany, z nazwiskami i 

lennami nadawanymi przez władcę (tzw. baixing 百 姓 – „Sto 

nazwisk”), regulowane wszechpotężną tradycją, zaczęło 

ustępować  coraz bardziej dynamicznemu i coraz bardziej 

otwartemu życiu, w którym dawne normy i cnoty coraz częściej 

były lekceważone, a prawdy – kwestionowane. Dlatego właśnie w 

tej epoce pojawiły się prywatne szkoły, jak najsławniejsza z nich 

szkoła Konfucjusza, gdzie próbowano opracowywać dawne 

tradycje i adaptować je do nowych czasów.  

To także w tej epoce obok starych, niewielkich, Państw 

Środka, uznających się za dziedziców archaicznego państwa ze 

środkowej części basenu Rzeki Żółtej, zamieszkiwanych przez 

ludy Huaxia 華 夏, wkroczyły na arenę historii półbarbarzyńskie 

państwa z peryferii. Pozycja w nich dawnej arystokracji była 

słabsza, łatwiej przyswajały sobie rozmaite nowinki, więc 

zyskiwały rozmaite przewagi nad starymi i niewielkimi 

Państwami Środka, kultywujących wciąż dawne normy i 

obyczaje. Niektóre z tych nowych państw, dzięki swej sile 

militarnej, zyskały nawet status „hegemona” ba 霸 – zwierzchnika 
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wszystkich państw chińskich, chroniącego Syna Nieba18. To 

ostatecznie jedno z nich, Qin 秦, po wielkich podbojach 

militarnych, zjednoczyło w 221 r. p.n.e. cały świat chiński i 

ustanowiło cesarstwo.  

To także w tej epoce wewnątrz jednej niezróżnicowanej klasy 

shi 士  - niższej rangi funkcjonariuszy państwowych, „uczonych 

mężów-wojowników” ze szlachetnych rodów pełniących funkcje 

administracyjne, a w razie potrzeby i dowódcze – pojawiać się 

zaczęła specjalizacja  na „cywilnych” – wen 文 i „wojskowych” – 

wu  武 19. Nawet szczeblu „wodza naczelnego” też zachodziły 

podobne zmiany: coraz rzadziej armiami w polu dowodzili sami 

                                                           
18

 Funkcja „hegemona” ba 霸 pojawiła się pod koniec epoki Wiosen i Jesieni, kiedy to jeden z 

książąt udzielnych stawał się swoistym „opiekunem” i pomocnikiem nominalnie panującego 

króla, rzekomym wykonawcą jego poleceń, a inni władcy uznawali jego zwierzchnictwo. 

Pierwszym takim hegemonem został w 685 r. p.n.e. książę Huan 桓 , władca państwa Qi 齊. 

Tradycyjnie wymienia się pięciu takich hegemonów. Wedle listy zawartej w Księdze Mistrza 

Xuna [Xunzi 荀子], rozdz. 11, byli to: wspomniany książę Huan (685-643), książę Wen 文 

(636-628) z państwa Jin 晉 , król Zhuang 莊  (613-591) z państwa Chu 楚 , król Helü 闔 閭  

(514-496) z państwa Wu 吳 i  król Goujian 勾 踐  (496-465) z państwa Yue 越 . Te trzy ostatnie 

państwa uznawano jeszcze przez czas długi za półbarbarzyńskie. Patrz: John Knoblock, 

Xunzi, Stanford University Press, Stanford, vol. II, 1990, s. 152. Patrz omówienie tej funkcji, 

s. 140. Funkcje i rolę hegemona analizuje szczegółowo (i inne ich imiona także podaje): 

Sydney Rosen, Changing Conceptions of the hegemon in Pre-Ch’in China, w: David T. Roy, 

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

University Press, Hong Kong 1978, str. 99-114.   
19

 Dynamika tego procesu budziła pewne kontrowersje. Gu Jiegang przyjmował, że 

pierwotnie owi shi mieli charakter militarny, a dopiero w Epoce Wiosen i Jesieni zaczęli 

formować się „cywilni” – przede wszystkim ze szkoły konfucjańskiej. Patrz: Gu Jiegang 顧 頡 

剛 , Wushi yu wenshi zhi tuihua  文 士 與 武 士 之 蛻 化  [Zrodzenie się cywilnych 

funkcjonariuszy z wojskowych], w: zbiorze jego studiów: Shilin zazhi chubian 史 林 雜 職 初 編  

[Wstępne wydanie zbioru studiów historycznych], Zhonghua Shuju, Beijing 1977, str. 85-91. 

Yu Yingshi przedstawia ten proces raczej jako rodzenie się dwu specjalizacji. Patrz: Yu 

Yingshi 余 英 時, Gudai zhishi jiecengde xingqi yu fazhan 古 代 知 識 階 層 的 興 起 與 發 展  

[Pojawienie się i rozwój starożytnej wartstwy społecznej inteligencji], w zbiorze jego 

studiów; Shi yu zhongguo wenhua 士 與 中 國 文 化 [Warstwa shi a kultura chińska], Shanghai 

Renmin Chubanshe, Shanghai 1988, str. 5-26.  
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władcy, gdyż powierzali tę funkcję mniej czy bardziej 

profesjonalnym „wojskowym”, chociaż aż do XIX w. nie doszło 

w Chinach do pełnego wydzielenia funkcji wojskowych w 

aparacie państwa. 

 Ponadto w epoce tej do owych shi – najniższej warstwy 

szlachetnych rodzin, często ulegających pauperyzacji, dołączać 

zaczęli wykształceni ludzie z „ludu”, kształcący się w prywatnych 

szkołach, takich jak wspomniana Konfucjusza, gdzie nawet 

młodzieńców z ludu uczono nobliwych sztuk strzelania z łuku, 

kierowania rydwanem bojowym, rachub, muzyki, etykiety, pisma 

i sztuki kierowania państwem. Z drugiej zaś strony pojawili się 

„wędrowni uczeni” do wynajęcia przez władców, oferujący swoje 

umiejętności, temu, kto chciał ich przyjąć na służbę. To przy ich 

znaczącym udziale, obok tradycyjnej drabiny wasali i 

funkcjonariuszy dziedzicznie sprawujących urzędy państwowe, 

nieraz o charakterze synekur, rodzić się zaczęła profesjonalna 

administracja państwowa złożona z funkcjonariuszy 

nominowanych i dymisjonowanych przez władcę, związanych 

przede wszystkim z nim, nie zaś ze swym możnym rodem. Tak 

zaczęły kształtować się w sferze administracji państwa i 

dowodzenia wojskami pierwociny nauk oraz wyspecjalizowanej 

wiedzy zawodowej. Przeobrażenia te pod pewnymi względami 

przypominały procesy modernizacji w nowożytnej Europie, w 

epoce rodzenia się monarchii absolutystycznych. W Epoce 
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Wiosen i Jesieni one ledwo się zaczynały, gdyż rozwinęły się na 

szeroką skalę dopiero w następnej epoce Królestw Walczących 

(475-221 p.n.e.).  

Nie mniej fundamentalne były przeobrażenia w sferze 

mentalności i wartości. Arystokracja, rządząca wciąż w tej epoce, 

wypracowała pewien kodeks honorowy toczenia walk zbliżony do 

kodeksu rycerskiego w Europie. Przeciwnika trzeba było 

„wyzwać na bój”, ustalić przez wysłanników czas i miejsce bitwy, 

a walkę można było rozpoczynać dopiero gdy obie strony były 

uszykowane do niej. Sygnał do ataku dawały bębny. Wtedy 

traktowano to jako honorową próbę sił. Uznawano natomiast za 

„haniebne” zaatakowanie przeciwnika znienacka, tym bardziej 

gdy znajdował się on w trudnym położeniu i nie był w stanie 

stawić czoła w sposób należyty.  

Przestrzeganie reguł honorowych uznawano za kwestię o 

wiele ważniejszą od samego zwycięstwa. Godna przegrana w boju 

pozwalała zachować szacunek i dumę, hańbę przynosiłoby tylko 

walka w sposób niegodny, nawet zakończona sukcesem. Wojna 

była bowiem sprawą prestiżu i honoru w o wiele większym 

stopniu niż uzyskiwania jakichś korzyści, a walki między 

arystokratycznymi rodami toczono, jak słusznie wskazuje Mark 

Lewis, głównie dla obrony honoru i podniesienia prestiżu 

poprzednich władców dynastii. W przypadku zachowania 

„niegodnego” hańba także spływała by na nich. Wojny łączyły się 
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zatem ściśle z kultem przodków i w Epoce Wiosen i Jesieni 

toczono je niemal nieustannie20. Istotną różnicą w stosunku do 

Europy i jej rycerstwa było właśnie rodowe, kolektywistyczne 

raczej niż indywidualistyczne nastawienie i dbałość głównie o 

sławę rodziny. 

Dobrym przykładem tego sposobu działania może być wojna 

między „chińskim” państwem Song (rządzonym przez potomków 

starożytnej dynastii Shang) a „półbarbarzyńskim” Chu, które 

zaatakowało je w 638 r. p.n.e. Jak opisuje tę wojnę Komentarz 

Pana Zuo zdarzyło się wtedy, iż wojska Song były już 

uszykowane do bitwy, podczas gdy armia Chu dopiero 

przeprawiała się przez rzekę. Marszałek Song chciał na nią 

uderzyć, argumentując, iż jest ona znacznie liczniejsza i to dałoby 

możliwość pokonania jej. Książę jednak odrzucił to jako sposób 

haniebny. Ponownie odrzucił propozycję marszałka, gdy ten 

zaproponował zaatakowanie jej zaraz po przeprawieniu się, zanim 

jeszcze opanowano zwykły w takich sytuacjach chaos. Książę dał 

zatem czas przeciwnikowi na uszykowanie się, po czym 

chwalebnie przegrał bitwę: jego armia została rozgromiona, on 

sam w ucieczce został ranny w udo, zaś jego gwardię przyboczną 

wybito do nogi. Gdy po powrocie ludność stolicy oraz marszałek, 

który też ocalał, krytykowali go za nierozsądne działanie, książę 

miał odpowiedzieć:  

                                                           
20

 Mark E. Lewis, Sanctioned Violence in Early China, State University of New York Press, 
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Szlachetny nie rani po raz drugi [przeciwnika] ani nie bierze do 

niewoli siwowłosych [starców]. Gdy starożytni wyprowadzali armię 

w pole, nie atakowali przeciwnika znajdującego się w niekorzystnej 

sytuacji. Choć jestem tylko niegodnym potomkiem upadłej dynastii, 

nie rozkazałbym uderzyć w bębny [i rozpocząć ataku] na 

[przeciwnika] nie uszykowanego do boju. 

Marszałek wtedy stwierdził: 

Wasza Wysokość nie zna się na wojnie. Kiedy silny przeciwnik 

znajduje się w niebezpiecznej sytuacji, albo nie jest uszykowany do 

boju, jest to pomocą udzieloną przez Niebo. Właśnie gdy znajduje się 

on w trudnej sytuacji, uderza się nań. Jakże można to traktować jako 

niedopuszczalne? Dlaczegoż  bać się [zwycięstwa]! Obecnie 

wszystkie potężne państwa są naszymi wrogami. Jeśli tylko można 

brać [ich żołnierzy] w niewolę, należy to czynić, i po cóż zwracać 

uwagę, czy nie są siwi? Ucząc [naszych żołnierzy] powinniśmy im 

wpajać poczucie wstydu [z przegranej] oraz wymagać zabijania 

wrogów. Jeśli przeciwnik jest ranny, ale jeszcze żyje, dlaczegoż nie 

należałoby uderzyć po raz drugi i dobić go? Jeśli ze współczucia nie 

uderzamy po raz drugi, lepiej byłoby nie ranić go w ogóle! Jeśli 

chcemy oszczędzać siwowłosych po stronie przeciwnika, lepiej 

zawczasu mu się poddać!  Armię wystawia się do boju wykorzystując 

dogodne okazje [i wtedy] uderza się w gongi oraz bębny dla 

podniesienia ducha bojowego. Kiedy [samemu] ma się korzystną 

sytuację – wysyła się armię [w bój], [właśnie gdy przeciwnik] 

znajduje się w trudnej sytuacji – nadarza się możliwość uderzenia na 

niego. Gdy [jego] bębny milczą jeszcze, a duch jest słaby,  nadarza 

                                                                                                                                                                                     

Albany 1990, s. 36-7. 
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się możliwość uderzenia w [nasze] bębny [i ataku] na niegotowego 

[przeciwnika]
21

. 

Mamy tu zatem jasno przeciwstawione dwa sposoby toczenia 

wojny: tradycyjny, broniony przez władcę – walki rycerskiej, i 

nowo rodzący się, promowany przez marszałka – walki 

traktowanej w sposób pragmatyczny i mającej służyć osiąganiu 

sukcesów. Komentarz Pana Zuo (Zuo zhuan 左 轉), jedna z 

kanonicznych ksiąg konfucjańskich, nie opowiada się wyraźnie za 

żadną z tych opcji,  przyjmując tylko do wiadomości zachodzące 

zmiany.  

Wspomnijmy jeszcze, iż wojna „epoki rycerskiej” była 

traktowana jako „sprawa męska”. W dalszym ciągu 

przytoczonego powyżej opisu wspomina się, że rankiem żony 

dwu arystokratów przybyły do księcia Chu, by pogratulować mu 

zwycięstwa i uczcić jego wojska. Książę zaś kazał im pokazać 

jeńców oraz odcięte uszy zabitych (w ten sposób ich bowiem 

liczono). Autor komentuje to stwierdzając, iż dla szlachetnego 

było to złamaniem norm właściwego zachowania, gdyż „sprawy 

oręża nie należą do sfery kobiet”.  

Kiedy indziej, w 597 r., kiedy przed bitwą wódz państwa Jin 

晉 postanowił wycofać się wobec przewagi wojsk Chu, jeden z 

                                                           
21

 Zuo zhuan 左 傳  [Komentarz Pana Zuo], Xigong 僖 公, 22 rok; przekł. Legge, op. cit., s. 

183.  
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jego dowódców zaprotestował broniąc tradycyjnych norm 

rycerskich: 

Państwo Jin uzyskało status hegemona dzięki bojowości (wu 武) 

swych wojsk i sile (li 力) [tworzonej przez] oficerów. Jeśli teraz 

utracimy [respekt] panów udzielnych, nie da się tego nazwać 

przejawem siły, a jeśli wystąpił przeciwnik, a my go nie ścigamy [aż 

do końca], trudno to nazwać bojowością. Zamiast utracić status 

hegemona z powodu naszego [postępowania], lepiej już zginąć. Jeśli 

uformowało się już armię i wyruszyło na wyprawę wojenną, a potem 

wycofuje się, bo przeciwnik jest [zbyt] silny, to nie jest postępowanie 

mężczyzny (fei fu ye 非 夫 也). Otrzymawszy od władcy zadanie 

dowodzenia armią, Szlachetny Pan może zechcieć zakończenia tego 

nie po męsku, ale ja nie mogę
22

. 

Pod koniec epoki Wiosen i Jesieni normy rycerskie coraz 

powszechniej dezaktualizowały się wraz z pojawieniem armii 

masowych i zmianą ich charakteru. Koncepcje zawarte w 

traktacie Sun Zi zrodziły się właśnie w tym okresie, pod koniec 

epoki Wiosen i Jesieni, i odegrały w tej ewolucji wojen bardzo 

ważną rolę, gdyż promowały nowatorskie koncepcje ich 

prowadzenia  odpowiadające potrzebom nowych czasów. 

2). „Nauka o wojowaniu” przedstawiona w traktacie 

                                                           
22

 Zuo zhuan, Xuangong 宣 公, rok 12; Legge, s. 312/317. Omawia to szerzej Lewis, op. cit., s. 

36-7. Patrz także Yang Bojun  楊 伯 峻 , Chunqiu Zuo zhuan zhu 春 秋 左 傳 注 [„Kronika 

Wiosen i Jesieni z komentarzem Pana Zuo” z objaśnieniami], Zhonghua Shuju, Beijing 1981, 

s. 726.    
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W Chinach doktryn filozoficznych nie przedstawiano w 

postaci uporządkowanych struktur logicznych, z wyodrębnieniem 

założeń i wniosków, czy też zasad ogólnych i zaleceń 

szczegółowych. Teoria stworzona przez Sun Wu - i rozwinięta 

przez innych myślicieli wojskowych - jest pod tym względem 

wyjątkowo koherentnym systemem myślowym, a traktat 

przypisywany mu ma przemyślaną strukturę wykładu. Dotyczy to 

nie tylko kolejności omawianych tematów w poszczególnych 

rozdziałach, lecz i wewnętrznej struktury każdego z nich. Na tę 

cechę szczególną traktatu zwrócił już uwagę Ouyang Xiu 歐 陽 修 

(1007-1070), wybitny pisarz i działacz polityczny. Stwierdził on 

np. 

