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Wprowadzenie

Choć nie jest to stwierdzenie, które z radością powitają humaniści, wojnę 
i kulturę łączą wielorakie sploty wzajemnych powiązań. Kultura, przenikająca 
wszystkie dziedziny ludzkiego życia, kształtuje również zjawisko wojny, które 
przecież nigdy w historii ludzkich konfl iktów nie było tylko wyładowaniem 
zwierzęcych, agresywnych instynktów. Ludzie zawsze pragnęli, by ich wojen-
ne czyny były czymś więcej niż tylko mordowaniem i umieraniem na rozkaz. 
Uświęcenie ich działalności było i jest możliwe dzięki wartościom, przeko-
naniom i ideom upewniającym kolejne pokolenia, że zabijanie i bycie zabi-
janym na wojnie jest jakościowo różne od takich samych zachowań w czasie 
pokoju. Co więcej, umiejętność odróżnienia śmierci bohaterskiej, honorowej 
od śmierci tchórzliwej, niegodnej tkwi głęboko w naszym kulturowym dzie-
dzictwie, a wyrazy pożądania tej pierwszej i potępienia drugiej znajdziemy 
w wielu arcydziełach, niezależnie od czasu i miejsca ich powstania.

Różnice kulturowe nie tylko bywają przyczynami konfl iktów czy czynni-
kami, które je intensyfi kują. Wzory myślenia o wojnie oraz towarzyszące jej 
idee mogą determinować sposoby prowadzenia działań wojennych w podob-
nym, a niekiedy nawet większym stopniu niż względy praktyczne, technologia 
i efektywność działań. Równocześnie wojny wpływają na politykę i ekonomię 
społeczeństw, które je prowadzą – wiodąc do zmian w strukturach państwo-
wych i administracyjnych, systemie fi skalnym czy gospodarce. Prowadzone 
działania wojenne lub pamięć o nich silnie kształtują wyobraźnię społeczną. 
Przekonania dotyczące zjawiska wojny, a także licznych jego historycznych 
manifestacji wyrażają się w wielu wytworach kultury symbolicznej. Co wię-
cej, sama wojna nie jest pozbawiona swoistej kultury. Wiąże się z nią przecież 
cała sfera specyfi cznych wyobrażeń i praktyk kulturowych, obejmujących nie 
tylko tradycje, wierzenia, obrzędy, rytuały, obyczaje, prawa, język związany 
z grupą walczących, ale również cały zespół podobnych wyobrażeń i praktyk 
właściwy wszystkim członkom społeczeństwa. 
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Choć ludzkość przebyła długą drogę od rydwanów do dronów, wojna 
wciąż wywołuje skrajne uczucia. Jednocześnie jest straszna, budzi lęk i od-
razę, ale i ekscytuje, a kolejne pokolenia ludzi nadal odnajdują w niej przy-
jemność. Niemal wszyscy stykamy się dziś z problemem wojny, jeśli nawet 
nie bezpośrednio, to poprzez lekturę wstrząsających wojennych opisów, fi lmy 
przedstawiające często w bardzo naturalistyczny sposób wojenną rzeczywi-
stość czy bardziej namacalnie – poprzez relacje korespondentów z terenów 
konfl iktów. Obok niezliczonych inicjatyw starających się wyeliminować 
wojnę z życia społecznego ludzi, obserwujemy niegasnące zainteresowanie 
tym zjawiskiem. Pomimo wszystkich okropieństw, jakie wojna generuje, lu-
dzie wciąż dostrzegają w niej swoiste piękno. Mistyka wojny przyciąga nas 
jak magnes – wszakże w czasie pokoju księgarnie pełne są książek o wojnie, 
fi lmy nader często odwołują się do jej motywu, a ludzie chętnie i tłumnie 
przychodzą na wojskowe defi lady i uwielbiają barwne rekonstrukcje bitew. 
Wojna nieprzerwanie uwodzi artystów i intelektualistów, widzących w niej 
doskonałość i esencję życia. 

