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•  A bst ra k t  • 

Celem tego artykułu było omówienie podsta-
wowych pojęć z filozofii wojny Clausewitza. Na 
początku przedstawiono i poddano krytyce nie-
które starsze interpretacje, które zakładały teo-
retyczny schemat O wojnie. W następnej czę-
ści przedstawiono kilka ostatnich interpretacji 
opartych na rozróżnieniu między „wczesnym” 
i „starym” lub „dojrzałym” Clausewitzem. 
Dają nam nowe spojrzenie na kilka problemów 
teoretycznych zawartych w pruskich pracach 
generalnych i jego stosunek do wielu ważnych 
filozofów Oświecenia, takich jak Kant i Hegel. 
W końcu starałem się dowieść, że teoria Clau-
sewitza ma charakter dialektyczny, co sprawia, 
że jest ona otwarta i warta dalszego rozwoju.

S łowa k luc z owe: Clausewitz; filozofia woj-
ny; dialektyka; Oświecenie; sztuka wojny

•  A bst rac t  • 

The aim of this article was to discuss basic con-
cepts of Clausewitz philosophy of war. At first, 
I wanted to present and criticize some older 
interpretations of philosophical assumptions 
which founded theoretical schema of On war. 
In the next part, I presented some recent in-
terpretations based on the distinction between 
“early” and “old” (or “mature”) Clausewitz. 
They gave us new look on few theoretical prob-
lems included in Prussian’s general works and 
his attitude to many important Enlightenment 
philosophers like Kant and Hegel. Finally,  
I tried to prove that Clausewitz theory has 
dialectical character, which makes it open and 
worth further developments. 
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Wprowadzenie

Myśl pruskiego generała i teoretyka wojskowości Carla Philippa Gottfrieda von 
Clausewitza cieszy się od wielu lat niesłabnącą popularnością w krajach zachod-
nich. Niemal corocznie wychodzą nowe publikacje akademickie poświęcone tej 
postaci. Mimo iż jego nazwiska próżno szukać w podręcznikach z historii filo-
zofii, to jednak przez znawców uważany jest za filozofa, który całkowicie zmienił 
postrzeganie zjawiska wojny w cywilizacji zachodniej. Do dziś jego najważniejsze 
dzieło – O wojnie uważane jest za najważniejszą pracę o działaniach wojennych, 
która kiedykolwiek powstała. Mimo to w naszym kraju literatura mu poświęcona 
jest bardzo skromna1 i ogranicza się zazwyczaj do pojedynczych wzmianek o jego 
słynnym twierdzeniu głoszącym, że wojna jest przedłużeniem polityki. Pomimo 
przedruku w ostatnich latach kilku prac zagranicznych, próżno szukać opracowa-
nia kompleksowo traktującego wątki filozoficzne w jego twórczości.

Niniejszy artykuł w zamierzeniu ma być przyczynkiem do wypełnienia tej 
luki i stanowić wprowadzenie do dyskusji na temat filozofii wojny Clausewitza.  
W związku z tym zaprezentujemy i omówimy kluczowe interpretacje filozoficznej 
zawartości jego najważniejszego dzieła. Chcielibyśmy skupić się zwłaszcza na hi-
storycznych uwarunkowaniach, w jakich powstawało, a także podkreślić wpływ 
myśli oświeceniowej. W konkluzji zwracamy uwagę na nieukończony i otwarty 
charakter tej pracy, co zachęca do dalszych studiów i badań. 

Historyczna recepcja światopoglądu filozoficznego Clausewitza

Nakreślenie intelektualnej sylwetki Carla von Clausewitza nie jest rzeczą prostą. 
Pruski generał żył w burzliwych czasach, na własne oczy widział kompromitację 
przestarzałej pruskiej taktyki liniowej pod Jeną i Auerstedt. Następnie walczył 
przeciw Napoleonowi w szeregach armii rosyjskiej. Angażował się w dyskusje 
na temat kształtu pruskiej armii i resztę życia poświęcił aktywności pisarskiej. 
Według źródeł biograficznych uczestniczył w życiu intelektualnym Niemiec, był 
świadkiem narodzin i rozwoju niemieckiej filozofii idealistycznej. Jego nauczy-
ciel Johann Gottlieb Kiesewetter był kantystą. Clausewitz prawdopodobnie znał 
również prace między innymi Schillera, Fichtego i Hegla. Mimo to w pracach  

1 Nawet jego biografia jest w Polsce niezbyt dobrze znana, o czym pisze we wprowadzeniu do 
swojego artykułu Sebastian Górka (Górka, 2013). 
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historyków zajmujących się spuścizną pruskiego generała występują spore rozbież-
ności co do charakteru jego intuicji filozoficznych. 

Sprawy nie ułatwiał z pewnością upływ czasu, Clausewitz zdobył na początku 
XX wieku2 dużą popularność i powoływali się nań zarówno dowódcy z pierwszej 
wojny światowej, a później także niemieccy naziści, jak i radzieccy komuniści. 
Wskutek tego niektórzy komentatorzy wiązali fakt występowania ogromnych 
strat i okrucieństw wojennych na polach walki z wpływem myśli Clausewitza 
na dowódców wojskowych i polityków. Efektem tego było powstawanie kurio-
zalnych w swej wymowie artykułów, które wyjątkowo negatywnie oceniały jego 
filozofię wojny np. Byron Dexter w latach 50. uznał Clausewitza za moralnego 
nihilistę nieodróżniającego dobra od zła, którego poglądy, zakładające jedność 
strategii politycznej i militarnej wraz z koncepcją aktywnej defensywy, były ideal-
nie dopasowane do stalinowskiej doktryny wojennej (Dexter, 1950)3. 