[Sun Wu] lubił krótkie wypowiedzi, ale mają one głęboki sens. 

Czy to dotyczyły one wyprawy wojennej i posługiwania się wojskami, 

czy oceniania [potencjału] przeciwnika i kierowania osiąganiem 

zwycięstwa, zawsze ujęte to zostało systematycznie, a jego 

stwierdzenia są powiązane ze sobą w ścisłym porządku. 

Komentatorzy jednak często wypaczali to i gubili jego sens
23

. 

Na ten wyjątkowy charakter traktatu zwracali uwagę także 

niektórzy współcześni badacze24. Stosunkowo łatwe jest zatem 

                                                           
23

 Ouyang xiu 歐 陽 修 , Sunzi hou xu 孫 子 後 序 [Posłowie do Księgi Mistrza Suna], w: 

Ouyang Xiu quan ji  歐 陽 修 全 集 [Dzieła zebrane Ouyang Xiu], Zhongguo Shudian, Beijing 

1994, t. 1, s. 295. Patrz przekład obszernego fragmentu tego posłowia: Lionel Giles (przekł), 

Sun Tzu on the Art. of War, Luzac & Co., London 1910, str. Xxxviii-xxxix.   
24

  Podkreślał to N. I. Konrad w jego znakomitym przekładzie dzieła Sun Wu (patrz: Sun’-

c’zy, Traktat o wojennom iskusstwie, Izd. Akadiemii Nauk, Moskwa 1950, Wstęp, s. 9). Wei 

Rulin 魏 汝 霖  treść każdego rozdziału traktatu ujął nawet w postaci logicznego schematu. 

Patrz jego: Sunzi bingfa daquan 孫 子 兵 法 大 全 [Pełne opracowanie Księgi Mistrza Suna], 
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przedstawienie tej teorii w postaci uporządkowanej, odpowiednio 

do przyzwyczajeń czytelnika z kręgu cywilizacji zachodniej. 

Należy tylko zastrzec, iż jej opis podany poniżej jest rezultatem 

analizy przeprowadzonej przez badacza, nie zaś jej twórcy i 

odbiega dość znacznie od zwyczajowych chińskich omówień tej 

teorii referujących po prostu tezy zawarte w tym dziele. Tu zaś 

staramy się pokazać ich głębszy sens. Opis teorii zawartej w 

traktacie został wzbogacony pewnymi uzupełnieniami i 

odniesieniami do późniejszych myślicieli wojskowych, którzy 

rozwijali te koncepcje. 

Traktat przypisywany Sun Zi przedstawia pewną całościową 

„naukę o wojnie”, z dość szczegółowo opracowanymi jej 

specyficznymi dziedzinami. Wśród nich można wymienić: 

- „Ogólną teorię dynamiki wojen”. W tym traktacie 

ograniczona jest do opisu podstawowych czynników 

wojny, określających jej dynamikę (moralne fundamenty 

państwa; czynnik czasu i zmieniających się warunków 

klimatycznych; ukształtowanie teatru działań wojennych; 

osobiste cechy wodza; reguły decydujące o sprawności 

organizacyjnej armii). Ponadto wymienia się liczebność i 

wyszkolenie żołnierzy, a także system kar i nagród w 

armii. Osobno opisanym kluczowym dla wojny 

                                                                                                                                                                                     

Liming Wenhua Shiye Gongsi, Taibei 1990 (ten sposób prezentacji stosował on od 

pierwszego wydania traktatu w 1972 r.). 
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czynnikiem jest tajna służba i agentura. Sun Zi wyróżnia 

jeszcze rodzaje wojen zależnie od sfery prowadzonych 

działań konfrontacyjnych najwyżej stawiając „atak na 

zamysły i plany przeciwnika”, niżej „atak na sojusze 

przeciwnika”, by go odizolować i osłabić w ten sposób, 

jeszcze niżej walkę zbrojną w polu, najgorszym wariantem 

jest „zdobywanie twierdz”, czyli wszelkie działania 

oblężnicze. Późniejsi teoretycy dołączyli do tego swoistą 

„wojnę psychologiczną”, czyli „uderzenie na serca i 

umysły” (własnej ludności i armii, a także ludności, armii i 

przywódców wroga), i taką wojnę uznali za najlepszą 

(gong xin wei shang 攻 心 為 上) Wu Zi do tego dołożył 

teorię przyczyn rozpoczynania wojen określających także 

możliwy sposób ich kończenia). 

- „Procedury ścisłego ocenianie potencjału stron i 

planowanie działań”. Opisywano zasady punktacji oparte 

na wymienionych powyżej podstawowych czynnikach 

wojen i opracowywania planów kampanii z 

wykorzystaniem własnych przewag. Umiejętne 

planowanie działań uznawano za rozstrzygające o 

zwycięstwie, nie pozostawiając miejsca przypadkowi ani 

„próbie sił”. Nadawało to wojnie charakter „walki 

umysłów” podobnej nieco do rozgrywania partii szachów. 
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- „Teoria wodza i jego relacji z władcą”. W traktacie 

szczegółowo analizuje się cechy charakteru, jakie 

powinien posiadać wódz, sposób w jaki powinien 

kierować ludźmi, zagrożenia jakie może spowodować jego 

niekompetencja, itd. Kluczowe znaczenie przywiązuje się 

z jednej strony do ścisłej współpracy i zaufania między 

wodzem a władcą, z drugiej zaś do pełnej autonomii 

działań wodza w polu w ramach generalnego planu 

kampanii przygotowanego przez Radę Państwową. 

- „Sztuka kierowania działaniami wojennymi”. Obejmuje 

ona operowanie dość abstrakcyjnie pojmowanymi 

kategoriami, takimi jak Moc (shi 勢), Forma (xing 形), 

Pełnia i Pustka (shi xu 實 虛) , a także wiele zasad typu 

taktycznego i konkretnych wskazówek. Podstawowe tezy 

można ująć następująco: „wojna opiera się na oszustwie i 

manipulacjach” (bing zhe gui dao ye 兵 者 詭 道 也), a 

„dążyć należy do podporządkowania przeciwnika bez 

walki” (w późniejszym ujęciu: bu zhan er qu di 不 戰 而 屈 

敵 ). Ideałem jest zatem „pełne zwycięstwo” (quan sheng 

全 勝), czyli bezkrwawe zwycięstwo bez strat po stronie 

własnej, ani wroga dające maksymalne profity. Bardzo 

ważną rolę odgrywa nigdzie nie sformułowana, ale 

implicite przyjmowana zasada „działań pośrednich” 

(opisana poniżej). 
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- Swoista „stosowana geografia wojenna”. Nauka o 

rodzajach terenu i wymogach, jakie stawiają one armii, czy 

też przewagach i zagrożeniach przez nie stwarzanych. 

Dotyczy ona nie tylko fizycznego ukształtowania, ale 

także polityczno-społecznej sytuacji (pogranicze, gdzie 

armia jest niezdecydowana, głęboko na terytorium wroga 

– gdzie trzeba działać zdecydowanie i grabić, „terytorium 

śmierci” – sytuacja pozornie bez wyjścia, ale 

najkorzystniejsza dla osiągnięcia zwycięstwa w walce 

zbrojnej. Do tej dziedziny należy zaliczyć wybieranie trasy 

przemarszu, miejsca zakładania obozu, wybierania terenu 

walki, itp. 

- Detektywistyczna niemal sztuka „oceniania stanu, 

zamiarów i działań wroga” na odległość, po pozornie 

nieistotnych objawach (np. gdy żołnierze wroga idąc po 

wodę rzucają się najpierw do jej picia – armia cierpi z 

braku wody; ptaki spłoszone wzlatują i krzyczą – jest 

zasadzka w zaroślach, itp.). 

- „Techniki posługiwania się ogniem i wodą w działaniach 

wojennych” – chodzi o prowokowanie lokalnej powodzi, 

lub pożaru, czy posługiwanie się środkami zapalającymi. 
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- Jako ostatnią można wyróżnić „teorię tajnych agentów”, z 

ich klasyfikacją i wskazaniem ogólnych zasad kierowania 

nimi i posługiwania się tak zdobytymi wiadomościami. 

Jak widać, sprawom technicznym, organizacyjnym i logistyce 

poświęcano tu nie wiele miejsca, a kwestie uzbrojenia w istocie 

pomijano. Chociaż do różnicy potencjału stron i do przewagi 

liczebnej przywiązywano dużą wagę, to jednak konkluzja była 

następująca: jeśli walczy się umiejętnie, wykorzystuje czynnik 

zaskoczenia, umie sterować działaniami wroga, dzielić jego siły, a 

koncentrować własne, wykorzystuje odpowiednio warunki 

naturalne i manipuluje umiejętnie czynnikami społeczno-

psychologicznymi – można ostatecznie wygrać nawet z dużo 

silniejszym przeciwnikiem. 

Warto zwrócić uwagę, iż jest to teoria ściśle pragmatyczna, 

ukierunkowana na osiągnięcie sukcesu wszelkimi sposobami,  

pomijająca zupełnie moralne ich oceny. Kwestie moralne są 

obecne ale, jak można by to określić, w ujęciu machiawelicznym: 

w formie ich umiejętnego, może nawet cynicznego, 

wykorzystywania dla odpowiednich manipulacji społecznych. 

Autorzy tekstu byli wyraźnie zafascynowani tworzeniem 

„nauki” o wojowaniu, pozwalającej tworzyć precyzyjne plany 

kampanii wojennych i osiągać zwycięstwa z podobną pewnością, 

jak prowadzi się wyliczenia matematyczne, czy buduje mosty. 
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Współcześni badacze zwracają uwagę, że postulowane przez 

chińskich teoretyków strategii ograniczanie użycia przemocy do 

minimum i unikanie wojen miało dość ograniczony wpływ na 

rzeczywiste działania25. W historii Chin znajdujemy tysiące 

wojen, jak też wojny wszczynane i prowadzone przez chińskie 

organizmy państwowe, w tym wojny zaborcze. Odgrywały też 

one niewątpliwie istotną rolę w historii tego kraju. Można jednak 

postawić tezę, iż klasyczna teoria wojny i oficjalna ideologia 

cesarstwa, przede wszystkim konfucjanizm, jak też ustrój 

społeczno-polityczny, z którym one korespondowały, bardzo 

utrudniały rozwój militarystycznej polityki i nakładały istotne 

ograniczenia na politykę podbojów. W rezultacie to wojska 

niewielkiego ich północnego sąsiada, Mongolii, starały się podbić 

– ze znacznymi sukcesami - pół Azji, a nawet Europę Wschodnią, 

nie zaś przeogromne Chiny, które dysponowały wielokrotnie 

większym potencjałem.   

3). Podstawowe pojęcia teorii Sun Zi: Forma – xing 形  i Moc – shi 勢 

 Prócz rozmaitych zaleceń praktycznych dotyczących 

strategii, taktyki, planowania operacji, czy dowodzenia wojskami, 

porównywalnych z zachodnimi teoriami sztuki wojskowej, w 

teorii chińskiej zaprezentowanej w traktacie Sun Zi odrębną 

warstwę stanowi swoista „filozofia walki”. Ta teoria nie ma 

                                                           
25

 Alstair Iain Johnston, Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese 

History, Princeton University Press, Princeton, 1995, str. 26-7; Peter Lorge (red.), War, 
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odpowiedników na Zachodzie. Posługuje się ona pewnymi 

abstrakcyjnymi pojęciami, których znajomość jest niezbędna dla 

jej zrozumienia. Kluczowymi, a zarazem budzącymi największe 

kontrowersje są: Forma  xing 形  i Moc – shi 勢. 

Obydwa te terminy są charakterystyczne dla traktatu Sun Zi i 

w innych dziełach strategicznych nie odgrywają istotniejszej roli, 

bądź pojawiają się w nieco innych znaczeniach. Ich prawidłowe 

zrozumienie jest zatem niezbędne dla rozumienia teorii wiązanej z 

Mistrzem Sunem, a ich interpretacja jest wysoce kontrowersyjna.  

Pierwszemu terminowi poświęcony jest IV rozdział 

przypisywanego mu traktatu, a drugiemu rozdział V, i obydwa 

noszą takie właśnie tytuły, choć terminy te i koncepcje pojawiają 

się także w innych rozdziałach. W niektórych wersjach traktatu w 

tytule rozdziału dodawany jest do nich przymiotnik jun 軍, czyli 

„wojskowy” (dosłownie „armijny” – dotyczący armii). Stąd w 

niektórych tłumaczeniach tych tytułów rozdziałów pojawia się 

termin „militarny”. 

Lionel Giles, w wydaniu z 1910 r., tłumaczył termin xing 

jako tactical dispositions (co w przybliżeniu można by 

przetłumaczyć jako „taktyczne rozmieszczenie”), i objaśniał, iż 

chodzi tu w istocie o połączenie „taktyki” i „dyslokacji 

oddziałów”. Natomiast shi interpretował jako energy (czyli 

                                                                                                                                                                                     

Politics and Society in Early Modern China, 900-1795, Routledge, London 2005. 
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„energię”). Nikołaj I. Konrad (1891-1970), znakomity badacz 

rosyjski (w wydaniu z 1950 r.) preferował znaczenia podstawowe 

i abstrakcyjne zarazem obu znaków: „forma” i „moc”. Samuel B. 

Griffith (1963) proponował dispositions (rozdysponowanie) i 

energy. Thomas Cleary przyjął (1988) formation („formowanie”) 

i force („siła”). Ralph D. Sawyer (1994) preferował strategic 

dispositions (strategiczne rozdysponowanie) i strategic military 

power („strategiczna siła wojska”). John Minford (2003) 

zaproponował jeszcze inne rozwiązanie: forms and dispositions 

(formy i rozlokowanie) dla rozdziału IV i potential energy 

(„energia potencjalna”) dla V.  

W krytycznym wydaniu traktatu pod redakcją Wu Jiulonga 

(1990) z dodaniem przekładu jego tekstu na różne języki w wersji 

angielskiej przyjęto: disposition of military strength 

(„rozmieszczenie sił wojskowych”) i use of energy 

(„posługiwanie się energią”). Wu Rusong (1995), badacz z 

Chińskiej Akademii Nauk Wojskowych, przyjął po prostu: 

dispositions („rozmieszczenie”) i momentum („moment” siły), 

gen. Xie Guoliang (1995), z tej samej Akademii preferował: army 

positioning (usytuowanie armii na pozycjach) i strategic 

situations („sytuacje strategiczne”), a Lo Shun-te (Luo Shunde, 

1991), także badacz wojskowy, ale z Tajwanu, kształcony w 

Stanach Zjednoczonych, wybrał tactics (taktyka) dla rozdziału IV 
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i formation („formowanie”) dla V, co bardzo daleko odbiega od 

oryginału chińskiego.  

Można wspomnieć, że Valérie Niquet-Cabestan tytuły obu 

rozdziałów przetłumaczyła na francuski jako des circonstances i 

des forces; Ricardo Fracasso na włoski jako disposizioni i la 

forza, zaś Alber Galvany na hiszpański jako disposiciones i el 

potencial estratégico.  

Roger T. Ames, niewątpliwie najwybitniejszy badacz Sunzi 

w świecie anglosaskim, terminowi shi poświęcił cały rozdział w 

swej dawniejszej pracy o chińskiej myśli politycznej26, tłumaczył 

oba te pojęcia w traktacie Sun Zi jako: strategic positions (to jest 

„strategiczne pozycje”) – dla xing i strategic advantage (to jest 

„strategiczne korzyści”) – dla shi27.  Można dodać, że D. C. Lau, 

zasłużony badacz i tłumacz tekstów klasycznych, traktowany 

przez Amesa jako jego mistrz, zwracał uwagę na wiele znaczeń 

terminu xing w traktacie Sun Zi. Mógł on tam oznaczać „kształt”, 

albo nawet „coś dotykalnego”, w funkcji czasownika - 

„pokazywać”, lub „spowodować ukazanie”. Kiedy indziej zaś 

termin ten, jego zdaniem, występował niemal jako synonim shi i 
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 Patrz: Roger T. Ames, The Art. of Rulership: A Study of Ancient Chinese Political Thought, 

The University of Hawaii Press, Honolulu, 1983, str. 65-107. 
27

 Sun-Tzu, The Art. of Warfare, przekł. Roger Ames, Ballantine Books, New York 1993, str. 

115, 119. 
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wtedy obydwa można było rozumieć jako advantageous 

deployment (korzystne rozlokowanie)28. 