Mimo to wojna rzadko jest analizowana od strony kulturowej – jako wy-
twór kultury prowadzących ją społeczeństw, a jednocześnie jako zjawisko, 
które silnie wpływa na tę kulturę. Jeszcze rzadziej podejmowane są próby 
rozważania wojny jako zjawiska per se kulturowego. W niniejszej książce 
mierzę się z tym zagadnieniem, zawężając rozległą tematykę związków łączą-
cych wojnę i kulturę do analizy roli czynników kulturowych w przemianach 
sposobów prowadzenia wojen w procesie nowożytnej rewolucji militarnej. 
Pokazując transformację wojny, jaka zaszła pomiędzy szesnastym a osiem-
nastym wiekiem w krajach Europy Zachodniej oraz w Rosji, koncentruję się 
przede wszystkim na zmianach w obszarze kultury niematerialnej – w spo-
sobach myślenia o zjawisku wojny, jego rozumieniu i usprawiedliwianiu, 
w związanych z wojną wartościach i normach, jak również ideach, wierze-
niach i symbolice wojennej. Pokazuję, jak zmiany mentalności europejskich 
społeczeństw związane z procesami „odczarowywania” świata odbijały się na 
sposobach, w jaki ludzie zabijali się na polach bitew i pomiędzy nimi, w cza-
sie przedłużających się wojennych kampanii. Głównym celem moich badań 
było zwrócenie uwagi na fakt, że metody wojowania nie zależą jedynie od 
dostępnej technologii ani od interesów i organizacji elit politycznych, ale są 
odzwierciedleniem kultury, rozumianej jako „całościowy sposób życia cha-
rakterystyczny dla danej zbiorowości” (Sztompka 2002: 255).

Na stronach niniejszej książki postaram się wykazać, że analiza obszaru 
przemian kulturowych, przede wszystkim wizji prowadzenia wojny, obrazu 
wojska i tworzących go jednostek, idei dotyczących zasadności użycia prze-
mocy i jej ewentualnych ograniczeń, wartości bliskich wojennym dowódcom, 
myślicielom i reformatorom, jak również kulturowego kontekstu, właściwego 
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każdemu społeczeństwu, ułatwia zrozumienie procesu określonego przez ba-
daczy mianem rewolucji militarnej. Dlatego perspektywa koncentrująca się 
na badaniu treści kulturowych towarzyszących wojnom może – moim zda-
niem – wiele wnieść do studiów nad wojną (war studies), również w obszarze 
poświęconym jej transformacjom. Tym bardziej że stopień zrozumienia roli, 
jaką treści kulturowe odgrywają w działaniach wojennych, jest wciąż niewy-
starczający – zarówno w swej warstwie teoretycznej, jak i w analizach kon-
kretnych przypadków.

Pojęcie rewolucji militarnej w refl eksji historycznej – skąd się wywodzi 
– dotyczy związków pomiędzy przemianami w technice wojskowej i w sposo-
bach organizacji działań wojennych a kształtowaniem się struktur państwo-
wych, społecznych i ekonomicznych w okresie nowożytności (por. Roberts 
1995; Rogers 1995a). Jego adaptacja przez teoretyków wojskowo-strategicz-
nych sprawiła jednak, że zakres tego pojęcia rozszerzono do każdej radykal-
nej zmiany systemu wojennego, związanej – najczęściej – z wprowadzeniem 
do użycia nowej technologii (Krepinevich 1994; 2002; Knox, Murray 2001; 
Gray 2006). Liczne – niejednokrotnie wielostronne i wyczerpujące – opraco-
wania zagadnienia rewolucji militarnej dotyczą zarówno historycznych pro-
cesów, jak i tych zachodzących na naszych oczach. Analiza, dająca prymat 
czynnikom czysto wojskowym, technologicznym oraz geografi cznym i ustro-
jowym (por. Maroń 2011: 77), nie obejmuje jednak – zazwyczaj – kwestii 
czynników kulturowych i ich znaczenia w tych przemianach. Podobnie uję-
cia socjologiczne – w ramach których rozważa się udział wojen w procesach 
kształtowania się nowoczesności w jej wymiarze politycznym, społecznym 
i ekonomicznym (Tilly 1985; 1990; Mann 1988; 1993; Poggi 2001; 2003; Gel-
lner 2009) – nie łączą się z pogłębioną analizą kulturowego tła.