Od lat 60. zaczął się proces rehabilitacji pruskiego filozofa, związany z nowymi 
wydaniami jego dzieł i krytycznymi opracowaniami uznanych autorów (Jaskól-
ski, 2011). Choć większość komentatorów jest zgodna co do jej przynależności do 
tradycji oświeceniowej4, to panują istotne rozbieżności co do tego, jak zaklasyfiko-
wać tę teorię, kto i w jakim stopniu miał na nią wpływ, wreszcie jaki był stosunek 
samego Clausewitza do Oświecenia oraz do współczesnej mu filozofii, polityki, 
nauki i sztuki.

W tej materii istnieje klasyczna wykładnia uznanego izraelskiego historyka 
wojskowości Arona Gata. Twierdził, że chociaż Clausewitz obawiał się zabierać 
głos w podstawowych sprawach filozoficznych, to miał posiadać podobną oświe-
ceniową, humanistyczną, kosmopolityczną, kulturalną orientację co Herder, Kant 
czy Schiller. Nie wypowiadał się co do kwestii etycznych na wojnie. O światopo-
glądzie filozoficznym Clausewitza świadczy zdaniem Gata jego stosunek do pań-
stwa. Podobnie jak np. Fichte miał pozytywny stosunek do tej instytucji – sądził, 
że państwo jest sferą umożliwiającą rozwój cywilizowanego społeczeństwa. Po-
nadto miał uważać, że „od wewnątrz” państwo jest sferą wyższego i jednoczącego 
wyrażania się wspólnotowości, z kolei „na zewnątrz”, wskutek naturalnej dynamiki 

2 W XIX w. bardziej popularne były poglądy Jominiego, po pierwsze ze względu na popular-
ność języka francuskiego, w którym tworzył autor, po drugie jego dzieło było znacznie bardziej 
przystępne dla mundurowych, ponieważ nasączone filozoficzną treścią dzieło Clausewitza było dla 
nich przeważnie zbyt zagmatwane. 

3 W rzeczywistości od czasów Stalina w radzieckiej nauce wojennej nastąpiło odejście od 
filozofii Clausewitza, w publikacjach ograniczano się w zasadzie tylko do powtarzania formuły  
o wojnie jako instrumencie polityki (Kipp, 1985; Gat, 1992). 

4 Aczkolwiek np. współczesny teoretyk wojskowości David Lonsdale stwierdził, że w myśli 
pruskiego generała przejawia się synteza Romantyzmu i Oświecenia (Lonsdale, 2004, s. 31). 
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społeczeństwa złożonego z niezależnych jednostek, interakcje między państwami 
przebiegają na gruncie realpolitik, w związku z czym wojna jako przedłużenie poli-
tyki jest czymś naturalnym. Gat odnotował także wpływ Machiavellego – Clause-
witz w okresie wojen napoleońskich, licząc na niemieckie przebudzenie narodowe, 
miał mocno podkreślać znaczenie takich elementów jak odrzucenie półśrodków, 
znaczenie wielkich działań, witalność społeczeństwa (Gat, 1989a). Z drugiej stro-
ny według relacji innego znawcy tematu – Petera Pareta, Clausewitz podobnie jak 
Fichte miał uważać, że rady Machiavellego dla Księcia miały historycznie ograni-
czony zasięg i stosowały się do ówczesnej rzeczywistości renesansowej Italii. Liczył 
się jednak z tym, że makiawelizm polityczny może występować również współcze-
śnie w krajach, gdzie panuje bezprawie (Paret, 1986). Clausewitz uważać się miał 
za realistę politycznego, w swojej pracy Umtriebe napisanej na początku lat 20. 
XIX wieku przekonywał, że zjednoczenie Niemiec może się dokonać tylko dzięki 
militaryzacji i podporządkowaniu jednemu państwu wszystkich pozostałych, co 
zdaniem Gata stanowiło błyskotliwą antycypację faktycznego przebiegu zjedno-
czenia Niemiec pod batutą Prus w latach 1866–1870. 

Gat twierdził również, że Clausewitz nie widział konfliktu pomiędzy sferą woj-
ny a sferą polityki. Witalność, stabilizacja i siła społeczeństwa miały być możliwe 
dzięki sile scentralizowanego państwa. Nie dostrzegał również różnic pomiędzy 
potrzebami państwa i społeczeństwa. Choć nie wspierał żadnego stronnictwa 
politycznego, patrzył ewolucyjnie na społeczeństwo i dlatego był przeciwnikiem 
ancien regime’u, ponieważ uważał, że nie zapewni on państwu dostatecznej siły. 
Stąd brał się też jego umiarkowanie pozytywny stosunek do parlamentu, ponie-
waż liczył na jego wsparcie dla reform wojskowych. Mimo przesiąkania ideami 
oświecenia, w tym modną w ostatnich latach życia dialektyką heglowską, pozostał 
krytyczny wobec liberalizmu i podstawą jego światopoglądu był tradycyjny etos 
pruskiego oficera (Gat, 1989a). 

Powyższa rekonstrukcja prezentuje Clausewitza jako dziecko swoich czasów, 
pruskiego oficera wychowanego w konserwatywnej tradycji, który mimo swoje-
go krytycyzmu z czasem ulega wpływom Oświecenia i choć nie staje się jego 
żarliwym zwolennikiem, to jednak rozumie „dziejową konieczność” i upatruje 
w reformach szansy na odbudowę potęgi Niemiec. Jednocześnie jego związek  
z oświeceniową tradycją wydaje się dość luźny i ograniczony do replikacji pew-
nych koncepcji. Przykładem może być tutaj jego wykorzystanie Kantowskiej teorii 
sztuki5. Jak relacjonował Gat, prawdopodobnie w okolicach roku 1820 Clausewitz 