Allyn Rickett, zwracający uwagę na potrzebę uwzględniania 

specyficznego sensu terminologii w tekstach starożytnych, 

jeszcze inaczej rozwiązał ten problem. Tłumacząc Księgę Mistrza 

Guana (Guanzi, 管 子)z tytułem rozdziału II, łączącym oba 

terminy,  Xing shi 形 勢, przetłumaczył go jako: On conditions and 

circumstances („O warunkach i okolicznościach”). Objaśniał on, 

że ten pierwszy człon w tekstach starożytnych oznaczał 

„specyficzne uwarunkowania”, albo „sytuację”, zaś ten drugi jako 

„wynikające z nich okoliczności”. Jako przykład takiego ujęcia 

podaje pierwsze zdanie tego rozdziału:  Jeśli góra wznosi się 

wysoko i nigdy nie osypuje się, (specyficzne uwarunkowania), to 

ofiarna owca zostanie jej złożona (wynikające okoliczności)29. 

Jak widać ani te terminy ani ich związki nie muszą wcale być 

oczywiste dla czytelnika o umysłowości ukształtowanej w tradycji 

zachodniej. 

Przy tak znacznych rozbieżnościach opinii wcale nie łatwo 

rozstrzygnąć, jaki wariant jest najtrafniejszy. Duże różnice 

występowały także między komentatorami i badaczami chińskimi. 

Niewątpliwie interpretacja tego terminu ulegała w Chinach 

                                                           
28

 D.C.Lau, Some Notes on Sun Tzu, „Bulletin of the School of Oriental and African Studies”, 

vol. XXVIII, part 2 (1965), str. 332-3. 
29

 W. Allyn Rickett (przekł.), Guanzi, Princetron University Press, Princeton 1985, t. I, s. 59. 
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zmianom, wraz z ewolucją języka, gdyż komentatorzy 

interpretowali nieraz pojęcia traktatu w świetle współczesnej 

sobie, a zmieniającej się przecież praktyki językowej30. Chcąc 

jednak ustalić oryginalne koncepcje tego traktatu, co jest 

podstawowym zadaniem tej pracy, trzeba prześledzić ewolucję 

obu terminów w starożytności, a sytuacja jest nader zawikłana.  

Znak xing 形 pojawił się stosunkowo późno, bo dopiero w 

tzw. piśmie małopieczęciowym (xiao zhuan 小 篆), 

wprowadzonym przez Pierwszego Cesarza, w 221 r. p.n.e., zaraz 

po zjednoczeniu Chin i utworzeniu cesarstwa. Kreseczki po 

prawej stronie symbolizują sierść, albo pióra, generalnie „wzór”. 

Element po lewej to dwa znaki 干 (gan) – oznaczające tarczę (na 

której często umieszczano wizerunki zwierząt), lub pałkę. Ten 

podwójny znak obecnie czyta się jako jian, a znaczy on 

generalnie „równy”, „płaski”, albo „jednakowy”, „taki sam”, 

zwłaszcza w odniesieniu do kopii, czy wizerunku czegoś. Ma on 

jeszcze inne znaczenia (np. „obciąć głowę”, „dokonać 

egzekucji”), jednak jego skomplikowane kwestie etymologiczne 

tu pominiemy, gdyż w tym dość późnym znaku czytanym xing 

występuje on przede wszystkim w funkcji fonetycznej.  

                                                           
30

 Systematyczny i kompetentny przekład angielski podstawowych jedenastu komentarzy do 

traktatu daje John Milford, z odwołaniami do innych tekstów klasycznych i badaczy 

współczesnych. Patrz jego przekład i opracowanie: The Art. of War, Sun-tzu, Penguin Books, 

New York – London 2003, str. 99-325.   
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Jak wskazują badacze chińscy, pierwotnymi znaczeniami 

tego relatywnie nowego znaku xing 形 były: „podobny”, 

„wyobrażenie”, a nawet „ciało”, „korpus”. I w tym sensie 

mówiono o „wyobrażeniach” ludzi, czy zwierząt na jakichś 

naczyniach, czy w postaci figur. Później termin ten mógł również 

znaczyć „wygląd”, a następnie także „kształt”, „formę”, „zarys”, 

w funkcji czasownika - „formować”, a nawet „rodzaj”. Jeszcze 

później pojawiły się dodatkowe znaczenia takie jak „sytuacja”, 

„przejawienie się”, „ujawnienie”, czy „spowodowanie by coś 

przybrało jakąś formę”, itd31. 

Znak ten wyewoluował ze starszego, xing 刑, występującego 

już w starożytnym „piśmie inskrypcji na brązach” (jin wen 金 文) 

używanym przy uroczystych okazjach w epokach Shang i Zhou. 

Przede wszystkim znaczył on tam: „kara”, „karać”, „prawo 

karne”, co odnoszono przede wszystkim do rozmaitego typu 

ciężkich kar fizycznych typu ścięcia, obcięcia nogi, czy ręki, 

kastracji, itp. Miał też inne znaczenia, jak właśnie „kształt”, czy 

„formować”. W sprawy jego dość zawikłanej etymologii nie 

będziemy jednak głębiej wchodzić32. Trzeba tylko dodać, że 
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 Sun Yunhe 孫 云 鶴 , Chanyong hanzi xiangjie zidian 常 用 漢 字 詳 解 字 典 [Słownik 
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 Można tylko wspomnieć, że w starożytnych inskrypcjach ten stary znak składał się z dwu, 

lub trzech, elementów: noża – dao 刀 , „wspólnoty pól studziennych” – jing 井, która tu 
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nawet już po wprowadzeniu nowego znaku, obydwa 

homofoniczne znaki nieraz były mylone w tekstach starożytnych, 

czy też jeden był używany zamiast drugiego. Zatem ten 

późniejszy, xing 形  mógł również znaczyć: „karać”, „wykonanie 

wyroku”, a ten starszy, nadal używany xing 刑   - znaczył też  

„formować”, „przybierać formę”, albo „kształt”. Dodajmy, że w 

starożytnych manuskryptach wojskowych z Yinqueshan, z II w. 

p.n.e., w tym w tekście Sunzi, zamiast tego nowszego znaku 

zwykle używa się wciąż dawniejszego33. Jak widać, sytuacja jest 

dość zawikłana, ale w zasadzie analizowany tu znak odnosił się 

przede wszystkim do „formy" i pojęć zbliżonych. 

Użyteczne jest także sięgnięcie do innych tekstów 

starożytnych i ich analiz. Derk Bodde w swoim przekładzie 

historii filozofii chińskiej Feng Youlana termin xing 形 objaśnia 

jako „formę fizyczną”34. Yang Bojun, w słowniku terminologii 

występującej w Komentarzu Pana Zuo stwierdza, że xing 

występuje tam w dwu znaczeniach: „forma”, „kształt”, albo też 

                                                                                                                                                                                     

sugeruje normy, jakie we wspólnocie trzeba przestrzegać, jej prawa, za których złamanie 

grożą drastyczne kary, a nieraz dodawano jeszcze do tego ziemię, a dokładniej kopczyk ziemi, 

być może ołtarz lokalnego bóstwa ziemi – tu  土 , przy którym dokonywano egzekucji. Jednak 

ten znak xing wchłonął jeszcze inny znak złożony z podwójnego gan 干  i z „noża” – dao 刀. 

Jeszcze kilka innych znaków archaicznych słusznie, albo też mylnie, zapisywano jako xing 

刑,. Patrz: Sun Yunhe, op. cit., s. 153; Gao Shufan, op. cit., s. 142; Rong Geng 容 庚 i inni, 

Jinwen bian 金 文 編 [Pismo inskrypcji na brązach], Zhonghua Shuju, Beijing 1985, str. 35, 

291, 351.   
33

 Xu Weijian 許 偉 建 , Shanggu hanyu tongjia zi zidian上 古 漢 語 通 假 字 字 典 [Słownik 

znaków homofonicznych i nawzajem zastępowalnych w archaicznym języku chińskim], 

Haidian Chubanshe, Shenzhen 1989,  str. 128-9. 
34

 Fung Yu-lan, A History of Chinese Philosophy, przekł. Derk Bodde, Princeton University 

Press, Princeton 1983, t. 2, s. 636. 
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używany jest zamiast xing 刑  (w sensie „pobudzić do osiągnięcia, 

czy dokonania czegoś”)35. Jest to tym bardziej istotne, iż może to 

być tekst bliski czasowo najstarszym rozdziałom traktatu Sun Zi, 

gdyż badacz ten datuje ów Komentarz na lata 403-386 p.n.e.36, 

chociaż kwestia ta jest kontrowersyjna i zachowana wersja tekstu 

może być nieco późniejsza37.  

Badacze myśli Han Feia (zm. 233 r. p.n.e.), który również 

posługiwał się tym terminem, objaśniają, że oznacza on „formę, 

fenomenologiczny aspekt przejawiania się na zewnątrz”, niekiedy 

nawet coś „pozornego”, gdyż termin ten przeciwstawiał on 

wyraźnie shi 實 – „esencji”, „rzeczywistej naturze”, „czemuś 

realnemu”38.  

Niekiedy jednak oba te znaki traktowano jako ekwiwalentne. 

Herrlee G. Creel, który analizował mało zrozumiały później 

termin xing ming 形 名, popularny w epoce Królestw Walczących, 

używany przez Han Feia i innych legistów, zwraca uwagę, że 

bywa on także zapisywany jako  ming shi 名 實. Ten pierwszy 

znak interpretuje on jako nazwę urzędu, funkcji w aparacie 

administracyjnym państwa, jak też potrzebnych do jej 

                                                           
35

 Yang Bojun 楊 伯 峻 , Chunqiu Zuozhuan cidian 春 秋 左 傳 詞 典 [Słownik ‘Komentarza Pana 

Zuo’ do ‘Kroniki Wiosen i Jesieni’], Zhonghua Shuju, Beijing 1985, s. 312.  
36

 Patrz: Yang Bojun, Chunqiu Zuo zhuan zhu 春 秋 左 傳 注 [‘Kronika Wiosen i Jesieni’ z 

‘Komentarzem Pana Zuo’ z objaśnieniami], Zhonghua Shuju, Beijing 1981, s. 43.  
37

  Michael Loewe (red.), Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide, The Institute of East 

Asian Studies, University of California, Berkeley, 1993, str. 69-71. 
38

 Wang, Hsiao-po, Chang, Leo S., The Philosophical Foundations of Han Fei's Political 

Theory, University of Hawaii Press, Honolulu 1986, s. 69.  
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wypełniania cech osobowych. Chodzi tu zatem o pewien model 

idealny „roli w aparacie biurokratycznym”. Natomiast shi – 

tłumaczy jako „rzeczywistość”, „realne jej wypełnianie”. Zgodnie 

zaś z rekomendacjami legistów jedno powinno ściśle odpowiadać 

drugiemu, co dotyczyło nie tylko nominacji na urzędy, ale i 

kontroli działalności funkcjonariuszy.  

Creel zwracał uwagę, iż spore zamieszanie w interpretacji 

terminu xing ming powoduje zapisywanie w tekstach starożytnych 

znaku xing 形 jako xing 刑. Ten ostatni, według niego, znaczył: 

„kara”, „prawo”, ale także „model” i „naśladować”. Jednak 

niekiedy znaczył on również: „zachowanie”, „wykonywać”, albo 

„zarządzać”. W tej funkcji występował później znak xing 形, który 

w złożeniu xing ming należy rozumieć, jego zdaniem, jako 

„wykonanie” (performance), „postępowanie” (behaviour) i 

odnosić je do rzeczywistej praktyki (przeszłej, albo przyszłej), czy 

też „cech osobowych” przejawiających się w wypełnianiu swej 

funkcji39. W tym aspekcie termin ten jest zbliżony do „formy”, 

jako charakterystyki człowieka, albo przedmiotu, ale – jak widać 

– znaczenie tego znaku może się zmieniać w różnych 

kontekstach. Można wspomnieć, iż teoria xing ming, jak zwracają 

uwagę inni badacze, miała także szersze, światopoglądowe 

                                                           
39

 Patrz Herrlee G. Creel, Shen Bu-hai: A Chinese Political Philosopher of the 4th Century 

B.C., Chicago University Press, Chicago 1974, 119-124. Wyraźnie zmienił on w pewnych 

kwestiach swe wcześniejsze stanowisko. Patrz: The Meaning of Hsing-ming, w zbiorze jego 

studiów: What is Taoism? and Other Studies in Chinese Cultural History, University of 

Chicago Press, Chicago 1970, str. 79-91. 
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znacznie, a odnoszono ją do wszystkich bytów istniejących, które 

muszą zawsze posiadać „formę” i „nazwę”. Świadczą o tym 

wymownie odnalezione niedawno teksty antyczne40.    

Rozumienie terminu xing jako „formy” zostało utrwalone w 

tzw. Wielkim komentarzu do Księgi przemian, przypisywanym 

tradycyjnie Konfucjuszowi. Wprowadza się tam rozróżnienie dwu 

typów bytów: te „ponad formami” (xing er shang 形 而 上 ), jak 

dao, oraz te „objęte formami” (xing er xia 形 而 下), czyli 

„przedmioty”, „obiekty” (qi 器), podlegające rozmaitym  

przemianom (pierwsze filozofowie zachodni określali jako sferę 

metafizyczną, a drugie odnosili do fizycznej). W tekście tym 

przeciwstawia się także „fenomena idealne”, czy „obrazy” (xiang 

象), jako „twory niebiańskie”, brane za wzór przez mędrców dla 

wyrażenia idei, i „formy cielesne” (xing) na Ziemi, będące także 

przejawami rzeczywistymi, postrzegalnymi i mającymi fizyczne 

ciało41.  

                                                           
40

 Chodzi zwłaszcza o jeden z epoki Han z Mawangdui: Jing fa 經 法 [Niezmienność prawa]. 

Patrz omówienie koncepcji xing ming: Chang, Leo S., Yu Feng, The Four Political Treatises 

of the Yellow Emperor: Original Mawangdui Texts with Complete English Translation and 

Introduction, University of Hawai’i Press, Honolulu 1998, str. 48 –52, i przekład tekstu 

(1.1.4); patrz także inny przekład tego tekstu: Yates, Robin D. S., Five Lost Classics: Tao, 

Huang-Lao, and Yin-Yang in Han China, Ballantine Books, New York 1997, str. 50-53 

(paralelny tekst chiński i angielski).. 
41

 Zhouyi zhengyi 周 易 正 義  [Księga przemian epoki Zhou w ortodoksyjnym ujęciu], j. 7, Xi 

ci 繫 辭 [Wielki komentarz], cz. 1, SSJ, t. 1, str. 76, 85. Patrz przekład Jamesa Leggego, the 

Sacred Books of China: The Texts of Confucianism, cz. 2, The Yi King, Motilal Banarsidass, 

Delhi – Varanasi 1977 (reprint wydania z 1882 r.), str. 348, 353-4; Richard Wilhelm (przekł.), 

I Ching or Book of Changes, przekł angielski Cary F. Baynes, Routledge & Kegan, London 

1983, str. 280, 318, 320-23. Patrz także przekład starożytnego manuskryptu tej Księgi (z 

paralelnym tekstem chińskim) z ok. 190 r. p.n.e.: Edward L. Shaughnessy, I Ching: The 
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Datowanie tego tekstu jest kontrowersyjne. Wielu 

współczesnych badaczy chińskich przyjmuje, że pochodzi on z 

początku epoki Królestw Walczących, z drugiej połowy V w., lub 

z pierwszej połowy IV w. p.n.e.42 Natomiast Edward L. 

Shaughnessy, wnikliwy badacz tej księgi, raczej skłania się ku 

opinii, iż obecną formę tekst ten uzyskał dopiero pod koniec III 

w. p.n.e.43 Nie wyklucza to, rzecz jasna, znacznie wcześniejszego 

powstania podstawowych fragmentów tego tekstu. Zatem on 

także mógłby być dość bliski czasowo hipotetycznemu okresowi 

powstania głównego korpusu dzieła Sun Zi. 

W innym fundamentalnym dziele myśli chińskiej, sławnej 

taoistycznej Księdze Drogi i Cnoty (Daodejing 道 德 經 ) 

znajdujemy jedno zdanie, które wydaje się bardzo istotne dla 

naszych rozważań, choć interpretacja niektórych jego elementów 

jest kontrowersyjna.  

道 生 之, 德 畜 之, 

Dao sheng zhi, de xu zhi, 

 物 形 之, 勢 成 之  

                                                                                                                                                                                     

Classic of Changes. The First English Translation of the Newly Discovered second-century 

B.C. Mawangdui Texts, Ballantine Books, New York 1996, str. 188-189, 200-203.  
42

 Huang Shouqi 黃 壽 祺, Zhang Shangwen 張 善 文, (red.), Zhou yi yanjiu lunwen ji  周 易 研 究 

論 文 集  [Zebrane studia nad Księgą Przemian], Shifan Daxue, Beijing 1987, t. I, str. 417, 478-

9, 484, 486, 489. 
43

 M. Loewe, Early Chinese Texts...., s. 221. 
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wu sheng zhi, shi cheng zhi (par. 51)
44

. 