W swojej pracy postaram się wypełnić ten zaniedbany badawczo obszar. 
Wychodząc od rozumienia wojny w kategoriach zjawiska społeczno-kulturo-
wego (por. Keegan 1998; Jandora 1999; Kamieński 2009), przyjmuję założenie, 
że sposoby prowadzenia wojen kształtowane są nie tylko przez dostępną w da-
nych okolicznościach technologię oraz ograniczenia i możliwości wyznaczone 
przez strukturę społeczno-ekonomiczną, ale również przez charakterystyczne 
dla danej społeczności przekonania. Ów aksjonormatywny ład (Znaniecki 
1971: 511) reguluje działania związane z prowadzeniem wojny poprzez war-
tości oraz normy wskazujące, jakie cele należy osiągać i jak działać, by robić 
to w akceptowany w danej zbiorowości sposób. Wpływa on również na ge-
nezę i kształt przeobrażeń związanych z wprowadzaniem nowych systemów 
uzbrojenia czy też nowych rozwiązań organizacyjnych. W takiej perspektywie 
rewolucję militarną, będącą głęboką zmianą sposobów prowadzenia wojny, 
rozpatrywać możemy jako zmianę kulturową obejmującą sferę wojennej kul-
tury, a więc towarzyszących wojnie wartości, norm, idei i symboli. 



10 Wprowadzenie

Odwołuję się do pojęcia rewolucji militarnej również z tego powodu, iż 
to wokół niego toczy się obecnie większość dyskusji poświęconych czynni-
kom zmiany w obrębie form prowadzenia wojen. Przywołują je w swoich 
analizach zarówno historycy, teoretycy wojskowi, jak i badacze społeczni 
(między innymi Heidi i Alvin Toffl  erowie, Patrick Porter, Siniša Malešević, 
Jadwiga Staniszkis czy Łukasz Kamieński), widząc w nim wygodne narzędzie 
do opisu transformacji nieograniczonej do sfery wojskowości, obejmującej 
i inne obszary rzeczywistości. Oczywiście pojęcie to budzi również wiele 
kontrowersji. Moja praca jest głosem w owej debacie, polemizując z ujęciami 
kładącymi nacisk przede wszystkim na technologię i systemy jej produkcji 
oraz lekceważącymi rolę kultury.

Należy odnotować, że zauważalny w naukach społecznych od lat osiem-
dziesiątych ubiegłego stulecia intelektualny zwrot w stronę badań związanych 
z kategorią kultury (cultural turn) dotyczy również studiów nad zjawiskiem 
wojny, czego wskaźnikiem w ostatnich latach jest rozwój koncepcji kładących 
nacisk na potrzebę uwzględnienia czynników kulturowych w jego analizie. 
Jednakże, co może dziwić, zdecydowana większość tych analiz powstaje nie 
w obszarze akademickich nauk społecznych, lecz w środowisku zachodnich 
analityków wojskowych i strategicznych (Jandora 1999; McFate 2005; Corn 
2006; Jager 2007; Adamsky 2010), którzy pod wpływem niepowodzeń ame-
rykańskiej strategii, opartej przede wszystkim na supremacji technologicz-
nej, zaczęli dostrzegać potrzebę rozumienia „relacji pomiędzy tym, jak ludzie 
walczą, a ich tradycjami, tożsamością, religią, pamięcią zbiorową, uprzedze-
niami i siłą przyzwyczajenia” (Porter 2007: 47). Opracowywane koncepcje 
mają przede wszystkim wymiar praktyczny, skoncentrowany na potrzebie 
kształcenia u dowódców i żołnierzy umiejętności językowych oraz przeka-
zywania pogłębionej kulturowo i społecznie wiedzy o regionie (por. Scales 
2004). 