5 Nie wiadomo, czy rzeczywiście pruski generał znał prace Kanta, prawdopodobnie zapoznał 
się z ich głównymi ideami poprzez prace Kiesewettera.
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napisał pracę O sztuce i o teorii sztuki. Z treści tej pracy wynikało, że pruski filozof 
wojny podobnie jak Kant odróżniał naukę, której celem było uzyskanie wiedzy 
na drodze konceptualizacji, od sztuki, w której osiągnięcie celu miało być uzależ-
nione od umiejętności kreatywnego wykorzystania i połączenia danych środków 
(Gat, 1989b, s. 176–177). Miało mu to pomóc w określeniu, czym jest teoria woj-
ny, widział analogię pomiędzy sztuką a wojną6, aczkolwiek sądził, że sztuce wojen-
nej także towarzyszy wiedza. Ostatecznie relacja ta przybrała dialektyczną postać: 
„wojna nie należy do dziedziny sztuk lub nauk, lecz do zjawisk życia społecznego. 
Jest to konflikt wielkich interesów, krwawo rozwiązywanych i tym tylko różny 
od innych. Lepiej niż do jakiej bądź sztuki da się ona porównać do handlu, który 
jest również konfliktem ludzkich interesów i czynności, a o wiele bliższą wojnie 
jest polityka, którą ze swej strony możemy uważać za handel na większą skalę” 
(Clausewitz, 2010, s. 98). 

Porzucenie antynomii sztuki i nauki spowodowane było dostrzeżeniem przez 
autora ontologicznej różnicy pomiędzy przedmiotem obróbki artystycznej i na-
ukowej. O ile bowiem w jego opinii nauka działa na martwym materiale poddają-
cym się mechanicznej obróbce7, sztuka zaś ewentualnie na materiale żywym, lecz 
biernie poddającym się woli artysty, to wojna wkracza na tereny bytu społecznego, 
gdzie oddziałuje na przedmiot „żywy i reagujący”, w związku z tym błędem by-
łoby tworzenie teorii wojny w oparciu na sztywnych, mechanicznych regułach 
(Clausewitz, 2010, s. 99).

Pomimo tego wielu komentatorów skupiało się właśnie na naukowości przed-
sięwzięcia pruskiego teoretyka. Martin van Creveld podkreślał, że uczynił on ze 
strategii naukę podobną do ekonomii czy medycyny, która posiadać miała wła-
sne kryteria epistemiczne (Creveld, 1991). Ian Roxbrough uznał z kolei O wojnie 
za dzieło dające początek socjologii wojny, właśnie z uwagi na to, że jego autor 
przedstawił wojnę jako arenę dynamicznych działań społecznych, wykraczał poza 
indywidualistyczne podejście do tematu i uwzględniał oddziaływanie różnych sił 
takich jak emocje, przypadek czy racjonalność dowódców (Roxbrough, 1994). 

Zbliżoną interpretację zaproponował swego czasu amerykański politolog 
Amos Perlmutter. Uważał, że pruski generał był wynalazcą nowej nauki – nauki 
o wojnie, która na gruncie akademickim stała się elementem nauk o polityce. 
Samego Clausewitza uznał za filozofa idei kantowskiej proweniencji, który uzna-

6 Istotnym punktem tej analogii jest figura geniusza – wybitni dowódcy podobni są do wiel-
kich artystów. W swoich wczesnych pracach Clausewitz zresztą mocno krytycznie wypowiadał  
o próbach systematyzacji reguł panujących na wojnie i skupiał się na fakcie rozstrzygania kampanii 
przez kreatywne osobowości geniuszy wojennych.

7 Można więc sądzić, że dla Clausewitza wzorem nauki musiały być nauki fizykalne. 
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wał autonomię rozumu i jednocześnie w interdyscyplinarny sposób potrafił łączyć 
historię, filozofię i naukę wojenną. Zdaniem Perlmuttera postrzegał on wojnę jako 
„naukę stosowaną” podobną do ekonomii i polityki. W związku z tym należałoby 
jego myśl porównywać nie z niemieckimi idealistami, lecz właśnie z myślicielami 
odpowiedzialnymi za owe pozostałe „nauki stosowane”, a dokładnie z Adamem 
Smithem i Monteskiuszem. Odkryta przez Smitha cykliczność życia gospodarcze-
go miała być porównywalna z obserwacjami Clausewitza na temat dynamiki woj-
ny. Planowanie strategiczne, podobnie jak przedsięwzięcie gospodarcze powinno 
być dynamiczne, gdyż cele i założenia kampanii podlegają ciągłej bieżącej analizie  
i weryfikacji. Podobnie jak Smith pruski generał był świadomy, że praktyczne 
działania nie zawsze idą w parze z teoretycznymi założeniami. Ponadto według 
Perlmuttera zarówno ekonomia, jak teoria wojny są to nauki o ludzkim zacho-
waniu, o działaniu w czasie bitwy itd., ponieważ emocje i uczucia odgrywają rolę 
zarówno na wojnie, jak i w gospodarce. Tym, co odróżnia teorię wojny od eko-
nomii, jest fakt, że teoria wojny nie stara się prognozować przyszłych wydarzeń. 
Perlmutter przyznawał także, że w odróżnieniu od ekonomistów Clausewitz był 
podatny na wpływ romantyzmu, a z drugiej strony heglizmu. 

W odniesieniu do Monteskiusza amerykański politolog również sugerował 
pewne podobieństwa teoretyczne. Po pierwsze autor O duchu praw stworzył kla-
syfikację typów rządów i opisał relacje pomiędzy strukturami rządowymi. Analo-
gicznie Clausewitz zastosował zbliżony schemat, konstruując swoją typologię wo-
jen i związków pomiędzy narzędziami wojny. Monteskiusz pisał także o moralnej 
charakterystyce różnych typów rządów, podobnie Clausewitz pisał o moralnych 
walorach różnych typów armii8. Tak jak pierwszy analizował zadania władzy wy-
konawczej, ustawodawczej i sądowniczej, tak drugi pochylał się nad organizacją 
walczącej armii, jej logistyką i zakładaniem obozów. Obaj mieli podobnie rozu-
mieć władzę jako instytucję posługującą się siłą i przymusem. Siły wojskowe dla 
obu miały być instrumentem sprawowania władzy przez rząd (Perlmutter, 1988). 
Wyliczane przez amerykańskiego politologa podobieństwa między pruskim filo-
zofem a tymi dwoma wielkimi liberalnymi myślicielami miały pokazać, że ten 
pierwszy był prawdziwym dzieckiem Oświecenia, który był eklektykiem w po-
zytywnym sensie, czerpał z różnych nauk i idei, aby stworzyć usystematyzowaną 
naukę o wojnie. 