Mamy tu zatem obydwa terminy będące przedmiotem analizy: 

xing 形 i shi 勢 , zestawione z podstawowymi koncepcjami Dao 道  

i De 德. Ten pierwszy termin tłumaczy się zwykle jako Drogę, i 

interpretuje jako „podstawową zasadę” kosmosu, coś, co 

wyznacza bieg wszystkich przemian i procesów, taoiści dodawali, 

że jest to „niebyt”, nie dający się objąć słowami, z którego rodzą 

się wszystkie byty. Ten drugi termin, De, interpretuje się 

najczęściej jako Cnotę, co odpowiada zwłaszcza tradycji 

konfucjańskiej, podczas gdy w taoistycznej jest to raczej ukryta 

„moc” specyficzna dla każdego bytu, rodzaj tajemnej siły – 

„mana”, czy właściwości, jakie każda istota i rzecz otrzymuje od 

Dao45.  

 Tłumaczenie pierwszej i drugiej frazy nie nastręcza 

większych trudności. Jedynie wspomniane dwa podstawowe 

terminy myśli chińskiej, Dao i De, bywają interpretowane 

rozmaicie. Nie wdając się w dyskusję na ich temat, passus ten 

można by przełożyć następująco: 

                                                           
44

 Dao de jing 道德經 [Księga Drogi i Cnoty], przypisywana legendarnemu Lao Danowi老聃 

(580?-500? p.n.e.), zwana także Laozi 老子[Księga Mistrza Lao], ostatecznie zredagowana 

zapewne w końcu III w. p.n.e. Tu cytowane wydanie: Laozi zhu老子注 [‘Księga Mistrza Lao’ 

z komentarzem], opracowanym przez Wang Bi 王弼 (226-249), ZZJC, t. III, s. 31.  
45

 Patrz: Fung, Yu-lan, A History of Chinese Philosophy, przekł. Derk Bodde, Princeton 

University Press, Princeton 1983, t. I, str. 180-1; Chan, Wing-tsit (przekł.), The Way of Lao 

Tzu (Tao-te-ching), Macmillan Publishing Co., New York 1963, str. 6-12; Arthur Waley, 

(przekł.), The Way and Its Power; A Study of the Tao Te Ching and Its Place in Chinese 

Thought, Grove Press, New York 1958, str. 30-2; Ames, Roger T., Hall, David L., (przekł.), 
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Dao powoduje rodzenie się ich (tj. wszystkich bytów), 

 a De zapewnia im rozwój (dosłownie: hoduje je).  

Dużo większe rozbieżności dotyczą frazy trzeciej, a zwłaszcza 

czwartej. Niezbyt przekonujące i trochę nieporadne tłumaczenie  

Iwony Wójcik jest następujące: z rzeczy – postać, z okoliczności – 

dojrzałość46. Dużo lepsze wydaje się, choć nie dość precyzyjne,  

dawniejsze tłumaczenie Tadeusza Żbikowskiego, wykorzystujące 

klasyczne komentarze chińskie:  

[Inne] rzeczy (wu 物) użyczają im określonych kształtów (xing 形 ), a 

[przenikające je przeciwstawne] siły (shi 勢) sprawiają, że osiągają 

one pełnię rozwoju
47

. 

 Wing-tsit Chang, znakomity badacz i tłumacz tego tekstu na 

angielski, przekłada frazę w ten sposób: 

matter (wu 物) gives them physical form (xing 形),  

the circumstances and tendencies (shi 勢) complete them
48

.  

Czyli: 

materia nadaje im formę fizyczną, 

 a warunki i tendencje doprowadzają je do pełni. 

                                                                                                                                                                                     

Daodejing: ‘Making This Life Significant’, A Philosophical Translation, Ballantine Books, 

New York 2003, str. 57-61. 
46

 Laozi, Księga dao i de, z komentarzem Wang Bi, przekł. Iwona Wójcik, Wydawnictwo UJ, 

Kraków 2006, s. 51.  
47

 Lao-tsy, Tao-te-king czyli Księga Drogi i Cnoty, przekł. Tadeusz Żbikowski, „Literatura na 

Świecie”, 1987, nr 1, s. 46.  
48

 Chan, Wing-tsit, op. cit., s. 190. 
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Inne znane tłumaczenie Artura Waleya nieco się różni: 

(Te) shaped them according to their kinds, 

 perfected them, giving to each its strength
49

.  

Termin shi 勢 , przełożony jako „siła”, interpretuje on jako 

„mocne punkty”, czy „przyrodzone zdolności”, a całej 

wypowiedzi nadaje specyficzną strukturę, przyjmując za Wang Bi 

王弼 (226-249), że „podmiotem działającym” jest tutaj także De, 

interpretowane przez niego jako „moc Dao”. Po polsku można by 

to ująć następująco: 

(De) formowała je odpowiednio do ich rodzaju, a doprowadzała do 

doskonałości dając każdej [istocie i rzeczy] jej siły 

(charakterystykę?). 

Rudolf G. Wagner, w swoim znakomitym, analitycznym 

przekładzie Daodejingu wraz z komentarzem Wang Bi passus ten 

ujmuje, za tym sławnym komentatorem, tak: 

As entities (wu 物 ) it [the Way] lests them assume form (xing 形 ),  

as situations (shi 勢) it has them fully develop
50

. 

 Co należało by rozumieć jako: 

                                                           
49

 Arthur Waley, (przekł.), The Way and Its Power; A Study of the Tao Te Ching and Its Place 

in Chinese Thought, Grove Press, New York 1958, s. 205. 
50

 Wagner, Rudolf G., A Chinese Reading of the Daodejing; Wang Bi’s Commentary on the 

Laozi with Critical Text and Translation, The State University of New York Press, Albany 

2003, s. 292. 
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Droga powoduje, że przyjmują one specyficzną formę jako obiekty 

fizyczne, a przez określone sytuacje doprowadza je do pełni rozwoju. 

Zwraca on jednak uwagę, że ta tradycyjna interpretacja, 

wprowadzona przez Wang Bi, łamie ścisły paralelizm czterech 

fraz. Zamiast ich podmiotów gramatycznych wprowadza bowiem 

Drogę z frazy pierwszej jako „podmiot domyślny” w trzech 

pozostałych (przyjmując De jako „coś dane przez Dao). 

Dostrzega on wszakże, że wu – jako „obiekty fizyczne” i shi – 

jako „sytuacje” (choć ta ostatnia interpretacja jest dyskusyjna) 

zajmują w trzeciej i czwartej frazie dokładnie takie samo miejsce 

jak Dao i De w pierwszej i drugiej51. Gdyby więc odrzucić te 

późniejsze, spekulatywne interpretacje i za Wing-tsit Chanem 

tłumaczyć tekst wiernie, sens całego passusu można by po polsku 

przedstawić następująco: 

„Droga” (dao) rodzi wszystkie byty, 

„ich wewnętrzna siła określana przez Drogę” (de) zapewnia im 

rozwój; 

„substancja materialna” (wu  物) „nadaje im formę” (xing 形), 

(albo – za Księgą Mistrza Zhuanga – jedne byty materialne dają 

formę cielesną innym, rodząc każdy podobne sobie, skała – kamienie, 

kobyła – źrebaka, itd.), 

 zaś  ich shi 勢 doprowadza je do pełnego rozwoju. 

                                                           
51

 Tamże, s. 478. 
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Ostatni termin chiński chwilowo pozostawiamy nie 

przetłumaczony, a jego sens postaramy się wyjaśnić poniżej.  

Te cztery frazy, jak można zauważyć, są połączone w pary o 

paralelnej strukturze. Zostało to nawet wyraźnie wskazane przez 

dodanie partykuł w tekście starożytnym z Mawangdui (w 

wariancie B)52. Jak Dao rodzi wszystkie byty, tak „materia”, jako 

ich tworzywo, daje im „formę cielesną” (xing). Jak De zapewnia 

im rozwój, tak shi doprowadza je do dojścia do pełni. Ta 

interpretacja fundamentalnych tez Księgi wydaje się bliższa jej 

oryginalnemu sensowi niż znakomite aż spekulatywne 

interpretacje Wang Bi. Można wspomnieć, że podobnie tłumaczył 

ten passus Wing-tsit Chan53, Derk Bodde i wielu innych badaczy 

chińskich oraz zagranicznych54.  

Chen Guying, porównawszy rozmaite komentarze do tego 

tekstu, wskazuje, iż termin shi 勢 zazwyczaj interpretowano na 

                                                           
52

 Wang Xing 王 垶, Laozi xinbian jiaoshi 老 子 新 編 校 釋 [Nowe wydanie „Księgi Mistrza 

Lao” z porównaniem wersji i z objaśnieniami], Liaoshen Shushe, Shenyang 1990, s. 90.. 
53

 W.T.Chan, op. cit., s. 190. Chen Guying 陳 鼓 應, Laozi zhu yi ji pingjia 老 子 註 譯 及 評 介 

[„Księga Mistrza Lao” z objaśnieniami, współczesnym przekładem i krytyczną analizą], 

Zhonghua Shuju, Beijing, 1984, s. 261-2. 
54

 Patrz: Fung Yu-lan, op. cit., t. I, s. 180. Dodajmy, że shi tłumaczył tu jako tending forces. 

Patrz także: Legge, James, The Texts of Taoism: The Tao Te Ching of Lao Tzu; The Writrings 

of Chuang Tzu, Dover Publications, New York 1962 (1 wyd. 1891, The Sacred Books of the 

East), part I, str. 93-4; Wilhelm, Richard (przekł.), Tao Te Ching; The Book of Meaning and 

Life, przekł. Na angielski H.G. Ostwald), Arkana, London 1985, s. 49; Lau, D. C. (przekł.), 

Tao Te Ching; The Book of Meaning and Life, przekł. Na angielski H.G. Ostwald), Arkana, 

London 1985, s. 112; Cadonna, Alfredo (przekł.), ‘Quali parole vi aspettavate che 

aggiunga?’ Il ‘Commentario al. Daodejing’ di Bai Yuchan, Maestro taoista del XIII secolo, 

Leo S. Olschki, Firenze 2001, s. 78; Ren Jiyu 任 繼 愈, Laozi xin yi 老子新 譯 [„Księga Mistrza 

Lao” w nowym przekładzie], Shanghai Guji Chubanshe, Szanghaj 1984, s. 170; Chen Guying 
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trzy sposoby: 1. jako „otoczenie”, „warunki zewnętrzne”, 

zwłaszcza odnoszące się do terytorium i miejscowego „klimatu”; 

2. jako pewną „siłę”, która może być rozumiana jako pewien 

wewnętrzny potencjał danego obiektu, lub też jako moc 

generowana przez otoczenie, co zbliżałoby tę interpretację do 

poprzedniego znaczenia; 3. Jako dopełnianie się przeciwieństw, 

jak następowanie nawzajem po sobie czegoś odmiennego, jak Yin 

i Yang, czy pór roku, co można rozumieć jako cykliczne działanie 

pewnych sił o zmieniających się kierunkach i charakterze, czy 

nawet przeciwstawnych. W każdym razie chodzi tu o czynniki 

wewnętrzne, czy zewnętrzne, w naturalny sposób prowadzące do 

osiągnięcia pełnej formy55. Tłumacze zachodni tego dzieła 

najczęściej tłumaczą ten termin podobnie: jako „tendencje”, 

„siły”, czy „warunki”.  

Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana. W obydwu 

starożytnych manuskryptach z Mawangdui, w paragrafie 

analizowanym powyżej, znak shi został zastąpiony innym - 器, 

współcześnie czytanym jako qi, lecz w starożytności 

wymawianym podobnie, co powodowało nieraz używanie 

jednego zamiast drugiego56. Przypomnijmy, że manuskrypty te 

pochodzą z wczesnego okresu, kiedy cyrkulowały jeszcze różne 

                                                                                                                                                                                     

陳 鼓 應, Laozi zhu yi ji pingjia 老 子 註 譯 及 評 介 [„Księga Mistrza Lao” z objaśnieniami, 

współczesnym przekładem i krytyczną analizą], Zhonghua Shuju, Beijing, 1984, s. 261-2. 
55

 Chen Guying, op. cit., s. 261-2. 
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wersje tej taoistycznej księgi, zanim przybrała ona w redakcji Liu 

Xianga 劉 向 (ok. 79-6 p.n.e.) ostateczną formę, z podziałem na 81 

paragrafów, przekazywaną następnie przez dwa tysiąclecia57. 

Pojawia się więc pytanie, który z tych dwu znaków jest 

„prawidłowy”, a którego użyto tylko jako „homofonicznego 

zastępnika”, co nieraz praktykowano?  

Nie ma jednak prostej odpowiedzi. Jak stwierdza Roger T. 

Ames, już w początkach IV w. p.n.e. kursowały w Chinach różne 

wersje tej księgi, ewoluujące niezależnie od siebie. Trudno więc 

mówić nawet o jakimś jednym „oryginalnym” tekście, gdyż 

rozwijał się on w ciągu kilku stuleci. Wersja tradycyjna – wedle 

tego badacza – jest pod wieloma względami pełniejsza i lepiej 

przemyślana od odnalezionych starożytnych redakcji tekstu. One 

pozwalają natomiast wykryć niektóre pomyłki kopistów, czy 

pewne późniejsze redakcyjne potknięcia58. Victor H. Mair dodaje, 

że te teksty starożytne były początkowo najczęściej wersjami 
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 Tak twierdzi wielu współczesnych badaczy chińskich. Patrz np. Gao Ming 高 明, Boshu 

Laozi jiao zhu 帛 書 老 子 校 注 [„Księga Mistrza Lao” z porównaniem wariantów tekstu i 

objaśnieniami], Zhonghua Shuju, Beijing 1996, s. 70.  
57

 D.C. Lau datuje manuskrypt A na okres ostatnich lat przed ustanowieniem dynastii Han, a 

na pewno przed 195 r. p.n.e., natomiast manuskrypt B przed 180 r. p.n.e. Patrz jego: Chinese 

Classics: The Tao Te Ching, Chinese University of Hong Kong Press, Hong Kong 1982, s. 

156. O pracy Liu Xianga i pojawieniu się wersji 81 paragrafów patrz: Ames, Roger T., Hall, 

David L., (przekł.), Daodejing: ‘Making This Life Significant’, A Philosophical Translation, 

Ballantine Books, New York 2003, s. 75. W obu manuskryptach występuje znak qi. W 

starszym manuskrypcie z Guodian (z ok. 300 r. p.n.e.) tego fragmentu brakuje.  
58

 Patrz: Ames, R. T., Hall, D. L., Daodejing..., s. 73-4.  
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ustnymi, które dopiero potem zapisywano, a tekst w zasadzie 

przybrał swą dojrzałą formę dopiero w połowie III w. p.n.e.59  

Dość liczni badacze przyjmują, że lepiej uzasadniona jest 

wersja ze znakiem qi, jednak inni preferują wersję tradycyjną z 

shi. Nie ma też powszechnej zgody, jak ów znak qi należało by tu 

interpretować. Ames i Mair przyjmują w swoich nowych 

przekładach, że chodzi tu o „funkcję”, a jej wypełnianie 

„doprowadza obiekty do pełni” (Mair), bądź „zużywa je” (Ames). 

Podobnie do Maira interpretuje tę frazę wielu badaczy 

chińskich60. Prócz odwołań do kilku cytatów z innych dzieł 

starożytnych łączących „formę” z dostosowanym do niej 

„wykorzystywaniem jako narzędzie”, wskazują oni zwykle na  

trudności z interpretacją znaku shi, i na jego wieloznaczność. Inni 

jednak za właściwą przyjmują wersję tradycyjną61, i to ona może 

być jednak trafniejsza.  

Jeśli bowiem sięgniemy do etymologii znaku qi 器,, to okaże 

się, że znaczeniowo oba znaki nie są jednak tak bardzo odległe. 