Praktyczne zastosowanie teoretycznych koncepcji i pojęć cenione jest 
także w ramach studiów nad wojną (war studies), rozwijanych w różnych 
ośrodkach badawczych, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjedno-
czonych. Również w Polsce w ostatnich latach można zauważyć „renesans” 
studiów polemologicznych1, podkreślających wagę analiz socjologicznych, 

1 „Polemologia [wedle defi nicji przedstawionej przez Michała Huzarskiego] – jest dyscy-
pliną naukową zajmującą się badaniem wojen i konfl iktów zbrojnych w ujęciu interdyscyplinar-
nym. Bada ich naturę i uwarunkowania, lokalizuje w czasie i przestrzeni, bada ich periodycz-
ność, intensywność, związki przyczynowo-skutkowe oraz typologię. Polemologia bada konfl ikty 
zbrojne i wojny przeszłości, teraźniejszości i przyszłości” (Huzarski 2010: 15). Interdyscyplinar-
ny charakter badań polemologicznych uwzględnia wkład w rozwój tej dyscypliny zarówno nauk 
technicznych, jak i nauk społecznych, przede wszystkim fi lozofi i, socjologii, historii, politologii, 
stosunków międzynarodowych, antropologii, demografi i (Świniarski 2010: 66). Polemologię 
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politologicznych, ekonomicznych, antropologicznych, demografi cznych, 
a nawet fi lozofi cznych (Huzarski, Szulc 2010; Czupryński 2012). Proponowa-
ne przez polemologów interdyscyplinarne ujęcie zjawiska wojny uwzględnia 
również jego wymiar kulturowy, jednakże przegląd badań i prac [chociażby 
brak jakiegokolwiek odniesienia do kultury w trzytomowym podręczniku 
Handbook of War Studies (Midlarsky 1989; 2003; 2009)] pozwala stwierdzić, 
że temat ten jest marginalizowany lub nawet pomijany przez badaczy. Może 
to być spowodowane trudnościami związanymi z „ilościowym mierzeniem 
wpływu kultury” (Jandora 1999: 545; por. Schreiber 2013: 32) i w związku 
z tym niezadowalającą praktyków mocą wyjaśniającą teorii opartych na po-
dejściu kulturowym. Tym niemniej niektórzy mierzą się z tym problemem, 
czego rezultatem są, między innymi, analizy uwzględniające zmiany kulturo-
we w tak zwanych nowych wojnach (Coker 2002; 2007; Münkler 2004; por. 
Balcerowicz 2013: 66–73), jak również dostrzeżenie roli kultury w stosun-
kach międzynarodowych, także w „obszarze teorii i praktyki współczesnych 
wojen” (Schreiber 2013: 42).

Wagę analizy przekonań, wartości, poglądów, opinii i postaw doceniają 
socjologowie wojska i wojskowości, szczegółowo zgłębiający przemiany kul-
tury organizacyjnej współczesnych sił zbrojnych (Moskos, Burk 1994; Mos-
kos, Williams, Segal 2000; Jakubczak, Bonisławska 2005; Jarmoszko 2005; 
Soeters, Winslow, Weibull 2006). Zdają sobie oni sprawę ze współzależności 
łączących transformację instytucji militarnych oraz politycznych, społecz-
nych i kulturowych. Mniej rozwinięta wydaje się pod tym względem socjo-
logia wojny. Charakteryzując sytuację tej subdyscypliny, Siniša Malešević, 
autor wydanej w 2010 roku pracy Th e Sociology of War and Violence, zauwa-
ża, że „choć współczesna socjologia dysponuje silnymi koncepcyjnymi i ana-
litycznymi narzędziami do badania społecznej rzeczywistości, główny nurt 
socjologii wykazuje niewielkie bądź nawet zerowe zainteresowanie tematyką 
wojny i zorganizowanej przemocy” (Malešević 2010: 50). 

Brak należytego zainteresowania wojną jako zjawiskiem społecznym 
zarzuca się zarówno przedwojennym klasykom, dziedzicom Oświecenia, 
którzy w nowoczesności widzieli przede wszystkim postęp i pokojowy roz-
wój, wojnę traktując jako irracjonalny atawizm przeszłości, niezasługujący 