W interpretacji Perlmuttera wydaje się zaskakujące, że choć nie neguje faktu, iż 
myśl heglowska mogła mieć pewien wpływ na O wojnie, to w przeciwieństwie do 

8 Ta „charakterystyka moralna” nie odnosi się do etyki, tylko mówiąc bardziej współcześnie do 
charakterystyki psychologicznej walczących wojsk. 



Da mia n Winc z e wsk i  •  Spór o filozoficzne źródła politycznej teorii wojny 119

Gata czy Pareta odcina jej autora od „heglowsko-marksistowskiej” tradycji dialek-
tyczno-historycznej. Stwierdził bowiem, że Clausewitz był zdecydowanie bliższy 
kantyzmowi i społecznemu newtonizmowi. Tak jak dla Newtona zasady i fizycz-
ny ruch we wszechświecie miały wyjaśniać jego zachowanie, tak dla pruskiego 
myśliciela zachowanie ludzi na wojnie miało być przedmiotem badań, miał rów-
nież uważać, że wszelkie prawa, które są dostrzegane na wojnie muszą być przed-
miotem empirycznej weryfikacji (Perlmutter, 1988). Amerykański autor sądził, że  
O wojnie jest pracą empiryczną, która korzysta zresztą z narzędzi pojęciowych 
podobnych jak nauki przyrodnicze. Przykładowo Clausewitzowskie pojęcie tarcia 
miało nie mieć nic wspólnego z dialektyką, lecz raczej stanowić odpowiednik pra-
wa grawitacji. Sam Clausewitz tarcie opisywał jako „niezliczone małe okoliczno-
ści, których na papierze nigdy należycie uwydatnić nie można, wszystko się składa 
na to, że jesteśmy daleko od zamierzonego celu”. Tarcie było zatem określeniem 
szeregu wypadków losowych (np. zła pogoda), które spowalniają i utrudniają prze-
bieg działań wojennych. Jest to czynnik, który „odróżnia wojnę rzeczywistą od 
papierowej” i może być przezwyciężony dopiero przez „potężną, żelazną” wolę, 
która „miażdży przeszkody, ale jednocześnie zużywa maszynę” (Clausewitz, 2010, 
s. 66). Rzeczywiście dla autora tarcie jest podobne do zjawiska przyrodniczego  
i sprawia, że pole działań wojennych jest dla dowódcy jak „morze pełne raf kora-
lowych” (Clausewitz, 2010, s. 67). 

W O wojnie nie brakuje takich empirycznych opisów, a nawet odwołań do 
czynników geometrycznych (Clausewitz, 2010, s. 164–165). Problemem z taką 
„naturalistyczną” interpretacją jest struktura wywodów zawartych w cytowanym 
przez nas dziele. Refleksja pruskiego generała porusza się na różnych poziomach, 
od konkretu do abstrakcji i od abstrakcji do konkretu. Abstrakcyjne wątki do-
tyczące istoty samej wojny przeplatają się więc z konkretnymi opisami tego, jak 
zazwyczaj przebiegają wypadki na polach bitew. Warto zwrócić również uwagę 
na fragment, w którym autor mówi o naukowych podstawach strategii: „Zwraca 
się więc strategia do doświadczenia i skierowuje swoje badania na te wydarzenia, 
które już wskazała historia wojen. W ten sposób będzie ona teorią ograniczoną, 
odpowiednią jedynie dla takich stosunków, jakie nam podaje historia wojen” 
(Clausewitz, 2010, s. 92). Przyjrzyjmy się również wypowiedzi na temat wiedzy na 
wojnie: „Wiedza niezbędna do działalności wojennej […] odznacza się więc przede 
wszystkim tym, że można ją nabyć czy to przez obserwację, czy też przez badanie 
o rozmyślaniu tylko dzięki specjalnemu talentowi, który potrafi jakimś podświa-
domym instynktem, jak pszczoła miód z kwiatu, wyssać ze zjawisk życiowych 
ich treść właściwą. Wiedzę tę można osiągnąć oprócz obserwacji i badań również 
poprzez przeżywanie. Wprawdzie życie samo wraz ze swym bogatym doświad-
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czeniem nie stworzy geniusza – Newtona czy Eulera, ale może wyłonić talenty  
w rodzaju Kondeusza i Fryderyka” (Clausewitz, 2010, s. 95). 

Obie wypowiedzi rzeczywiście nie mają zbyt wiele wspólnego z dialektyką  
i odnoszą się do empirii. Problem polega na tym, że autor, odwołując się do metod 
empirycznych, nie wypowiada się o istocie wojny i o tym, jak wojnę należy badać, 
tylko o konkretnej rzeczywistości wojennej i konstatuje raczej trywialny fakt, że 
podczas działań wojennych dowódcy wykorzystują najprostsze środki w celu roz-
poznania swojej sytuacji takie jak doświadczenie, obserwacja, czy instynkt. 

Clausewitz nie odrzucał empiryzmu, co jednak nie znaczy, że osobiście sam się 
do niego ograniczał. Jak przekonamy się w kolejnej części, empiria stanowiła dla 
niego punkt wyjścia, z którego potrafił dojść do bardziej złożonych konstrukcji 
teoretycznych. 