Pierwotnym znaczeniem qi było wprawdzie „narzędzie”, 

rozszerzono to wszakże na „zdolność”, pewien potencjał 
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 Mair, Victor H. (przekł.), Tao Te Ching, The Classic Book of  Integrity and the Way - Lao 

Tzu, Bantam Books, New York 1990, s. 126. 
60

 Patrz. np. Zhang Songru 张 松 如, Laozi jiaodu 老子 校 读 [„Księga Mistrza Lao” z 

objaśnieniami], Jilin Renmin Chubanshe, Changchun 1981, str. 292-3; Ren Jiyu 任 繼 愈, Laozi 

xin yi 老子 新 譯 [„Księga Mistrza Lao” w nowym przekładzie], Shanghai Guji Chubanshe, 

Szanghaj 1984, s.170; Gao Ming, op. cit., s. 70; Wang Xing, op. cit., str. 91-2. 
61

 Patrz np. Lu Yusan 盧 育 三, Laozi shuyi 老子 釋 義 [„Księga Mistrza Lao” z objaśnieniami], 

Tianjin Chubanshe, Tianjin 1987, s. 213; Chen Guying, op. cit., s. 262-3. 
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rozwojowy, a dopiero potem jeszcze na „funkcję”, „użytek”62. 

Zatem w drugim z wymienionych to znaczeń byłby on bliski shi, 

w sensie pewnej „siły wewnętrznej” określającej rozwój, czy 

warunki zewnętrzne ją generujące. 

Bardzo pouczające jest sięgnięcie do etymologii znaku shi 勢 . 

Pojawił się on stosunkowo późno, podobnie jak znak xing 形 , 

dopiero na etapie  „pisma małopieczęciowego”, czyli w 221 r. 

p.n.e., za panowania Pierwszego Cesarza. Wywodzi się od znaku 

埶  czytanego yi w dawniejszym „piśmie inskrypcji na brązach” 

(jin wen 金 文) epoki Zhou. Znaczył on „sadzić”, „flancować”, 

albo „sztuka” (robienia czegoś, później także sztuki piękne)63. Był 

to pierwotnie piktogram człowieka trzymającego w obu rękach 

sadzonkę. Dla odróżnienia jego nowego sensu, w jakim też zaczął 

być używany dodano doń element li 力 „siła”.  

Jaki był jednak ten nowszy sens? Najstarszy słownik 

Shuowen jiezi tłumaczy jego znaczenie jako „posiadać siłę, albo 

władzę”. Element 埶 wskazywał przybliżoną wymowę, chociaż – 

jak zwykle – jego sens korespondował do pewnego stopnia ze 

znaczeniem nowego znaku64. Badacze chińscy potwierdzają tę 

etymologię znaku precyzując, że podstawowym jego znaczeniem 

były „gromadzenie, lub stosowanie pewnej realnej siły”, czy 

„władza”, dlatego jego sens wskazuje znak „siła”, dopisany jako 
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 Patrz; Sun Yunhe, op. cit., s. 319-20. 
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 Chen Chusheng, Jinwen changyong..., str. 307-8 
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element kluczowy (li 力). Natomiast część 埶, znacząca przede 

wszystkim „sadzić” (rośliny) sugeruje „puszczanie pędów”, 

„dorastanie”, czyli pewien ukierunkowany proces, działanie sił 

naturalnych, albo wzrost65. Niektórzy badacze podkreślają, że 

podstawowym, pierwotnym znaczeniem nowego znaku były: 

„impet”, „ukierunkowanie pewnej siły”66.  

Chen Yanjia w szczegółowej analizie rysuje ewolucję 

znaczeniową tego hieroglifu nieco odmiennie. Według niego 

pierwotnie chodziło o gwałtownie, czy niepowstrzymanie 

uderzającą siłę. Dopiero potem pojawiło się dodatkowe znaczenie 

„pędu”, „siły ukierunkowanej”, a jeszcze później „sytuacji”, czy 

nawet „czegoś determinowanego, określanego przez  konkretną 

sytuację”. Na kolejnym etapie pojawić się miały kolejno 

znaczenia dodatkowe: „siła”, „moc”, „potęga”, „władza”, czy 

„stanowisko dające władzę”, a wreszcie i „wygląd”67. W szkole 

legistów używano tego terminu przede wszystkim w znaczeniu 

„władza”, „potęga”. Natomiast średniowieczni komentatorzy 

chińscy dzieła Sun Zi interpretowali to pojęcie najczęściej jako 

„sytuację”, „warunki”, zgodnie ze współczesną sobie praktyką 

językową. 
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 Shuowen jiezi , s. 293a. 
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 Gao Shufan, op. cit., s. 160. 
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 Da Shiping 達 世 平 , Shen Guanghai 沈 光 海 , Gu hanyu changyong zi.  Ziyuan zidian古 漢 語 

常 用 字 字 源 字 典, [Najczęściej używane znaki klasycznego języka chińskiego. Słownik 

etymologiczny], Shanghai Shudian, Shanghai 1989, s. 68.  
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 Chen Yanjia 陳 延 嘉 , Changyong wenyan ci cidian 常 用 文 言 詞 詞 典 [Leksykon najczęściej 

używanych słów języka klasycznego], Jilin Wenshi Chubanshe, Changchun 1997, s. 335. 
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W słowniku Shi Donga wymienia się następujące klasyczne 

znaczenia znaku shi 勢: 1. Impet; 2. Pęd, trend wydarzeń; 3. 

Władza, stanowisko (decydenta); 4. Władny, wpływowy; 5. 

Sytuacja, warunki; 6. Imponujący, o ogromnej sile 

(oddziaływania na ludzi); 7. Sposobność, odpowiedni moment, 

okazja; 8. Ładunek, zawartość; 9. Pozycja (ciała, zwłaszcza 

standardowe pozy w teatrze), gest, układ ręki – mające swe 

specjalne znaczenia i „wyraz”68. Dodajmy, że tak również 

nazywano pozycje ciał w chińskich opisach „sztuki kochania”. 

Jak widać choćby z tego przeglądu znaczeń, nie jest zawsze łatwo 

ustalić, jakie znaczenie ma ten hieroglif w danym tekście, a sam 

kontekst nie zawsze wystarcza do określenia, w którym z 

powyższych znaczeń on występuje. 

Da objaśnienia koncepcji shi – „Mocy” (?) warto jeszcze raz 

powrócić do problemu xing – Formy. W Księdze Mistrza Xuna 

znajdujemy opis rodzenia się naturalnego rozwoju wszystkich 

istot, przypominający nieco analizowany powyżej fragment z 

Księgi Drogi i Cnoty, chociaż główną rolę przypisuje się w nim 

Naturze (dosłownie Niebu – tian 天) nie zaś Dao. Pierwotną fazą 

miał być „stan bez Formy” (wu xing 無 形), następnie stwierdza 

się: 
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 Shi Dong, Jianming gu hanyu..., s. 438. 
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Kiedy funkcjonowanie Natury zostało ustalone, a jej osiągnięcia stały 

się pełne, formy cielesne (xing) stały się kompletne i zrodziła się [w 

nich] siła duchowa (shen 神)
69

.  

John Knoblock, który wnikliwie przestudiował to dzieło, 

przyjmuje, że ten ostatni termin oznacza tu przede wszystkim 

„duszę animalną”, czy też „siłę witalną” (po 魄 ), właściwą 

wszystkim istotom żywym, o naturze Yin, rozpraszającą się po 

śmierci ciała. W ludziach, dzięki wychowaniu i ich wysiłkom 

może rozwinąć się następnie i osiągnąć niższy, albo wyższy 

poziom, dusza rozumna, o naturze Yang, z poczuciem moralnym 

(hun  魂), która otrzymując ofiary od potomków może przetrwać 

dużo dłużej70. Zatem znano koncepcję, iż „formy cielesne” 

posiadają pewną siłę życiową determinującą ich ruchy i działania. 

Zgodnie z animistycznym światopoglądem przypisywano 

posiadanie pewnych „mocy” nawet przedmiotom nieożywionym, 

ważniejsze z nich mogły nawet mieć swego ducha lub bóstwa 

rezydującego tam. W Księdze Mistrza Xuna, podobnie jak w 

innych dziełach konfucjańskich, ten religijny aspekt pomija się 

jednak traktując zwykle „dusze” w sposób „naturalistyczny”, albo 

jako „umysł”, „rozum” (xin 心)71. W sposób charakterystyczny dla 

tej szkoły kładł też nacisk na tworzenie w ludziach nabywanej 
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 Xunzi 荀 子 [Księga Mistrza Xuna], przypisywana Xun Qingowi (ok. 298-238 p.n.e.), j. 11, 

par. 17 (Tian lun 天 論 – „O Naturze); ZZJC, t. 2, s. 206. Por przekł. John Knoblock, Xunzi, 

Stanford University Press, 1994, t. 3, s. 16.   
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 Tamże, s. 297. Tę interpretację opiera on na Zuo zhuanie, Zhao Gong 昭 公 7 (patrz: J. 

Legge, The Chinese Classics, t. V, s. 618), który potwierdza, iż wierzenia tego typu 

występowały już w epoce Królestw Walczących 
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dopiero w ciągu życia „natury moralnej”, hamującej i 

modyfikującej „naturę wrodzoną”. Służyło temu celowi 

stworzonie przez starożytnych władców-mędrców „norm 

właściwego zachowania” (czy „rytualnych”, li 禮), zasad 

powinności moralnych w społeczeństwie (yi 義 ), jak też praw i 

standardów (fa du 法 度), które należało wpajać ludziom, nawet 

stosując srodki przymusu. Tę działalność administracyjno-

wychowawczą wobec ludzi porównywał on do pracy rzeźbiarza 

wydobywającego z kawałka drzewa piękne naczynie72. 

Kwestiami formy i ducha zajmowali się jednak najbardziej 

wnikliwie myśliciele ze szkoły taoistycznej. Wielki filozof 

Zhuang Zhou (ok. 369-286 p.n.e) po śmierci swojej żony tak o 

niej, jako o istocie żywej, mówił swemu przyjacielowi:  

W skłębionych wirach tajemniczego nastąpiła przemiana i pojawił się 

[jej] duchowy eter (qi 氣), on przemienił się i pojawiła się forma 

cielesna (xing 形), [z kolei] ona uległa transformacji i [ona] urodziła 

się. Dziś znowu nastąpiła przemiana i ona zmarła. To jest po prostu 

podobne do procesu następstwa czterech pór roku, wiosny, lata, 

jesieni i zimy
73

.  

Podobnie, jak wynika z rozważań tej księgi, rodziły się i umierały 

w cyklicznych przemianach wszystkie istoty żywe. Obecność w 
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 Xunzi, rozdz. 22, str. 276-7; Knoblock, t. III, str. 128-130. 
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 Patrz: Xunzi, rozdz. 23, str. 289-300; J. Knoblock, t. III, str. 150-168. 
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 Zhuangzi 莊 子 [Księga Mistrza Zhuanga], przypisywana Zhuang Zhou 莊 周 (ok. 369-286 

p.n.e.), rozdz. 18; ZZJC, t. 3, str. 110; przekł. Watson, Burton, The Complete Works of 

Chuang Tzu, Columbia University Press,  New York 1968, str. 192. 
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formie cielesnej istoty żywej pewnej energii życiowej, czy duszy, 

ilustruje w tym dziele piękna opowieść o prosiakach, które 

próbują ssać martwą maciorę i tulić się do niej, a następnie 

rozbiegają się porzucając jej ciało. Jak bowiem objaśnia filozof  

miłując swoją matkę one kochały nie jej formę cielesną (xing), ale 

to, co poruszało jej ciało. Ten element spirytualny w człowieku 

określa on jako De – „cnotę”, dodając, iż „nie ma ona formy”74. 

W Księdze Króla Huainanu (ukończonej w 139 r. p.n.e., choć 

zawierającej z pewnością wiele starszego materiału), podkreśla 

się,  że owe „formy cielesne” (określane tam nawet dosłownie 

jako xing ti 形 體) nie tylko podlegają nieuchronnie przemianom, 

lecz i ich istnienie jest ograniczone czasowo. Są one generowane 

przez Ziemię i rodzą się jedna z drugiej, podczas gdy „esencje 

duchowe” (jing shen 精 神 ) otrzymać mogą one od Nieba. 

Ważną fazą przemian bytów podlegających transformacjom – 

wedle tej księgi – jest śmierć, która powoduje powrót do „stanu 

bez formy”. Pojawia się tam także teza, iż osiągnięcie „stanu 

pełnej formy” oznacza w istocie osiągnięcie „stanu bez formy”, 

przykładem tego ma być qi 氣 – „eter”75. Przy omawianiu 

znaczenia ofiar składanych duchom przodków dynastii padają tam 

nawet takie stwierdzenia:  
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 Zhuangzi, rozdz. 5, s. 34-5; B. Watson, s. 73. 
75

 Huainanzi 淮 南 子 [Księga Króla Huainanu], j. 7, rozdz. Jing shen xun 精 神 訓  - „Wykład o 

nasiennym eterze i duchu”; ZZJC, t. 7., s. 99-100, 105. 



 52 

[Pierwiastek] duchowy (shen 神) jest ważniejszy od form [cielesnych] 

(xing 形). Dlatego kiedy duch kontroluje[je] – formy [cielesne] 

poddają mu się. Kiedy natomiast formy zyskują dominację – duch 

podlega degradacji
76

.  

Teksty te wskazują wyraźnie, iż ów „pierwiastek duchowy” jest 

kluczowy i to on determinuje zachowania form cielesnych i ich 

życie. Pojawia się tu także koncepcja „braku formy” jako jej 

najwyższego stanu. Tu także widać, że xing jako „forma” 

(cielesna) bywa zwykle łączona – w układzie dualistycznym – z 

jakimś „elementem dynamicznym”. Ten pierwiastek był określany 

rozmaicie, jako „umysł” (xin 心), „cnota”, czy pewna siła 

pochodząca od Dao (de 德), „duch” (qi 氣), albo „siła życiowa” 

(jing 精)77.  Wielkim ideałem taoistycznym było osiągniecie stanu 

„pełni umysłu i pełni formy” (xin quan yu xing quan 心 全 與 形 

全), co polegało na zjednoczeniu ciała z umysłem, umysłu z 

energią życiową, a tej ostatniej z duchem. Ostatecznie zaś ducha 

należało stopić z „nicością” (wu 無) doprowadzając do zlania się 
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 Tamże, j. 14 (Quan yan xun 詮 言 訓 – „Wykład o wyjaśniającej dyspucie”,; ZZJC, t. 7, s. 

249. Dosłownie passus ten można by przetłumaczyć następująco: Duch jest ważniejszy od 
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Discourses on the ‘Zhuangzi’, The State University of New York Press, Albany 2003, s. 101. 
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 Patrz np. Zhuangzi, rozdz. 5; ZZJC, t. 3, str. 31-7; B. Watson, str. 68, 69, 73-6. 
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umysłu z energią życiową, a siebie samego do stanu zjednoczenia 

z naturą i doskonałej receptywności78. 

Problemem Formy zajmowała się również starożytna szkoła 

form i nazw (xing ming jia 形 名 家), zwana też szkołą 

nominalistów (ming jia 名 家), lub dialektykami (bian zhe 辯 者). 

Niestety, ich teksty, poza niewielkimi fragmentami Gongsun 

Longa 公 孫 龍 (IV-III w. p.n.e.), zaginęły i po większej części 

znamy je tylko z późniejszych omówień oraz cytatów. Feng 

Youlan cytuje następującą wypowiedź Sima Biao 司 馬 彪  (ok. 

246-306), jako objaśnienie jednego z paradoksów logicznych 

Gongsong Longa: 

Forma 形 trwa w miejscu, zaś shi  勢 przejawia się w ruchu. Kiedy 

forma staje się widoczna, występuje ruch powolny; kiedy zaś shi staje 

się widoczna, występuje ruch szybki
79

. 
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 Patrz: Liezi 列 子 [Księga Mistrza Lie], przypisywana legendarnemu Lie Yukou 列 禦 寇 , 
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(przekł.), The Book of Lieh-tzu, John Murray, London 1960, str. 77-78. 
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 Cyt. za Feng Youlan 冯 友 兰, Zhongguo zhexue shi 中 國 哲 學 史 [Historia filozofii 

chińskiej], Shangwu Yinshuguan, Szanghaj 1934, s. 274; patrz przekład angielski: Fung 

Yu-lan, A History of Chinese Philosophy, przekł. Derk Bodde, Princeton University Press, 

Princeton 1983, t. 1. s. 218. Ta wypowiedź Sima Biao cytowana jest za zbiorem: Jingdian 

shiwen 經 典 釋 文 [Objaśnienia do ksiąg kanonicznych], opracowane przez Lu Deminga 陸 德 

明  (556-627). Niestety Feng Youlan nie podaje, gdzie ta wypowiedź znajduje się, a dzieło jest 

obszerne, gdyż objaśnia podstawowe klasyki konfucjańskie i taoistyczne. 
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Derk Bodde tłumaczy tutaj shi tutaj jako „tendencję”, chociaż oba 

terminy – co podkreśla – są dla niego niejasne. Kontekst wskazuje 

jednak, iż  shi jest to coś nadającego szybki ruch i określającego 

jego kierunek. Zwraca tu uwagę wskazanie, że forma w zasadzie 

jest nieruchoma, jednak może ona sama z siebie podlegać 

pewnym powolnym ruchom i zmianom, zgodnie z chińskim 

dynamicznym ujmowaniem universum. To ujęcie Formy i shi 

(Mocy? Momentu?) wydaje się kluczem do właściwego 

rozumienia obu tych terminów w traktacie Sun Zi. 