często łączy się z irenologią, a więc „nauką o pokoju” (Kaczmarek 2012), jednakże – jak za-
uważa Łukasz Roman – „badania nad pokojem zajmują się nie tylko analizowaniem konfl iktów 
politycznych i militarnych, ale także dochodzeniem ich przyczyn, sposobami ich uniknięcia, 
metodami manipulowania konfl iktami, kontrolą zbrojeń, technikami komunikacji i porozumie-
wania się w sferze międzynarodowej, organizacjami międzynarodowymi” (Roman 2012: 417). 
Ten praktyczny charakter peace research często jest przedmiotem krytyki polemologów, postulu-
jących oddzielenie badań naukowych od praktyki politycznej (Gałganek 1985). 
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na uwagę (por. Tiryakian 1999: 474)2, jak i powojennym socjologom. Dwu-
dziestowieczne doświadczenia wojen totalnych skompromitowały moralnie 
w kulturze europejskiej wszelkie przejawy agresji, czyniąc wojnę, by posłu-
życ się słowami Karla Poppera, „moralnie niemożliwą” (Popper 1984: 371). 
Wpłynęło to z pewnością na fakt, że temat wojny – podejmowany z punk-
tu widzenia wolnej od wartościowania analizy – nie był szczególnie modny 
w środowisku badaczy społecznych, gdzie dominowały antymilitarystyczne, 
pacyfi styczne teorie (por. Pinker 2005: 50; Malešević 2010). Także dziś socjo-
logowie najczęściej „omawiają wojnę jako przyczynę innych, interesujących 
ich, zjawisk, lecz nie jako explanandum (coś, co ma być wyjaśnione) samo 
w sobie” (Wimmer, Min 2006: 868). 

Do istotnych – z punktu widzenia niniejszej książki – wyjątków3 nale-
żą prace socjologów historycznych, zarówno te uwzględniające rolę wojny 
w kształtowaniu się nowoczesnych organizacji społecznych, politycznych 
i ekonomicznych, jak i te kładące bezpośredni nacisk na znaczenie społecznie 
konstruowanych mitów i praktyk w tych procesach. Coraz liczniej powstają 
również opracowania wiążące analizę historyczną z poszukiwaniem kontynu-
acji i konsekwencji badanych procesów we współczesnym świecie. Możemy 
tu wymienić prace chociażby Davida B. Ralstona (1996), Charlesa Tilly’ego 
(1990; 1997) czy Geoff reya Parkera (1995; 2008d). Badacze ci to zarówno 
socjologowie zorientowani historycznie, jak i historycy zorientowani spo-
łecznie4. Niestety – jedni i drudzy – rzadko zwracają się do analizy wartości, 
przekonań czy idei, traktując je zwykle jako pochodną większych procesów 
społecznych oraz interesów aktorów odgrywających w tych procesach głów-
ną rolę. Warte uwagi są również prace z zakresu kulturowych studiów nad 
wojną (cultural war studies), powstające w środowisku kulturoznawców i so-
cjologów kultury. Ci, opierając się na badaniach mediów, rekonstruują kultu-
rowe przedstawienia wojny, tropiąc w nich swoiste kody kulturowe i narracje 
(Doherty 1999; Smith 2005; Carpentier 2007; Jarecka 2009; Hurcombe 2011). 

2 Z poglądem tym polemizuje Siniša Malešević (2010), który w swej pracy omawia elemen-
ty socjologii wojny tropione w pracach klasycznych socjologów, między innymi Maxa Webera, 
Emila Durkheima czy Karola Marksa.

3 Należy bowiem zwrócić uwagę również na teorie socjobiologiczne oraz koncepcje oparte 
na teoriach racjonalnego wyboru, które starają się wytłumaczyć logikę wojny za pomocą dzia-
łań i decyzji podejmowanych przez indywidualne, nastawione na realizację własnych interesów 
jednostki (Kalyvas 2006).