Młody versus dojrzały Clausewitz

Współczesne badania pokazują w większym stopniu złożoność i ewolucję poglą-
dów pruskiego filozofa wojny. Bardzo prawdopodobna wydaje się narracja o „mło-
dym” i „starym” Clausewitzu, który przeszedł dość wyraźną zmianę, jeżeli chodzi 
o poglądy na jej naturę. Potwierdzać to może niejako rozbieżność interpretacji  
w starszych pracach, które omówiliśmy w poprzedniej części. 

Argumentów na rzecz tezy o wyraźnej przemianie światopoglądu Clausewitza 
dostarczają prace współczesnego niemieckiego historyka wojskowości Andreasa 
Herberga-Rothego. Wynika z nich, że ewolucja teoretyczna pruskiego generała 
miała materialne podłoże w postaci kampanii napoleońskich. Kwestia tego, że 
za sukcesy i porażki Napoleona odpowiedzialna jest ta sama strategia, nie dawała 
spokoju Clausewitzowi podczas jego studiów. Sam zresztą uznał, że poza pierwszą 
księgą jego dzieło jest nieukończone i wymaga poważnych poprawek (Clausewitz, 
2010, s. 6). Decyzję tę podjął niedługo przed śmiercią, w roku 1827. W ocenie jego 
biografki Beatrice Heuser data ta stanowi cezurę oddzielającą „idealistyczny” od 
„realistycznego” etapu jego twórczości (Heuser, 2008). Radykalność tej „przemia-
ny” dobrze oddaje schemat Herberga-Rothego, zestawiający poglądy pruskiego 
filozofa z wczesnego i późnego okresu działalności:

1. Prymat siły militarnej versus prymat polityki.
2. Egzystencjalny charakter działań wojennych i ich rola w kształtowaniu 

tożsamości jednostki versus instrumentalne traktowanie wojny, które 
przeważało w późnych pracach Clausewitza
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3. Pożądanie sukcesu militarnego za pomocą nieograniczonej przemocy 
ucieleśnionej przez ‘zasadę zniszczenia’ versus prymat wojny ograniczo-
nej i ograniczenia przemocy na wojnie.

4. Prymat defensywy jako mocniejszej strony wojny versus obietnica de-
cydujących rezultatów ucieleśnionych przez przejęcie inicjatywy ofen-
sywnej” (Herberg-Rothe, 2007a, s. 3–4).

Ad 1. Młody Clausewitz, będąc pod świeżym jeszcze wrażeniem kampanii 
napoleońskich, zwłaszcza zwycięstw wojsk francuskich nad wojskami pruskimi 
pod Jeną i Auerstedt, wierzył w bezwarunkową skuteczność dobrze zorganizowa-
nej i dowodzonej armii. Jednakże porażki Napoleona w bitwach pod Lipskiem  
i Waterloo, gdzie stosował identyczną taktykę, zmusiły Clausewitza do wyjścia 
poza myślenie w kategoriach czysto wojskowych. Analizy porażek Napoleona 
(także w kampanii rosyjskiej) trwały w latach 1823–1828 i były kluczowe dla 
przełomu teoretycznego w roku 1827 (Herberg-Rothe, 2007a, s. 16). Clausewitz 
doszedł do wniosku, że ostateczna klęska Napoleona wynikała z warunków po-
litycznych, w tym a) zewnętrznych – starcie z ogólnoeuropejską koalicją, b) we-
wnętrznych – niedostateczne wykorzystanie zasobów krajowych, co skutkowało 
tym, że armia była złożona głównie z weteranów poprzednich kampanii (Herberg-
-Rothe, 2007a, s. 33). 

Ad 2. Początkowo przekonany był, że sukcesy Francuzów spowodowane są 
militaryzacją całego narodu poprzez zaciągnięcie milionów młodych mężczyzn 
do armii i skierowanie kobiet do pracy przy produkcji. Uważał wówczas, czemu 
dał wyraz w swoim liście do Fichtego9, że rolą armii jest mobilizacja sił moralnych 
żołnierzy, podstawą zaś uzdrowienia państwa pruskiego oprócz wyeliminowa-
nia błędów politycznych musi być także zaszczepienie ducha patriotyzmu wśród 
obywateli i wojskowych (Clausewitz, 1992, s. 281–283). Pogląd ten musiał ulec 
zmianie podczas analizy kampanii rosyjskiej, kiedy okazało się, że wielkość i duch 
bojowy armii napoleońskiej na nic się zdał wobec błędnie obranego celu politycz-
nego (zmuszenie cara do podpisania pokoju). 

Ad 3. Dążenie Napoleona do zniszczenia wojsk nieprzyjacielskich za wszelką 
cenę przynosiło mu do pewnego momentu wymierne sukcesy. Młody Clausewitz, 
będąc pod wrażeniem jego metod, uznał prowadzenie wojny przy użyciu nieogra-
niczonych środków za uniwersalny sposób osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa. 
Pogląd ten jednak porzucił, kiedy Napoleon przestał odnosić sukcesy mimo braku 
ograniczeń w stosowanej przemocy (Herberg-Rothe, 2007a, s. 24). Brak ograni-
czeń wszak ostatecznie doprowadził Napoleona do utraty całej armii pod Waterloo. 

9 List ten dotyczył pracy Fichtego o Machiavellim. 
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Ad 4. Zwycięstwa Napoleona w wojnie z Prusami początkowo przekonywały 
Clausewitza do uznania decydującej roli ofensywy, jednak wnioski z kampanii ro-
syjskiej skłaniały do poglądu, że defensywa ma mocniejszy charakter. Ostatecznie 
jednak doszedł do wniosku, że wykorzystanie jej zalet uzależnione jest później-
szym przejściem z obrony do natarcia, co daje szanse zajęcia terytorium przeciw-
nika i pokonania go (Clausewitz, 2010, s. 267). 