Można wspomnieć, że shi dość często występuje jako swoisty 

„element dynamiczny” także w innych kontekstach. Np. John 

Milford zwraca uwagę, że w chińskiej geomancji (fengshui 風 水) 

występują oba interesujące nas terminy. Xing odnosi się tam do 

„form ziemi”: wzniesień i gór, rzek i innych wód, ich układu i 

kształtów. Natomiast shi, jak pisze, wskazuje i wyraża ich ukrytą 

dynamikę80. Warto przypomnieć, że siły i wpływy przez nie 

generowane, a także przez układy innych parametrów kosmosu, 

uchodziły za pomyślne lub szkodliwe dla człowieka. Stephan 

D.R. Feuchtwang, w swoim wnikliwym studium tych koncepcji, 

definiuje shi jako: power, or the significance of circumstances 

seeks manifestation in the forms81. Czyli w przybliżeniu chodzi o 

moc, czy też o znaczenie warunków naturalnych, jakie  ujawnia 
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się przez formy terenu. Mistrzowie geomancji opisując shi 

zwracają szczególną uwagę na jej kierunek działania82. Jedna z 

podstawowych szkół geomancji chińskiej wręcz nazywała się 

„szkołą xing shi”, co tłumaczy się jako „form i konfiguracji”83. 

Rozważania o Formie xing i o shi znajdziemy także w teorii 

malarstwa chińskiego. Ten drugi termin, dość wieloznaczny, 

tłumaczony bywa jako „siła struktury”, a objaśnia go się jako 

strukturalną integrację, czy spoistość, dotyczącą organizacji 

poszczególnych obiektów i całej kompozycji. Artyści powinni 

byli „schwytać” owo shi, co uznawano za ich kluczowe zadanie, 

gdyż to określało poziom i siłę oddziaływania ich dzieła. 

Definiowano czasem owo shi jako „zawierające w sobie qi” – 

„ducha universum” (czy „breath of the spirit”). Niekiedy 

odnoszono owo shi nawet do poszczególnych obiektów na 

obrazie, które powinny były mieć to coś, określające ich 

„wyraz”84. 

W najstarszym dziele o teorii literatury, autorstwa Liu Xie 劉 

勰 (ok. 466-539), Umysł literacki a rzeźbienie smoków (Wenxin 

diaolong  文 心 雕 龍), termin shi pojawia się jako oznaczenie 

tendencji, czy „stylu”, determinującego siłę i rodzaj 
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oddziaływania. Autor stara się zilustrować ten czynnik przez 

metafory prądu płynącej wody, czy wystrzelenia strzały z łuku. 

To sugeruje ich zaczerpnięcie z traktatu Sun Zi, co zdaje się 

jeszcze podkreślać odniesienie do Formy xing i stwierdzenia, że 

„okrągła” ma shi „poruszającą”, a „kwadratowa” ma shi 

„spokojną”85.  Jak widać, oba te terminy występuja w różnych 

kontekstach i są dość wieloznaczne, chociaż zasadniczy ich sens 

wydaje się dość jasny.     

Forma w myśli chińskiej, inaczej niż w myśli europejskiej, 

obejmowała – jak się zdaje – nie tylko „przymioty”, w tym i 

kształt, ale także „tworzywo”, czy „substancję”. Był to zatem 

pewien „stan” obiektu. Przypomnijmy, że w językach 

indoerupejskich mamy podział na rzeczowniki, przymiotniki i 

czasowniki, podczas gdy w klasycznym języku chińskim ten sam 

znak, czy słowo może występować w funkcji rzeczownikowej lub 

czasownikowej, a „przymiotnik” należy gramatycznie do 

kategorii czasownika. Zgodnie z duchem tej filozofii wszystko 

ujmującej nie statycznie, lecz dynamicznie, Forma włączała także 

„naturalny kierunek zmian” danego obiektu. Np. góra w tym 

ujęciu to nie tylko masa kamienna piętrząca się w górę, ale 

„obiekt wysoki” stopniowo ulegający obniżaniu, rozmywaniu w 
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dół, itd. I w tym aspekcie można by nawet powiedzieć, że ma ona 

pewne shi – tendencję, czy kierunek jej zmiany, bądź „ruchu”.  

W traktacie Sun Zi termin xing w zasadzie znaczy „forma”, 

„formować”, a za szczytowy, najdoskonalszy stan formy uznaje 

się „stan bez formy” (wuxing 無形), będacy rezultatem 

maksymalnej elastyczności i doskonałego dostosowywania do 

warunków. Grupa badaczy chińskich, która przeanalizowała 

szczegółowo słownictwo traktatu, wyliczyła, że termin ten 

pojawia się w traktacie 34 razy, i wyróżniła tam następujace jego 

znaczenia. 

1. Forma (jako pewien stan) – determinuje słabość, lub siłę 

wojsk i przejawia się w walce (IV,6; V,6). Wódz może ją 

kształtować. 

2. Formacje bojowe, uszykowanie wojsk (także ich struktura 

organizacyjna, np. V.6). 

3. Wygląd, przejawianie się stanu oraz struktury, gdy są one 

niedostrzegalne, niemożliwe do określenia – to „stan bez 

formy” (wu xing 無 形, VI, 3, 5, 10). 

4. Przyjmować pewną formę (w funkcji czasownika), albo 

wymuszać na przeciwniku przyjęcie określonej formy (VI, 

10). 
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5. Pokazywanie pewnej formy, zazwyczaj pozornej, 

przeciwnikowi, by zwabić go w jakąś pułapkę, lub 

wymuszanie na nim przejawienia swojej formy (VI, 9). 

6. Pewne reguły, czy zasady przemian, albo ruchu. Np. 

„Formą wody jest unikanie miejsc wysokich a podążanie 

w dół; Formą wojska jest unikanie Pełni, a uderzanie w 

Pustkę, VI.11) 

7. Ukształtowanie terenu, czy też „natura terenu” (przy 

uwzględnieniu czynników społecznych, albo politycznych, 

X, 1, 1e, 3)86. 

Można by dyskutować nad niektórymi z tych znaczeń, a 

poszczególne przykłady (tu pominięte) mogą być kontrowersyjne, 

lecz generalnie analiza ta dość dobrze ukazuje rozmaite znaczenia 

i niuanse terminu xing w tym tekście.  

Jak wspomniano już powyżej, shi podstawowo i najczęściej 

rozumiano jako pewną „siłę poruszającą”, nadającą obiektowi 

ruch gwałtowny w określonym kierunku. Przykładem może być 

rozpędzony wóz, który trudno zatrzymać. Przy czym tą siłę 

wiązano z całym układem przedmiotowym, czy sytuacyjnym. I w 

tym aspekcie shi mogło oznaczać pewną sytuację, ale ujmowaną 
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dynamicznie, zmieniającą się w określonym kierunku, czy jakoś 

oddziałującą.  

W traktacie Sun Zi dla objaśnienia tego czynnika, nader 

trudnego do opisu, używa się metafor naciągniętego łuku 

zdolnego wyrzucać strzały, okrągłych kamieni, czy bierwion 

toczących się w dół po zboczu góry, albo też potoku niosącego 

nawet wielkie kamienie. Chodzi tu zatem przede wszystkim, jak 

można mniemać, o pewną „siłę”, „moc”, czy „energię”, którą ma 

woda górskiej rzeki, albo poruszający się przedmiot, dzięki której 

może on uderzyć, czy nawet zabić. W nowo odkrytym traktacie 

Sun Bina (ok. 380-320 p.n.e.) wskazuje się, że ta „moc” jest  

niewidoczna, a poznajemy ją przez jej skutki, np. przez zabicie 

kogoś strzałą na odległość stu kroków z łuku, który ją 

akumuluje87.  

Moc tę w przedmiotach i ludziach generuje, jak sugeruje 

traktat Sun Zi, pewna sytuacja, czy stan rzeczy. Np., gdy 

bierwiona i kamienie są graniaste i leżą na równym podłożu – leżą 

spokojnie, gdy natomiast są okrągłe i znajdują się na stromym 

zboczu – zaczynają się poruszać i toczyć w dół. Podobnie 

wyrzucenie strzały, która pojawia się nie wiadomo skąd i zabija 

wymaga naciągniętego łuku, albo kuszy, i wystrzelenia z nich 

strzały. Woda też może płynąć leniwie po równinie, lub buzować 

gwałtownym prądem w korycie górskiego potoku, gdy płynie z 
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góry, i gdy jej dużo. Można zatem przypuszczać, że w traktacie 

Sun Zi termin shi znaczy przede wszystkim „moc generowaną 

przez pewną specyficzną sytuację, albo warunki”, a nacisk kładzie 

się czasem bardziej na tę moc, a kiedy indziej na warunki. 

Cytowani powyżej badacze chińscy analizę tego pojęcia w 

traktacie przeprowadzili dość powierzchownie. Stwierdzili tylko, 

że występuje on tam 16 razy w trzech znaczeniach: „sytuacji”, 

pewnej „siły uderzeniowej” i „sił wojskowych”88. W istocie tych 

znaczeń i niuansów jest więcej, a o tworzeniu takiej „mocy”, czy 

manipulowaniu nią mówi się tam wiele razy nawet bez używania 

tego terminu. Jej sztuczne tworzenie po stronie własnej, a  

obniżanie jej po stronie wroga stanowi wręcz kluczową koncepcję 

traktatu. I zazwyczaj chodzi o jej dość abstrakcyjne pojmowanie, 

jako siły prawie fizykalnej, choć tu dotyczącej głównie sfery 

psychicznej mas ludzi, ich „energii duchowej”, emocjonalnego 

napięcia i dążeń, a tylko incydentalnie może chodzić o siły 

wojskowe określane liczebnością oddziałów. 

Zadaniem wodza, było – według Sun Zi – sztuczne tworzenie 

takich warunków, by w masach ludzkich własnej armii 

generowały one „moc”, przy pomocy której mogą zostać rozbite 

wojska wroga. Z drugiej zaś strony nie wolno dopuszczać, by  

taka „moc” pojawiła się w armii wroga. Dlatego zalecał on, np. by 

znalazłszy się otoczonym, lub odciętym, z trzech stron, zagrodzić  
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drogę potencjalnego wycofania własnym wojskom z czwartej 

strony, tak by znalazły się one w sytuacji bez wyjścia,  jaką 

nazywa „miejscem śmierci” (si di 死 地). Z drugiej strony, 

wojskom przeciwnika trzeba zawsze, jak zalecano zostawiać 

otwartą czwartą stronę dla swobodnego wycofania, by nie 

znalazły się one w „miejscu śmierci”, w jakim oficerowie i 

żołnierze nabierają nadludzkich sił pochodzących z zupełnej 

desperacji i pogodzenia ze śmiercią. Jak wskazywano, w takiej 

sytuacji ludzie działają nadzwyczaj solidarnie, a wojska stają się 

nadzwyczaj posłuszne wodzowi. Jego zadaniem jest 

doprowadzenie ich właśnie do sytuacji bez wyjścia, jak ktoś, kto 

w drapał się wysoko i odrzucił drabinę umożliwiająca zejście. W 

takiej sytuacji bowiem jego wojska będą walczyć z 

nadzwyczajnym heroizmem i zdołają pokonać każdego wroga 

(patrz XI, 8-13, 21).  

Przyjąwszy koncepcję „mocy” Sunzi zalecał, by siły do 

działań czerpać z niej właśnie, a nie oczekiwać od swoich ludzi 

nadzwyczajnych wysiłków przez wydawanie im odpowiednich 

rozkazów. I swoimi ludźmi i wojskami wroga należy kierować, 

jego zdaniem, pośrednio, przez tworzenie określonych sytuacji: 

powstrzymywania od jakichś działań obrazami niebezpieczeństw, 

a zachęcania do innych obrazami możliwych korzyści. Wtedy 

będą oni działali z wielką energią z własnej chęci. Takie 
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posługiwanie się ludźmi jest właśnie podobne do nadawania pędu 

okrągłym kamieniom na stromym zboczu: trzeba je tylko umieścić 

na szczycie góry i zadbać wcześniej, by były okrągłe (V. 8). W 

gruncie rzeczy cała teoria kierowania wojskami wyłożona w 

traktacie Sun Zi opiera się na koncepcji „mocy” rodzącej się w 

jednostkach i masach spontanicznie w określonych warunkach, 

powodujących ich do ściśle ukierunkowanych działań.  

Dla opisania tej specyficznej  siły traktat używa metafor 

naciągniętego łuku zdolnego wyrzucać strzały, okrągłych 

kamieni, czy bierwion toczących się w dół po zboczu góry, albo 

też potoku niosącego nawet wielkie kamienie. Chodzi tu, jak 

można domyślać się, o pewną „energię”, którą ma poruszający się 

przedmiot, dzięki której może uderzyć, zabić, przesunąć kamień, 

itp.  

Koncepcję „mocy” trzeba objaśniać odwołując się do  

koncepcji: „formy” (xing 形). Oba te terminy były rozmaicie 

interpretowane przez komentatorów chińskich, a jeszcze większe 

zamieszanie panuje w ich tłumaczeniach na języki 

indoeuropejskie. Tu przyjmujemy, że Forma, inaczej niż w myśli 

europejskiej, obejmowała nie tylko sam kształt i przymioty, ale 

także tworzywo. Ponadto, zgodnie z duchem filozofii chińskiej, 

wszystko ujmującej nie statycznie, lecz dynamicznie, Forma 

włączała „naturalny kierunek zmian” danego obiektu. Np. góra w 

tym ujęciu to nie tylko masa ziemi i skał wydźwignięta w górę, 
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lecz i coś ulegającego stopniowo spłaszczaniu, rozmywaniu. 

Należy pamiętać, ze w języku chińskim cechy przedmiotu, które 

w językach indoeuropejskich tworzą odrębną część mowy – 

przymiotniki i bliskie są rzeczownikom, w języku chińskim były 

raczej pewnym typem czasownika, a opisywały pewne stany, nie 

zaś statyczne „przymioty”. Moc zaś to było coś dodane do tej 

Formy w sposób niejako sztuczny, przez szczególne warunki, czy 

sytuację, nadające gwałtowny ruch i wyznaczające jego kierunek. 

W przypadku wojska owa Moc była tworzona przez jej ducha, nie 

zaś – jak mógłby mniemać czytelnik europejski – przez jej 

uzbrojenie oraz liczebność.   

Traktat wprowadził także inne pojęcie: „mierzenia” (jie 節), 

związane z Mocą. Chociaż znaczenie tego terminu nie całkiem 

jest jasne, najprawdopodobniej chodzi tu o dokładne wymierzenie 

ciosu. W sposób charakterystyczny dla wielu starożytnych 

myślicieli, ilustrował jego znaczenie przez metaforę spuszczenia 

w odpowiednim momencie mechanizmu spustowego strzały w 

wycelowanej kuszy, albo jako nagłe, lecz precyzyjne uderzenie 

jastrzębia na ofiarę. Owo „mierzenie”,  wedle objaśnień tekstu, 

musi polegać na dokładnym wymierzeniu celu i dystansu, który 

zawsze powinien być możliwie bliski, by – jak można sądzić – 

„moc  nie wytracała się”89. 
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4). Prakseologiczne zasady skutecznego działania przedstawione w 

traktacie  

Klasyczna teoria wojny zawiera pewne ogólne zasady 

osiągnięcia pożądanych  skutków i odnoszenia sukcesów w 

działaniu społecznym. Wprawdzie zostały one sformułowane w 

odniesieniu do wojny, czy szerzej - wszelkiej konfrontacji 

międzypaństwowej, ale – jak wspominaliśmy – już w 

starożytności dostrzeżono ich użyteczność dla innych sfer 

aktywności, szczególnie dla handlu i przedsiębiorczości. Niektóre 

z tych zasad zaprezentowane zostały explicite, natomiast inne są 

obecne w traktacie, ale tylko implicite leżąc u podstaw wielu 

rekomendowanych operacji. Poniżej postaramy się przedstawić 

tak jedne, jak i drugie, rzecz jasna w świetle późniejszych 

chińskich interpretacji i praktyki.  