4 Podkreśla się obecnie arbitralność podziałów między socjologią historyczną (historical so-
ciology) a tak zwaną nową historią społeczną (social science history) (por. Sztompka 1986). Jak 
pisze Fernand Braudel w jednym ze swoich programowych tekstów: „Nie wyobrażajmy sobie 
przeto, że nadal jeszcze istnieją między historykiem i badaczem nauk społecznych wczorajsze 
bariery i różnice. Wszystkie nauki o człowieku, włącznie z historią, są jedne przez drugie zaraża-
ne. Używają tego samego języka, lub też mogą go używać” (Braudel 1999: 60).
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W obszarze studiów teoretycznych nad związkami wojny i kultury prze-
strzeń badawcza pozostaje jednak zdecydowanie niewypełniona. Inspira-
cji do własnych badań szukałam zatem na gruncie nie tylko socjologii, ale 
również historii i antropologii. W ich ramach dostrzegane i analizowane są 
różnice w prowadzeniu wojen pomiędzy społecznościami reprezentującymi 
odmienne kultury. Interesujące są zarówno badania historyków (Fairbank, 
Frank 1974; Hanson 1989; Johnston 1995; Dawson 1996; Parker 2008a), 
eksplorujących osobliwości stylów wojowania poszczególnych kręgów kul-
turowych, jak i prace powstające w ramach antropologii, a zwłaszcza – prak-
tycznie nieznana w Polsce i na Zachodzie – rosyjska antropologia wojenna 
(Bażukow 2007a; 2008; 2009b; Griebien’kow 2009c), kładąca nacisk na sze-
rokie rozpatrywanie kulturowego wymiaru zjawiska wojny. Z wielką uwagą 
przyjrzałam się również pracom powstającym w ramach studiów nad woj-
ną oraz studiów strategicznych (Coker 2000; Jandora 1999; Ermarth 2006; 
Kamieński 2009; Adamsky 2010). Rezultatem tych różnorodnych inspiracji 
jest interdyscyplinarna perspektywa, łącząca w sobie teoretyczne i metodolo-
giczne założenia socjologii historycznej z próbą kulturowej analizy w ramach 
studiów nad wojną. 

Zwrócenie się w stronę historycznie zorientowanej socjologii było „na-
turalnym” wyborem, wynikającym z przyjętych przeze mnie założeń ba-
dawczych i zadań, jakie przed sobą postawiłam. Historyczne podejście 
w socjologii podkreśla wagę wymiaru czasowego w analizie rzeczywistości 
społecznej. Proponuje wyjaśnienia osadzone w konkretnym kontekście cza-
sowo-przestrzennym w odróżnieniu od ahistorycznych, uniwersalnych mo-
deli, mających wyjaśniać różnorakie procesy społeczne w oderwaniu od ich 
historycznych realizacji (Czarnowski 1982: 34; Kwaśniewicz 1982; Sztompka 
1986: 25). Podkreśla zatem potrzebę studiów nad historią, które są tu nie tylko 
zgłębianiem zamierzchłej przeszłości, ale przede wszystkim – próbą lepszego 
rozumienia teraźniejszości (por. Tilly 1997: 16). Zgodnie z tą wizją, rzeczywi-
stość społeczna nie jest jakimś trwałym stanem, lecz dynamicznym procesem, 
dlatego możemy mówić raczej o „dzianiu się” społecznego świata niż o jego 
istnieniu (Sztompka 1988: 10). Jednocześnie rzeczywistość społeczna zawsze 
jest dziełem ludzi, ma więc ona charakter tworzony, konstruowany, nie jest 
zdeterminowana przez nieubłagane prawa historii. Tym niemniej nie możemy 
zapominać, że „każde działanie podmiotów historycznych odbywa się w ja-
kichś warunkach zastanych, strukturalnych, odziedziczonych po działaniach 
podjętych wcześniej przez nas samych lub – częściej – przez innych” (Sztomp-
ka 1988: 12). Socjologia historyczna uwypukla zatem napięcie pomiędzy jed-
nostkowym działaniem a wpływem „narzucającej się” z zewnątrz struktury. 

Ważną implikacją metodologiczną tego ujęcia jest nadanie dużego zna-
czenia wyjaśnianiu genetycznemu, czyli szukaniu przyczyn wystąpienia 
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jakiegoś zjawiska w fazach poprzedzających procesu, z którym jest ono zwią-
zane. Perspektywa historyczna kładzie również silny akcent na „aktywność 
podmiotów jako ostateczny czynnik sprawczy, dynamizujący życie społecz-
ne” (Sztompka 1986: 26), przy jednoczesnym uwzględnieniu roli ograniczeń 
i czynników strukturalnych. Skutkiem tego jest docenianie wagi kontekstu 
badanych zjawisk. Ramy, w których przychodzi działać jednostkom, to nie 
tylko czynniki materialne, realnie ograniczające możliwości działania, ale 
również czynniki mentalne, ideowe, które kształtując sposoby i wzory my-
ślenia, wartości oraz normy, opinie i postawy, wpływają na ludzką rzeczywi-
stość. Ów – mówiąc słowami Hieronima Kubiaka – „czwarty wymiar kon-
tekstu” (Kubiak 2007: 346) powinien być, i jest, doceniany przez socjologów5.