Tej wyraźnej zmianie poglądów towarzyszyła również zmiana metodologii. 
Widoczny w O wojnie wpływ takich myślicieli jak Monteskiusz czy Machia-
velli jest pozostałością młodzieńczej jeszcze fazy twórczości pruskiego filozofa. 
Kluczowym punktem teoretycznego przełomu i przejścia do dojrzałej fazy było 
powiązanie przez niego pojęć wojny absolutnej i wojny realnej. W młodzieńczej 
fazie wypowiadał się tylko na temat wojny rzeczywistej, której sam był świadkiem 
i uczestnikiem. W O wojnie jednak dochodzi jednak pojęcie wojny absolutnej, 
oznaczające czystą wojnę, pozbawioną ograniczeń, zakładającą „użycie przemo-
cy w całej pełni” (Clausewitz, 2010, s. 16) w celu obezwładnienia przeciwnika, 
co prowadzi do krańcowego napięcia sił po obu stronach. Sytuacja ta oznacza, 
że zarówno atakujący, jak i obrońca, znając siłę przeciwnika, w celu osiągnięcia 
przewagi dążyliby do maksymalnego wykorzystania posiadanych środków, do-
prowadzając wojnę do postaci ekstremalnej. Sam autor zastrzegał, że taka wojna 
jest pewną konstrukcją logiczną, która nie występuje w rzeczywistości, ponieważ 
realna wojna „nie jest aktem odosobnionym” i ma związek z przeszłością danego 
państwa (Clausewitz, 2010, s. 19).

Zdaniem Youri Cormiera pruski generał borykał się w dojrzałym okresie twór-
czości z dualizmem wojny rzeczywistej i absolutnej. Różnica między nimi polega 
nie tylko na tym, że wojna absolutna była hipotetycznie wojną prowadzoną bez 
ograniczeń materialnych. Wbrew dotychczasowym interpretacjom Cormier za-
kładał, że w rozumieniu Clausewitza zarówno wojna realna, jak i absolutna mają 
stricte polityczny charakter, w związku z tym różnica między nimi miała polegać 
na dychotomii pomiędzy ograniczonymi a nieograniczonymi celami politycz-
nymi. Użycie tych pojęć miało pozwolić wyjaśnić paradoksy, z którymi zmagał 
się we wczesnym okresie swojej twórczości: dlaczego działania wojenne czasami 
tkwią w martwym punkcie, a innym razem dochodzi do eskalacji przemocy na 
niespotykaną skalę? Poprawne zastosowanie tych pojęć było niemożliwe w ramach 
metodologii kantowskiej – wojna absolutna i wojna realna występujące jako ka-
tegorie czystego rozumu miały charakter ekskluzywny i statyczny. Innymi słowy 
niemożliwe było pogodzenie obu rodzajów wojny, skoro nawzajem się wykluczały. 
Natomiast według Cormiera było to możliwe w ramach dialektyki heglowskiej, 
która dynamizowała oba pojęcia, ponieważ choć te znajdują się we wzajemnej 
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opozycji, to mają w sobie coś uniwersalnego, moment polityczności, który umożli-
wia ich wzajemne zniesienie. Wojna absolutna i wojna rzeczywista w mechaniczny 
sposób tłumaczyły, jakie są wojny i jakie wykorzystuje się w nich środki. Użycie 
medium polityki do przekroczenia sprzeczności pomiędzy nimi umożliwiało usy-
tuowanie problematyki wojennej na wyższym poziomie filozoficznych rozważań 
i skłaniało do poszukiwania odpowiedzi na pytania, po co ludzie walczą na woj-
nach i na jakiej etycznej podstawie są one ufundowane (Cormier, 2014). 

Zatem, innymi słowy, Clausewitz na etapie swojej dojrzałej już twórczości po-
łączył koncepty wojny absolutnej i rzeczywistej z polityką, tworząc w ten sposób 
heglowską triadę – wojna absolutna jako abstrakcyjny koncept zostaje zanegowana 
przez wojnę rzeczywistą, obie finalnie jednak zostają zachowane i przekroczone 
przez formułę „wojny jako instrumentu polityki”10, która jest „spersonifikowaną 
inteligencją państwa”. W związku z tym kwestie dotyczące środków użytych na 
wojnie i ich moralnej oceny zostają przeniesione na grunt rozważań o państwie 
i prowadzonej przezeń polityki. Zwrot metodologiczny poprzez zaadaptowanie 
dialektyki heglowskiej pchnął autora O wojnie do ponownej rewizji kampanii 
napoleońskich i utwierdził go w przekonaniu o dialektycznym związku wojny 
rzeczywistej z wojną absolutną i charakterystycznej dla tego związku dynamiki, 
polegającej na tym, że różnice w celach politycznych mogą prowadzić do eskala-
cji ograniczonej wojny w stronę ekstremum. Sam autor podawał takie przykłady 
w VIII księdze, odnosząc się do porażek wojsk pruskich z armią napoleońską: 
„Czy Prusacy w roku 1798 odważyliby się z 70 tys. ludzi wtargnąć do Francji, 
gdyby przypuszczali, że odwet w wypadku niepowodzenia będzie tak potęż-
ny, że zburzy starą równowagę europejską? Czy Prusacy w 1806 r. rozpoczęliby  
z 100 tys. wojnę przeciwko Francji, gdyby wzięli pod uwagę, że pierwszy wystrzał 
z pistoletu będzie iskrą w beczce prochu i wysadzi ich w powietrze?” (Clausewitz, 
2010, s. 443).

Przykład powyższy ilustruje, jak wywołane przez Prusaków wojny prowadzone 
przy użyciu ograniczonych zasobów według osiemnastowiecznych zasad sztuki 
wojennej zostały brutalnie zanegowane przez cele polityczne Napoleona, które 
wymykały się wyobrażeniom ówczesnych pruskich strategów i sprokurowały dzia-
łania wojenne na niespotykaną dotychczas skalę. 