A. Zasada maksymalizacji korzyści i minimalizacji strat 

Podejmując jakiekolwiek działanie należy trzeźwo rozważyć 

jego cele i dążyć do osiągnięcia maksymalnych korzyści 

(najlepiej korzyści pełnej - quan li 全 利) przy minimalnych 

stratach, nakładach wysiłku i ryzyku. Uznaje się przy tym jako 

straty nie tylko koszty własne, straty po własnej stronie, ale także 

straty wroga zmniejszające naszą potencjalną zdobycz. Ideałem 

jest: nic nie stracić a wszystko zdobyć.90 
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B. Zasada spontanicznego ruchu 

Zazwyczaj musimy osiągać nasze cele przy pomocy i 

współpracy innych ludzi. Należy wtedy posługiwać się ich 

własnymi dążeniami, a nie wymuszać pożądanych działań 

rozkazami. Należy opierać się na ich własnej „mocy" (shi 勢) nie 

zaś na nakazach. Ludzie wykonujący części naszego planu nie 

muszą przy tym wcale wiedzieć o jego istnieniu, ani znać naszych 

celów. Nawet nie powinni ich znać. Wystarczy by wykonali to, 

czego się po nich spodziewamy.  

Sun Wu używa znakomitego porównania: naturą okrągłych 

kamieni i bierwion jest leżenie spokojnie na miejscu równym; 

jeśli natomiast znajdą się na pochyłości rodzi się ruch; leżą 

spokojnie, gdy są graniaste, a toczą się, gdy są okrągłe. Wódz 

powoduje, by inni szli w bój, jak człowiek toczący kamień z 

wysokiej góry. Jego moc jest mocą innych ludzi. Jego zadaniem 

jest tylko zadbanie, aby „stworzone zostały warunki wywołujące 

ruch” i by ludzie mieli potrzebne cechy. Owe „warunki” – to był 

przede wszystkim obraz własnej sytuacji, jaki tworzono, przede 

wszystkim zaś zagrożeń i możliwych korzyści, by ludzie sami 

dążyli do wskazanych przez nas celów, realizując nieświadomie 

nasze plany. Zasada spontanicznego ruchu odnosi się przy tym nie 

tylko do strony własnej, ale także do przeciwnika, do wszystkich 

podmiotów działających na danym teatrze. Myśliciele chińscy nie 

oddzielali ponadto świata ludzkiego od przyrodniczego. 
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Oczekiwano, że różne naturalne elementy sytuacji również 

samoistnie będą działać lub podlegać zmianom. Należało zatem 

poznawać ich naturę i uwzględniać je w rachubach.  

C. Zasada właściwego doboru ludzi 

Ludzi należy dobierać odpowiednio do powierzonych im 

zadań. Z tego punktu widzenia nie ma cech ludzkich dobrych i 

złych w sposób absolutny. Wódz powinien tylko znać te cechy. 

Jeśli np. tchórzowi da się zadanie prowadzenia pozorowanego 

ataku, licząc na jego ucieczkę, a sprzedawczykowi zdradzenie 

planu wrogowi - obydwaj uczynią to bardzo dobrze działając 

spontanicznie. Jeden ucieknie nie wiedząc, że o to właśnie 

chodziło, a drugi sprzeda rzekome „tajne plany”, także nie 

wiedząc, że informacje mu powierzone zostały celowo 

przygotowane dla wroga. W tym duchu rekomendowano np. 

wykorzystywanie patriotyzmu i lojalności jeńców. Najpierw 

należało umożliwić im zapoznanie się z rzekomymi planami 

kampanii, a potem osłabić dozór nad nimi, by mogli uciec i 

donieść fałszywe plany wrogowi. Zadanie trudne powierzać 

należało ryzykantom, a wymagające szczególnej odwagi - bitnym 

osiłkom. Do przenoszenia pilnych wiadomości należało dobierać 

szybkobiegaczy, a do przechodzenia przez góry – utalentowanych 
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do wspinaczki po urwiskach91. Stąd łatwo mogła się zrodzić 

tradycja tworzenia specjalnych doborowych oddziałów dla 

rozpoczęcia ataku, dywersji na tyłach wroga, czy nawet gotowych 

iść w bój na śmierć92. 

D. Zasada kierowania przy pomocy korzyści i szkód 

Ludzi pobudzać należy do pożądanych działań ukazując im 

jakieś korzyści (li 利), a powstrzymywać przez ukazywanie 

oczekiwanych szkód, lub zagrożeń (hai 害). Zarówno jedne jak i 

drugie mogą być rzeczywiste lub tylko pozorne. W tym drugim 

przypadku przez kreację pewnych wyobrażeń sytuacji dąży się do 

wywołania określonych zachowań. W szerszym ujęciu, ludźmi 

kierować należy przez stwarzanie określonych warunków 

zewnętrznych, a dokładniej – pewnego ich obrazu. Postrzegając 

to jako układ bodźców pozytywnych i negatywnych, nagród 

(shang 賞) i kar (fa  罰), a dokładniej: wyobrażeń korzyści i 

niebezpieczeństw93. 

E. Zasada odpowiedniego kształtowania psychiki ludzi  

Niekiedy potrzebne są reakcje ludzkie nie oparte na samym 

ukazywaniu korzyści i zagrożeń, bodźców pozytywnych i 

negatywnych. Wówczas należy ludzi zawczasu nauczyć 
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 Wuzi, rozdz. I, par. 5; Wujing zongyao, j. 1,  par. Liao bing 料 兵 [Ocena żołnierzy], Xuan 

feng 選 鋒  [Dobór oddziału uderzeniowego], Xuan neng 選 能 [Dobór ludzi ze szczególnymi 

zdolnościami], str. 43-48. 
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 Weiliaozi, rozdz. XXII.  
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 Sunzi, rozdz. I, 3; V.7; VI.2; VIII.6. 
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potrzebnych reakcji, albo też wytworzyć w nich odpowiednie 

stany emocjonalne, przywiązanie, lojalność itp. W traktacie Sun 

Zi kluczowym sposobem tworzenia w podległych wojskach 

posłuszeństwa, ducha wzajemnej pomocy i prawdziwie 

straceńczego zapału dla wygrania starcia nawet z dużo 

liczniejszym wrogiem było stworzenie „sytuacji śmierci” (si di 死 

地). Stąd za główne zadanie wodza uważał on rzucenie własnej 

armii w sytuację bez wyjścia, a unikanie postawienia wroga w 

podobnej sytuacji. Dlatego – wbrew zachodniej tradycji brania 

przeciwnika „w kocioł” – Sun Wu zaleca odcinanie właśnie 

swoim wojskom drogi ucieczki, a pozostawianie jej zawsze 

przeciwnikowi94. Podkreślić należy, że zgodnie z koncepcjami 

Sun Wu, straceńczy heroizm pochodzi w tym przypadku z 

przekonania o nieuchronnej zgubie. Żołnierze nie walczą o 

przebicie się, czy o własne życie, lecz starają się jedynie zabić 

przed śmiercią jak najwięcej przeciwników. Dlatego sami są 

zaskoczeni, gdy ostatecznie z opresji wychodzą żywi, lecz taki 

wynik przewiduje wódz kreując specjalnie „psychozę śmierci”, by 

wojskom nadać szczególną bitność.  

Trzeba dodać, że takie zalecenia wiązały się niewątpliwie ze 

szczególnym podejściem do śmierci jednostki, a także ze 

specyficznymi warunkami historycznymi. Normalnie żołnierze 

nie byli zbytnio motywowani do walki, i armie nieraz rzucały się 
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 Sunzi, VII.10; IX.15; XI.8-11, 13, 16. 
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po prostu do ucieczki w chwili zagrożenia. To dopiero w epoce 

Królestw Walczących pojawiać się zaczęły pierwociny 

patriotyzmu i dążenia do obrony „swojego państwa”. Jednak 

obawy, że armia może uciec przed bitwą, czy rozpadnie się na 

masę dezerterów grabiących własną ludność przed nadejściem 

wroga – towarzyszyły dowódcom chińskim jeszcze w początkach 

XX w.  

Japońscy kamikaze z okresu II wojny światowej też byli 

związani z tą tradycją „działań straceńczych”. Tacy „gotowi na 

śmierć”, z opaskami na czole, nie tylko za życia cieszyli się 

szczególnym prestiżem, ale mogły być z takich wojowników 

dumne ich rodziny i wspólnoty. Ponadto ich rodziny otrzymywały 

specjalną opiekę od państwa. Tak więc śmierć jednostki była też 

ofiara dla dobra rodziny. 

 Inne sposoby specjalnego motywowania ludzi podaje traktat 

przypisywany Wu Zi, który wprowadził je do myśli wojskowej 

rozwinąwszy teorię Su Wu.  Oto najbardziej znane z nich. 

- Udzielanie publicznie nagród i kar. Wu Zi rekomendował 

organizowanie publicznych uczt z udziałem rodzin żołnierzy, z 

ostentacyjnym rozmieszczaniem ich w biesiadzie według zasług95. 

Ci z wielkimi zasługami byli sadzani na miejscach honorowych i 

goszczeni znakomicie, a ci bez zasług – na miejscach poślednich i 
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  Wuzi, VI. 
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otrzymywali marne jadło. I takie praktyki należało stosować przez 

kilka lat. Poniżanie na oczach rodzin, i razem z rodzinami, miało 

być czynnikiem nadzwyczaj motywującym do heroicznej walki na 

przyszłość, gdy tylko okoliczność się nadarzy.  

- Okazywanie wielkiej troski o żołnierzy jako ludzi, a także o 

ich rodziny. Celem było w tym przypadku wytworzenie w 

żołnierzach poczucia ogromnego i niespłaconego długu wobec 

wodza, tak by wręcz szukali oni okazji oddania zań życia. Sławna 

jest historyjka, jak to Wu Qi wyssał osobiście czyraka żołnierzowi 

sprawiającego mu wielkie cierpienia (miało to być najlepszą 

formą leczenia), by uzyskać taki właśnie efekt. Zatem matka 

owego żołnierza usłyszawszy o trosce wodza, od razu zaczęła 

płakać, wiedząc, ze syn niechybnie odda zań życie96. 

- Dzielenie z żołnierzami wszelkich niewygód i życie z nimi 

razem. Obejmowało to, m.in. maszerowanie z nimi pieszo, 

jedzenie z tego samego garnka, oddawanie potrzebującym swojej 

lepszej odzieży, itp97. Wówczas, jak sądzono, uzyskuje się pełne  

oddanie armii wodzowi i zapobiega wszelkim szemraniom na 

ciężkie warunki.  

- Wpajanie ludziom przekonania, że każda obietnica 

zwierzchnika będzie dotrzymana, a każda kara będzie wykonana. 
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Należy wpoić ludziom, by ślepo ufali zwierzchnikom i byli im 

bezwzględnie posłuszni, nie myśląc, czy dany rozkaz ma sens, czy 

obiecywana kara, albo nagroda, są odpowiednie do polecanego, 

czy zakazywanego, czynu. Sławny jest trik Wu Qi, który miał 

rzekomo nakazać wywieszenie na południowych wrotach miasta, 

nad którym objął zarząd, tablicy z ogłoszeniem, że kto rozbije tę 

deskę otrzyma wysokie stanowisko. Ogłoszenie wydawało się 

zupełnie absurdalne, wszyscy przez cały dzień oglądali je więc i 

śmieli się, gdyż za czyn łatwy, a naruszający wręcz prestiż 

władzy, obiecywano ogromną nagrodę. Dopiero gdy ktoś 

spróbował to zrobić i rzeczywiście otrzymał awans, następnego 

dnia wszyscy rzucili się do czytania wywieszonej na nowo 

tablicy, by zaraz wykonać polecenie98. 

Inny wariant tej opowieści o kształtowaniu ślepej wiary ludzi 

w każde słowo zarządcy mówi o przeniesieniu dyszla od wozu od  

północnej do południowej bramy miasta, co było dystansem 

niewielkim, i obietnicy nadzielenia pierwszego, który to uczyni 

polem. Także w tym przypadku wszyscy później chcieli nosić 

dyszel, lecz nagroda dotyczyła tylko pierwszego99.  

 Idea kształtowania cech ludzkich nie była oczywiście 

stworzona przez teoretyków wojskowych, a była akceptowana 
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dość powszechnie. Nowe było tylko jej specyficzne ujęcie oparte 

na pragmatyzmie nie na przesłankach moralnych. 

F. Zasada wzbudzania silnych emocji i tworzenia chwilowo 

pożądanych stanów psychicznych 

Niekiedy celem bezpośrednim rekomendowanych działań jest 

wyzwolenie głównie pewnych stanów psychicznych u 

pojedynczych ludzi i całych zbiorowości, a dopiero za ich 

pośrednictwem uzyskuje się pożądane zachowania. Kategoria ta 

różni się od poprzednich głównie tym, że przedmiotem operacji są 

głównie emocje, z natury rzeczy na ogół krótkotrwałe. Oto 

niektóre zalecenia:  

- Chcąc sprowokować nieprzyjaciela do nieprzemyślanych 

kroków, do porzucenia wcześniej przygotowanych planów lub 

pozycji obronnych, do zmieszania jego szyków itp. należy 

zdenerwować go.100      

- Jedność i solidarność ludzi, podobnie jak posłuszeństwo 

wszelkim rozkazom zwierzchników, rodzą się w sposób naturalny 

w sytuacji wielkiego zagrożenia zewnętrznego. Jak obrazowo 

ujmuje to Sun Zi, nawet ludzie z dwu nienawidzących się państw 

Wu i Yue będą przyjacielscy wobec siebie i solidarni siedząc w 

jednej łódce na rzece, kiedy nadciągnie burza. Ludzi w sytuacji 
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 Sun Zi, rozdz. I, s. 12, Kuo Hua - Jo (10), s. 18, 23. 
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zagrożenia porównuje do stada owiec, które posłusznie pędzą, 

gdy goni się je to tu to tam.101 

- Heroizm rodzi się w skali masowej w sytuacji bez wyjścia, 

gdy pewna jest śmierć ludzie przestają się bać czegokolwiek, 

gotowi wtedy walczyć najzacieklej.102  

- Zwierzchnik niższego szczebla może najszybciej i 

najłatwiej uzyskać posłuszeństwo całej zbiorowości, pilne 

wykonywanie jego rozkazów, gdy surowo ukarze osobę 

najbardziej wpływową, cieszącą się szczególnymi względami 

władcy, itp. Autorytet budowany jest w tym wypadku na 

wywołaniu gwałtownego strachu, na zademonstrowaniu 

surowości i konsekwencji. Sławny jest przykład Sun Zi, kiedy dla 

pokazania jego umiejętności wodzowskich książe oddał mu pod 

dowództwo dla pokazowych ćwiczeń kobiety dworskie, te tylko 

śmiały się i chichotały nie wykonując żadnych komend. Wtedy 

Sun Zi rozkazał ściąć dwie ukochane nałożnice księcia 

postawione na czele oddziałów i uczynił to mimo próśb 

przerażonego władcy. Wtedy wszystkie kobiety natychmiast 

sprawnie zaczęły wykonywać wszystkie rozkazy.103 

      G. Zasada uderzenia pełnią w pustkę. 
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Naturą wszelkiej walki jest unikanie miejsc silnych, a 

uderzanie w słabe, podobnie jak woda omija podwyższenia i 

cieknie do miejsc niskich. Uderzać należy zawsze tak, jakby 

uderzało się kamieniem w jajko. W konfrontacji z przeciwnikiem 

trzeba przeciwstawiać mu zawsze własną przewagę w jakimś 

aspekcie jego słabości, zapobiegać zaś konfrontacji w aspekcie 

dla nas niekorzystnym, w którym to on ma przewagę. Sun Zi 

wprowadza trzy pojęcia: pełni (shih), pustki (hsü) i formy (hsing). 

Uderzać trzeba zawsze „pełnią” w „pustkę”, zaś ich widoczny 

porządek stanowi „forma.” Realizacja tej zasady mogła być 

realizowana na wiele różnych sposobów. Najważniejszymi z nich 

były:  

             - Reguła uderzania w miejsca słabe 

Każdy przedmiot ma pewną strukturę, ma miejsce twarde i 

miękkie, silne i słabe. Odnosi się to zarówno do partnera lub 

przeciwnika, jak i do strony własnej. Trzeba uderzać właśnie w 

umiejętnie dobrane słabe punkty przeciwnika.104 

- Reguła wykorzystywania naturalnych zmian 

psychologiczno – społecznych determinujących momenty 

słabości. 
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Wszystko ulega nieustannym zmianom, ale zachodzą one w 

sposób regularny, w ramach pewnych cyklów, które należy 

poznać, by móc je wykorzystać w walce. 

1. Zaczynając jakieś działania ludzie pełni są animuszu, 

później tracą zapał, aż wreszcie myślą tylko o rozejściu się do 

domów. Należy zatem uderzać własnymi świeżymi siłami na 

przeciwnika, który stracił zapał albo nawet myśli o zaniechaniu 

działań.  