Jednakże, jak uczula Anne Kane (1991: 67; por. Clark 1998: 223–224; 
Kolasa-Nowak 2001: 117), socjologia historyczna jest zdominowana przez 
materialistyczną perspektywę, która przyznaje kulturze marginalną rolę od-
zwierciedlania społecznych procesów. Możemy się o tym przekonać, studiu-
jąc dzieła takich badaczy, jak Charles Tilly (1985; 1990; 2003), Michael Mann 
(1988; 1993) czy Gianfranco Poggi (1978; 2001). Mamy tu do czynienia ze 
swoistą dekoracyjną koncepcją kultury, w której wartości i idee pełnią jedy-
nie funkcję dekoracji w świecie kształtowanym przez wielkie społeczno-eko-
nomiczne struktury czy też usprawiedliwienia materialnie motywowanych 
ludzkich interesów. Równocześnie badacze, przyznający kulturze nie tylko 
analityczną niezależność, ale też autonomię w procesie historycznym (Kane 
1991: 53; por. Alexander 1987; Archer 1988), często zapominają, że działania 
jednostek nie są wyłącznie determinowane przez zinternalizowane przez nie 
wartości, normy i przekonania. Usunięcie z pola ich dociekań społecznego 
kontekstu, ignorowanie aktorów i ich interesów, a także warunków historycz-
nych w poszukiwaniach autonomicznej kulturowej struktury sprawiają, że 
wyjaśnień tych również nie sposób uznać za przekonujące. 

„Nie można udawać, że siły polityczne i ekonomiczne, instytucje spo-
łeczne, procesy biologiczne nie istnieją lub zostały wchłonięte przez system 
wiedzy i wierzeń” – podkreśla Adam Kuper. Dlatego „odwoływanie się do 
kultury może dać jedynie częściowe wytłumaczenie tego, dlaczego ludzie my-
ślą i zachowują się tak a nie inaczej, co skłania ich do zmiany sposobu zacho-
wania” (Kuper 2005: VIII). Tym niemniej można i należy analizować kulturę 
jako istotny czynnik sprawczy historycznego procesu. Jednostki rozumieją 
i interpretują swoje doświadczenia i działania, opierając się na właściwym 

5 Wystarczy wymienić tu badania nad wpływem „kultury” na rozwój gospodarczy i proce-
sy demokratyzacji zebrane w tomie Kultura ma znaczenie, pod redakcją Lawrence’a Harrisona 
i Samuela P. Huntingtona (2003), studia dotyczące „klimatu zaufania” prowadzone przez Piotra 
Sztompkę (2007) czy też koncepcje związane z teorią modernizacji, uwzględniające jej kulturowe 
uwarunkowania (por. Kubiak 2007). 
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danej społeczności systemie symbolicznym, co z pewnością wywiera znaczą-
cy wpływ na kształtowanie się ich interesów. Ład aksjonormatywny z kolei 
konstytuuje społeczny porządek, stanowiąc podstawę wszelkich społecznych 
relacji i instytucji. Przyjęcie takiej perspektywy badawczej ułatwia rozwią-
zanie problemu – obecnego również w studiach nad wojną – traktowania 
kultury jako dekoracji, nie zaś jako niezbędnego składnika szerszej analizy 
społeczeństwa. 