Należy pamiętać, że użycie metody dialektycznej Hegla do rozstrzygnięcia an-
tynomii między wojną realną i absolutną nie przesądza o tym, że Clausewitz stał 
się w ostatnich latach życia heglistą. Cormier zastrzegał, że pruski filozof meto-

10 Nie znaczy to, że np. wojna rzeczywista poprzez politykę ulega transformacji w wojnę abso-
lutną, może jednak w pewnym stopniu zbliżyć się do tego abstrakcyjnego ideału.
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dy dialektycznej używał ad hoc do rozwiązywania problemów własnej pracy, nie 
zwracając uwagi na fakt, że dialektyka była integralną częścią holistycznego syste-
mu filozoficznego Hegla. W związku z tym niektóre użyte w O wojnie pojęcia jak 
np. obiektywność i subiektywność nie miały nic wspólnego z ich heglowskim czy 
w ogóle filozoficznym rozumieniem, ponieważ używane były w znaczeniu punk-
tu widzenia („z subiektywnej”, „z obiektywnej strony”), wskazując na arbitralność 
lub niearbitralność wypowiadanego przez autora sądu (Cormier, 2014). W księdze 
pierwszej natomiast mówił o subiektywnej stronie wojny, przejawiającej się w ży-
wiołowości walczących, i obiektywnej, polegającej na chłodnej kalkulacji, udowad-
niając, że wojna w swojej naturze jest zbliżona do gry (Clausewitz, 2010, s. 27).

Główna różnica między Clausewitzem a Heglem tkwi w etyce. Ten pierw-
szy okazał się pragmatykiem, relegując etykę ze sfery wojny do sfery polityki, re-
zygnując w praktyce z moralnej oceny wojny i jej skutków. Mimo że w swoich 
wspomnieniach opisuje grozę i okrucieństwa wojny, to nigdy nie dostrzegał ich 
negatywnego wpływu na psychikę i moralność jej uczestników. Z kolei dla Hegla 
w dużym skrócie wojna „pozwala utrzymać zdrowie etyczne narodów”, ponieważ 
obywatele zmuszeni są wówczas do wykroczenia poza własne partykularne, ego-
istyczne interesy i jednoczą się jako naród w walce o wspólny cel. Choć dla autora 
Fenomenologii ducha wojna nie podlegała moralizatorskiemu potępieniu, a wręcz 
mogła odegrać rolę pozytywną, hartując ducha ludzi na co dzień pogrążonych  
w codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego i „sprawdzając 
zdrowie państwa”, to w odróżnieniu od Clausewitza zdawał sobie sprawę, że wojna 
może obudzić najgorsze instynkty w jej uczestnikach (Avineri, 2009, s. 242–247). 

Clausewitza można więc uznać za dość eklektycznego myśliciela, który instru-
mentalnie wykorzystywał te fragmenty filozoficzne, które uważał za przydatne 
przy konstrukcji własnej filozofii wojny. Dialektyka stanowi jednak fundament, 
bez którego trudno pojąć jego rozumienie wojny. Zrekonstruowanie wszystkich 
dialektycznych wątków w O wojnie wykracza poza ramy tego artykułu, w związku 
z tym w ostatniej części ograniczymy się do prezentacji zasadniczej figury całego 
dzieła, jaką jest definicja samej wojny.

Dialektyczne pojęcie wojny

Jeżeli przyjrzymy się rozmaitym artykułom naukowym lub publicystycznym po-
pularyzującym myśl Clausewitza, to okazuje się wówczas, że różne określenia woj-
ny, omawiane w I księdze O wojnie, są przedstawiane jako jej istota wg autora. 
Chodzi tu przeważnie o słynne sformułowanie, że „wojna jest tylko dalszym cią-
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giem polityki prowadzonej innymi środkami” (Clausewitz, 2010, s. 29). Do zdefi-
niowania wojny wykorzystywany jest również fragment rozpoczynający powyższą 
księgę: „Wojna nie jest niczym innym jak rozszerzonym pojedynkiem. Zamiast 
zaś traktować jako całość niezliczoną ilość pojedynków, z jakich się składa wojna, 
wyobraźmy sobie lepiej dwóch zapaśników. Każdy z nich stara się przeciwnika 
zmusić przemocą fizyczną do spełnienia swojej woli, a najbliższym jego celem – 
powalić przeciwnika i uczynić go przez to niezdolnym do stawiania dalszego opo-
ru. Wojna jest więc aktem przemocy, mającym na celu zmuszenie przeciwnika do 
spełnienia naszej woli” (2010, s. 15).

Powyższe sformułowania o rozszerzonym pojedynku i akcie przemocy często 
bywają uznawane za clausewitzowską definicję wojny, również przez polskich au-
torów (zob. np. Sokolski, 2014; Mazur-Bubak, 2015). Jednak zarówno te pojęcia, 
jak i formuła o wojnie jako przedłużeniu polityki są jedynie etapami szerszego, 
dialektycznego pojęcia wojny. Do dzieła pruskiego filozofa należy bowiem pod-
chodzić całościowo, zwłaszcza w przypadku księgi I, a także II i VIII, które ucho-
dzą powszechnie za najbliższe ukończenia. Większość twierdzeń Clausewitza po-
ciąga za sobą ich negację, a ostatecznie także negację tej negacji (Herberg-Rothe, 
2007a, s. 118). W ten sposób fragment o rozszerzonym pojedynku okazuje się 
abstrakcyjną formułą podlegającą zanegowaniu przez twierdzenie o wojnie jako 
przedłużeniu polityki11. Twierdzenie o polityce, choć poprawne i samo w sobie 
również stanowiące dialektyczne wyjście z antynomii wojny absolutnej i rzeczywi-
stej, również podlega negacji – jej wynikiem jest ostateczna formuła będąca dopeł-
nieniem istoty wojny, która w rezultacie: „jest więc nie tylko istnym kameleonem, 
zmieniającym po trosze w każdym poszczególnym wypadku swoją naturą, ale też 
i ogólnie biorąc, ze względu na panujące w niej dążności, stanowi »dziwną trójcę 
złożoną z pierwotnej gwałtowności żywiołu, nienawiści i wrogości«, co należy 
uważać za ślepy popęd naturalny, dalej, z »gry prawdopodobieństwa i przypad-
ku« czyniących z wojny swobodną czynność duchową, wreszcie zaś »z właściwości 
podrzędnej – narzędzia politycznego«, przez co podlega zwykłemu rozsądkowi” 
(Clausewitz, 2010, s. 31). 