2. Porządek wykazuje tendencje do załamywania się po 

pewnym czasie, rodzi się wówczas zamieszanie i chaos. Należy 

zatem odczekać aż u przeciwnika zacznie się chaos i zamieszanie 

i dopiero wtedy uderzać nań. Wówczas też można wystąpienie 

zamieszek prowokować. 

3. Podejmujący akcje jest zwykle silny, syty, wypoczęty, 

później jednak przez własne działania męczy się, wyczerpuje swe 

zasoby, zjada swą żywność. Należy zatem działać zawsze tak, by 

swe świeże siły przeciwstawić przeciwnikowi słabemu, głodnemu 

i zmęczonemu. Można nawet celowo przyśpieszać 

wyczerpywanie sił i zasobów przeciwnika.  

Te trzy reguły sformułowane są już w traktacie Sun Zi, 

nazywa je się tam regułami kierowania duchem (qi 氣 ), umysłami 



 76 

(xin 心) i siłami (li 力).105 Reguły te korespondowały z popularnym 

zaleceniem, odnoszonym później nie tylko do wojny, by zawsze 

przystępować do działań po innych, daje to bowiem rozmaite 

korzyści. 

H. Zasada działania zgodnie z naturą rzeczy 

Działać należy – jak wspomniano powyżej - zawsze zgodnie 

z naturą wszystkich rzeczy, a nie przeciwko niej, odpowiednio do 

warunków czasu i miejsca, zgodnie ze stałymi, regularnymi ich 

przemianami (bian). Zasada ta jest już wyraźnie sformułowana u 

Sun Zi. Według niego nic nie jest wieczne i niezmienne, trwałe. 

siła zmienia się w słabość, a ze słabości rodzi się siła, porządek 

rodzi chaos a z chaosu znowu może zrodzić się porządek, szkoda 

może być przekształcona w korzyść, a korzyść może przynieść 

ogromne szkody. Struktura "pełni" i "pustki" zmienia się w 

czasie, zależy od miejsca, jest pochodną stosunku sił dwu stron, 

nie może być więc traktowana mechanicznie, jako coś stałego. 

Nic nie jest absolutne, a wszystko jest względne, uzyskuje swą 

jakość przez porównanie, i zmienia się. Zmieniają się pory roku, 

zmienia się sytuacja. Trzeba umieć dostosowywać swe działania 

do tych zmian, umieć przewidywać je zawczasu i wkalkulować w 

plan działań.106  
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I. Zasada łączenia korzyści i szkody 

Celem każdego działania jest osiągnięcie jakiejś korzyści 

(li).Korzyść tę osiąga się jednak dopiero wtedy, gdy zostaną 

wkalkulowane i szkody (hai) jakimi jest ona brzemienna i jakie 

ponosi się przy jej osiąganiu. Wszelka zaś szkoda może być 

zlikwidowana przez dostrzeżenie i użycie korzyści, jakie ona dać 

może. Korzyść osiąga się tylko przez zrozumienie i 

uwzględnienie przemian (bian), jakim podlegają wszystkie 

zjawiska i rzeczy. Korzyść bowiem nie jest czymś absolutnym, 

istniejącym stale, ale pojawia się przez umiejętne wykorzystanie 

zespołu warunków, które muszą współwystąpić. Np. przełęcz da 

wygody, gdy się ją samemu zajmie i gdy przeciwnik tę właśnie 

drogę wybierze. Dlatego są miasta, których się nie zdobywa i 

drogi, którymi się nie chodzi; tylko znając przemiany można 

wykorzystywać i teren i ludzi.107 

J. Zasada osiągania celu drogą okrężną  

W sytuacji konkurencji cel osiąga się pewniej i łatwiej drogą 

okrężną. Zamiast dążyć do osiągnięcia go szybko, bezpośrednio, 

czemu partner może przeszkodzić, lepiej jest znaleźć sposób 

nieoczekiwany, trudniejszy w wykonaniu, pozornie zmierzać do 

czegoś innego - by łatwiej dojść do celu ostatecznego108. 
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K. Zasada analizy sytuacji i opracowania odpowiedniego 

planu działania  

Chcąc coś osiągnąć należy zawsze zacząć od analizy 

możliwości własnych i zawartych potencjalnie w obiekcie 

działań, od analizy przewidywanych zmian, które zajdą w 

przyszłości, i wszystkich okoliczności. Na tej podstawie dopiero 

trzeba określić, czy zadanie jest możliwe do wykonania, jeśli nie 

ma pewności sukcesu, należy zeń zrezygnować. Jeśli zaś zadanie 

może być pojęte, trzeba opracować plan długoterminowy i 

uwzględniający wszystkie okoliczności, możliwe zachowania 

partnerów i zmiany zachodzące wraz z upływem czasu. Ów plan 

jest podstawowym czynnikiem decydującym o sukcesie, dobry 

plan stwarza duże szanse osiągnięcia go, zły zaś powoduje 

nieuchronność porażki.109 Dla analizy sytuacji i opracowywania 

planu Sun Zi wprowadził kilka terminów, które później podlegały 

rozmaitym zmianom. Najważniejszymi z nich były: 

porównywanie (jiao), ocenianie (liao), wyliczenia i kalkulacje (ji 

計, suan 算 ), planowanie (mou 謀). Ten ostatni termin później 

nabrał znaczenia pejoratywnego, zaczęto nim określać 

planowanie podstępne, chytre machinacje, zaś „ji” używano na 

określenie „działania wyliczonego”, tj. strategemu. 
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Zasada dostosowywania działań do zachodzących zmian 

wymaga pewnych dodatkowych wyjaśnień. Jest ona w sposób 

oczywisty zbieżna z myślą taoistyczną. Jej przyjęcie przez 

teoretyków wojskowych, poczynając od Sun Zi, pozwala 

zrozumieć po części fenomen tak bliskich związków obu teorii i 

częste wzmianki o studiowaniu Księgi przemian lub tekstów 

taoistycznych przez osoby zainteresowane wojskowością.110 

Użyte w opisie zasady słowo "warunki" jest nieco mylące dla 

czytelnika wyrosłego w kręgu cywilizacji zachodniej. Otóż, jak 

się wydaje, Chińczycy rozumieli rolę warunków jakiegoś 

działania z gruntu inaczej niż jest to przyjmowane w europejskiej 

tradycji filozoficznej. Traktowali je oni jako kluczowy element 

układu przyczynowego, konieczny dla zaistnienia zjawiska, i 

wywołujący je. Były one zatem dla nich przyczyną, a raczej 

współprzyczyną. Niekiedy nawet przyczyna bezpośrednia, dla nas 

najważniejsza, dla nich była tylko czynnikiem przypadkowym i 

drugorzędnym. Tego typu sposób myślenia występował nie tylko 

w tekstach klasycznych, ale dominuje w Chinach po dziś dzień.111  

Dobry przykład takiego sposobu rozumowania znajdujemy 

np. w Zhanguo ce.  

Ten kto wyrusza w pole po innych, znajdzie oparcie, a ten, który 

unika nienawiści wybierze czas odpowiedni. Oto dlaczego mędrzec 
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 Patrz np. J.V. Liu, s. 12, 47. 
111

 Gawlikowski (5). 
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biorąc się za dzieło z pewnością oprze się na sztuce oceny sytuacji i 

wyruszy na pewno w odpowiednim czasie. Przecie ten kto opiera się 

na ocenie sytuacji jest panem wszystkich zjawisk, a ten, który 

(wykorzystuje) warunki czasu jest pierwszym we wszystkich 

poczynaniach. Dlatego mało jest takich, którzy by nie dostosowali się 

do sytuacji, zlekceważyli warunki czasu, a mimo wszystko byliby w 

stanie osiągnąć sukces. Przecież nawet miecze Kang Chiang i Mo Ye 

nie mogą ciąć, jeśli nie otrzymają siły ludzkiej.
112

 Nawet mocna 

strzała z zaostrzonym grotem nie może zabić na odległość, jeśli nie 

posłużyć się dodatkowo cięciwą (łuku) albo mechanizmem (arbaletu). 

I strzała jest ostra i miecz wyszlifowany, dlaczegoż jest więc tak? Nie 

oparto się na ważnych warunkach.”
113

  

Jak widać, autor tych słów określał jako "warunki" najistotniejszą 

część materialnego kompleksu powodującego określony skutek. 

Szczególnie sprawa odpowiedniego czasu, odpowiedniej pory 

fascynowała myślicieli chińskich.  

 Sztuka działania odpowiednio do natury, chociaż w ujęciu 

statycznym, nie dynamicznym, jak u Sun Zi, bardzo sugestywnie 

została przedstawiona w Zhuang Zi, w relacji książęcego 

kucharza. Tak objaśniał on swoją sztukę.  

                                                           
112

 Gang Jiang i Mo Ye, mąż i żona z państwa Yue, byli sławnymi mistrzami w 

sporządzaniu mieczy. Wykonali m. in. dwa znakomite dla swego władcy, jeden 

męski a drugi „żeński” nazywane ich imionami. Patrz: Wu Yue chun qiu, Hou 

Lu nei juan. 
113

 Zhanguo ce, rozdz. 4, s. 41 b: tr. auct; ad juv. Crump, s. 195. 
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Posuwając się zgodnie z naturalnymi włóknami przecinam 

stawy, wchodzę w puste przestrzenie; nigdy nie robię tego, co 

jest zbyt twarde; centralnych żył i ścięgien, a tym bardziej 

wielkich kości. W stawach (zawsze) są szczeliny, a ostrze 

noża nie ma przecież zgrubień. Dobry kucharz tnie, (i 

dlatego) zmienia nóż raz na rok. Marny kucharz rąbie, (i 

dlatego) zmienia nóż co miesiąc. Nóż (waszego) sługi ma już 

dziewiętnaście lat. Rozdzieliłem nim wiele tysięcy tusz 

wołowych, a ostrze jego (wygląda) jak dopiero co zaostrzone 

na osełce. Kiedy wprowadza się cienkie ostrze noża w 

szczelinę, znajdzie się aż nadmiar miejsca dla tańców noża 

dlatego to nawet po 19 latach ostrze jego (wygląda) jak 

zaostrzone dopiero co na osełce.114  

Fragment ten pozwala także głębiej zrozumieć wcześniej 

wymienioną zasadę uderzania siłą w miejsce słabe, "pełnią" w 

"pustkę", samą istotę strategii w klasycznej chińskiej teorii wojny. 

Głęboka niechęć myślicieli chińskich do łamania oporu siłą, a 

nieustanna apoteoza zwycięstw osiąganych przemyślnymi 

działaniami, bez walki, sukcesów bez tępienia oręża - znajdowała 

oparcie w tych właśnie koncepcjach filozoficznych. 

 Owe koncepcje prakseologiczne mają niewątpliwie głębokie 

podłoże kulturowe. Jakie były przyczyny ukształtowania się w 
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 Zhuang Zi, rozdz. III, Waley (6), mod. Fragment ten był już cytowany 

obszerniej w t. II, s. 45 - 46. 
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Azji Wschodniej takich właśnie tradycji walki zbiorowej i 

indywidualnej, ograniczania użycia siły w działaniu - nie jest 

jasne. Być może wyrastały one z doświadczeń myśliwskich i 

rybackich, w których pomysłowość, stosowanie rozmaitych 

podstępów i pułapek odgrywa rolę znacznie większą niż siła 

fizyczna.115 Wspomnieć można, że ścisły związek ćwiczeń 

wojskowych z polowaniami podtrzymywany był w Chinach 

tradycyjnie od głębokiej starożytności aż do połowy XIX wieku. 

Pewną rolę mogło odgrywać negatywne podejście do wojny i 

przemocy, jakie stopniowo ugruntowało się w Chinach. To jednak 

nie mogło być czynnikiem zasadniczym. Po pierwsze, takie 

tradycyjne walki i działania wydają się znacznie starsze niż 

negatywny stosunek do siły fizycznej i przemocy. Po drugie, te 

same sposoby walki nie siła lecz sztuka występują w Japonii i w 

Azji Południowo - Wschodniej, u ludów wietskich i malajskich, w 

połączeniu z apoteozą cnót wojskowych, i gloryfikacją wojny w 

kulturze.  

 Działania oparte na sztuce nie zaś sile, na wykorzystaniu 

dążeń wszystkich uczestników i zmieniających się warunków 

korespondują natomiast dobrze z charakterem stosunków 

społecznych w Azji Wschodniej. Wykształciła się tam tradycja 

oparcia życia społecznego na silnych kolektywach rodowych i 
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 Tak tłumaczył np. Mikuszewicz genezę analogicznych zasad stosowanych w 

życiu codziennym w Kampuczy, a odzwierciedlonych w bajkach i opowieściach 

ludowych. Patrz: Gorgonieva, s. 9 - 10. 
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wspólnotach wioskowych, a wzorcem jednostkowym była 

osobowość zależna. Stąd działania społeczne oparte były na 

zasadzie uzyskania consensusu, musiały uwzględniać pragnienia 

wszystkich uczestników, wymagały skomplikowanych zabiegów. 

To też spowodowało niewykształcenie się tam tradycji 

głosowania i wyborów, zasady mechanicznego przyjmowania 

decyzji, za którą opowie się większość osób. Owa sytuacja 

rzutowała na sposób działania jednostek, uczyła je od dzieciństwa 

zasad skomplikowanych rozgrywek opartych na przemyślności, 

na chęciach i słabostkach innych nie zaś na sile i przymusie 

fizycznym.116  

 Można przytoczyć dwa przykłady przemawiające za takim 

objaśnieniem. Kiedy Mao Tse-Tung objaśniał Edgarowi Snow 

genezę swojej strategii wojskowej i swojej metody walki słabego 

przeciw silnemu i ataku pośredniego, wspomniał, że wielki 

wpływ wywarła nań matka i obserwacja jej stosunków z ojcem, 

jej przemyślnych wybiegów. 

 W Księdze Mistrza Han Feia znajdujemy passus mówiący w 

gruncie rzeczy o tym samym: o wojno-podobnym układzie relacji 

między władcą a jego urzędnikami, między zwierzchnikami a 

podwładnymi, przy czym to właśnie podwładni stosują głównie 
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 Starożytny komentator Wang Pi dodaje następująca wskazówkę: „Dla 
zwalczania oszustów i bandytów należy się opierać na tych czterech [zasadach]. 
Polegając na naturze rzeczy pozwólmy im zniszczyć samych siebie.” (przekł. 
P.J. Lin, p. 36). Zasady te odnoszono więc wyraźnie także do wszelkich walk. 
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tricki wojenne. Czytamy tam, że już Cesarz Żółty sformułował 

powiedzenie: „Zwierzchnik i podwładny toczą sto bitew każdego 

dnia,” gdyż podwładni ukrywają swe triki, którymi testują 

zdolności zwierzchników, a ci ostatni wykorzystują reguły i 

normy by ograniczać wpływy podwładnych i dzielić ich.”  

 Każda wspólnota społeczna jest zhierarchizowana wewnątrz 

i stosunki między wspólnotami często cechowało 

podporządkowanie jednych - innym. Stosunki wyższy - niższy 

były w Azji Wschodniej podkreślane z ogromną siłą nawet 

wewnątrz rodziny, każdy więc przechodził fazę „bycia 

podporządkowanym” i musiał uczyć się obrony swoich interesów 

w tym szczególnym nie - partnerskim układzie stosunków. 

Chociaż wojna zakłada partnerstwo i równość stron, w Azji 

Wschodniej zastosowano do wojny zasady ukształtowane w 

innym układzie relacji: podporządkowania - dominacji. To 

stwierdzenie pomaga zrozumieć wiele cech swoistych 

wschodnioazjatyckiej strategii stosowanych także w życiu 

codziennym, a nie tylko na wojnie. 

 Trzeba dodać, że elementy analogiczne występowały 

również w tradycji kultur śródziemnomorskich, na Zachodzie nie 

zostały one jednak rozwinięte w cały system myślowy, jak stało 

się to w Chinach. Chociaż Europa zna biblijny motyw walki 

Dawida z Goliatem pozostawał on bez większego wpływu na 

wzorce działania. Natomiast w Chinach szeroko przyjmowano od 
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starożytności  fundamentalne tezy głoszące, że natura świata jest 

ciągłą przemianą, rodzenie się, rozwój i upadek, zwyciężanie tego 

co jest silne przez to co jest słabe, że sztuka działania powinna 

zapewniać osiągnięcia pożądanych rezultatów bez „poruszania 

grubej materii rzeczy”. Ten kontekst społeczno-kulturowy 

pozwala zrozumieć przyczyny niezwykłej żywotności koncepcji 

Sun Zi i niezwykle szerokiego ich stosowania.  