11 Warto przy tym pamiętać, że termin polityka w rozumieniu Clausewitza jest bliższy angiel-
skiemu policy, tzn. nie oznacza tylko polityki prowadzonej przez państwo, ale odnosi się również 
w szerszym wymiarze do całego społeczeństwa i jego kultury, np. można powiedzieć iż wojna 
była instrumentem polityki mongolskiej za czasów Czyngis-Chana, mimo że ci nie dysponowali 
strukturą państwową i administracyjną w nowożytnym, a tym bardziej współczesnym rozumieniu. 
Niektórzy autorzy rozszerzają twierdzenie Clausewitza, dochodząc do wniosku, że przedłużeniem 
polityki jest przemoc (Frazer, Hutchings, 2011). 
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Powstała w wyniku negacji negacji powyższa, konkretna definicja wojny roz-
wiązuje, mówiąc za Christopherem Bassfordem, braki poprzednich dwóch okre-
śleń wojny i wyjaśnia, że ta nie jest „niczym więcej” jak aktem brutalnej przemocy, 
jak nie jest też „tylko dalszym ciągiem polityki”. Wojna jest zjawiskiem dynamicz-
nym, wyrażającym się w niedającym się ustabilizować napięciu pomiędzy wrogimi 
emocjami, przypadkowością i próbami racjonalnej kalkulacji w wykonaniu obu 
stron konfliktu (Bassford, 2016). Rzecz jasna polityka ma bardzo ważny wpływ 
na działania wojenne, jednak z chwilą, gdy decyduje się na użycie wojny, powstaje 
„nieusuwalne napięcie”, a w grę wchodzą „inne środki” (Herberg-Rothe, 2007a,  
s. 117). Innymi słowy polityka determinuje wojnę w ograniczonym zakresie, po-
nieważ w pewnym momencie zostaje przekroczona przez żywioły, które rozwijają 
się i eksplodują w eskalacji działań wojennych. 

Żywiołowość, nienawiść i wrogość wg Clausewitza są namiętnościami narodu, 
które „rozpalają się” na wojnie, element gry odnosi się do wojska i jego dowódców,  
z kolei próby racjonalnej kalkulacji do rządu i polityków. Jak zauważył Herberg-
-Rothe, triadę tę charakteryzuje istotna sprzeczność pomiędzy przemocą i niena-
wiścią a racjonalnym elementem w postaci polityki. W związku z tym problemem 
staje się ich pogodzenie, ponieważ pruski filozof wykluczał ich hierarchiczne uło-
żenie, wszystkie elementy są równoważne. Niemiecki historyk proponował potrak-
tować „dziwną trójcę” jako metodologiczny punkt wyjścia, pozwalający szukać 
rozwiązana sprzeczności poza nią (Herberg-Rothe, 2007b). Rzeczywiście, biorąc 
pod uwagę dialektyczny charakter O wojnie, można przypuszczać, że triadyczna 
koncepcja wojny jako formuła dynamiczna toruje drogę nowym sprzecznościom, 
które można rozwiązać przez tworzenie nowych konstrukcji, lub być może pru-
skiemu filozofowi chodziło o podkreślenie nieprzewidywalności i niestabilności 
wojny pokazując, że sprzeczności tych nie da się pogodzić i muszą z konieczności 
prowadzić do chaosu i brutalizacji prowadzonych działań. Wydaje się, że w tym 
kontekście potęguje to również problem moralnej oceny wojny, skoro etyczne za-
łożenia będące w rozumieniu autora przedmiotem polityki napotykają na opór 
pozostałych elementów triady, które wymykają się racjonalnemu namysłowi. 

Zakończenie

Niniejszy artykuł miał za zadanie pokazać złożoność filozofii wojny Carla von 
Clausewitza i różnorodności prądów myślowych, które na nią wpłynęły. Starsze 
interpretacje traktowały twórczość pruskiego filozofa holistycznie, mocno akcen-
tując jej oświeceniowy charakter i wpływy myślicieli takich jak Machiavelli, Mon-
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teskiusz, Kant czy Newton. Skupiały się również na nowatorskim, naukowym 
charakterze jego podejście do wojny, szczególnie akcentując empiryczny charakter 
znacznej części jego wywodów. Dzięki nowszym badaniom możemy jednak mó-
wić o przełomie teoretycznym, jaki nastąpił w twórczości Clausewitza w 1827 r., 
kiedy ten odkrył dialektykę heglowską i zainspirowany nią, ponownie przeana-
lizował kampanie wojen napoleońskich. Doprowadziło to do znaczących zmian  
w strukturze logicznej O wojnie, czyniąc to dzieło z jednej strony bardziej zawi-
łym i skomplikowanym, z drugiej strony uwidaczniając nowy poziom filozoficznej 
głębi rozważań tam zawartych. Tylko niewielką część tego dzieła można uznać za 
ukończoną, co nie zmienia faktu, że zawarte w nim konstrukcje jak dialektyczne 
pojęcie wojny można uznać za dobry punkt wyjścia do rozważań na temat natury 
współczesnej wojny. 

Wątki filozoficzne zawarte w O wojnie wciąż są tematem sporów i kontrower-
sji. Nie doczekały się jeszcze swojego całościowego opracowania przez historyków 
idei, mimo pewnych prób na tym polu. Jednak wobec dynamicznego rozwoju 
studiów poświęconych Clausewitzowi na Zachodzie można przypuszczać, że luka 
ta prędzej czy później zostanie wypełniona. 
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