W badaniach opisanych w niniejszej książce staram się pokazać rolę czyn-
ników kulturowych w transformacji sposobów prowadzenia wojen w proce-
sie określonym mianem nowożytnej rewolucji militarnej. Wynikiem są stu-
dia historyczne będące subiektywną interpretacją pewnego wycinka dziejów, 
próbą wyjaśnienia go za pomocą teoretycznej koncepcji. Próba całościowego 
spojrzenia na proces nowożytnej rewolucji militarnej w dwóch aspektach: 
z jednej strony – jako zmiany kulturowej, z drugiej – jako transformacji 
kształtowanej przez zastany, kulturowy kontekst, nie jest z pewnością wolna 
od uproszczeń. Zdaję sobie z nich sprawę. Książka nie miała na celu przed-
stawienia chronologicznie uporządkowanego obrazu transformacji. Pomi-
nęłam również kwestię oczywistego zróżnicowania dzielącego poszczególne 
kraje Europy Zachodniej, wprowadzające poszczególne reformy w różnym 
czasie, w różny sposób i z różnym skutkiem. Skupienie się na głównym nur-
cie przemian związanych ze zmianą sposobów prowadzenia wojen sprawiło 
ponadto, że mniejszą uwagę poświęciłam zarówno wojennej „codzienności”, 
jak i wzorom „alternatywnym”, promowanym – między innymi – przez insty-
tucjonalne Kościoły, religijne sekty oraz indywidualnych myślicieli, zarówno 
tych proponujących pacyfi zm, jak i tych sławiących wojnę. Równocześnie 
dość powierzchownie potraktowałam kwestie dotyczące tak istotnych aspek-
tów prowadzenia wojny, jak niuanse taktyki i strategii działań bojowych czy 
sposoby „aplikowania” sił zbrojnych w czasie wojennych kampanii, co może 
rozczarować Czytelnika szukającego w książce detali, związanych z nowożyt-
ną wojskowością. 

Mam świadomość, że zgromadzony materiał historyczny nie jest niczym 
więcej jak ilustracją głównych tez pracy. Jak ujął to Charles Tilly: „Może pew-
nego dnia jakiś genialny uczony, znakomity zespół badawczy albo kompu-
ter zbierze wszelkie dostępne dane źródłowe i dokona ich syntez. Zanim to 
jednak nastąpi, wszystko, co może uczynić samotny badacz, to albo ślęczeć 
nad małym wycinkiem rzeczywistości, albo zaryzykować jakąś prowizorycz-
ną syntezę” (Tilly 1997: 32). W niniejszej pracy próbowałam się zmierzyć 
z tym drugim zadaniem. Wzorem dla mnie były nie tylko teksty socjologów 
historycznych, ale także, przede wszystkim, prace Maxa Webera, któremu 
zawdzięczam spojrzenie na socjologię jako naukę o kulturze (Weber 2004b: 
158–159) oraz świadomość roli wartości i idei w procesie historycznym. 
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Cenną inspiracją była dla mnie również socjologia porównawcza, jaką upra-
wiał Andrzej Flis, a zwłaszcza jego szeroka, syntetyczna i historyczna per-
spektywa, odsłaniająca fundamentalne cechy zachodniej cywilizacji. Wska-
zówek dotyczących rozumienia procesu historycznego w jego ogromnej 
złożoności oraz wielowymiarowości szukałam również w dziełach Fernanda 
Braudela – zarówno w tych zawierających teoretyczne rozważania o historii, 
jak i w fantastycznych syntezach dotyczących dziejów cywilizacji.

Książka jest złożona z pięciu rozdziałów: trzy pierwsze stanowią koncep-
tualne i terminologiczne przygotowanie do badań historyczno-porównaw-
czych, dwa ostatnie są ich wynikiem – służą pogłębionej analizie roli czynni-
ków kulturowych w nowożytnej rewolucji militarnej w Zachodniej Europie 
oraz w Rosji. 

Celem rozdziału pierwszego („Kulturowy zwrot w badaniu wojen”) jest 
syntetyczne przedstawienie kulturowego zwrotu w dziedzinie studiów nad 
wojną. Omawiam w nim koncepcje, które zwracają uwagę na współzależność 
zachodzącą pomiędzy – tak czy inaczej rozumianymi – czynnikami kulturo-
wymi a prowadzonymi przez ludźmi wojnami. Skupiłam się na pomysłach nie 
tylko socjologów, ale również antropologów, historyków i teoretyków woj-
skowo-strategicznych, szukając w nich inspiracji dla własnych badawczych 
dociekań. Opisałam również, jak specjaliści reprezentujący różne dziedziny 
wiedzy starali się zoperacjonalizować i wykorzystać pojęcie kultury w swych 
badaniach dotyczących wojennej przemocy, skupiając się na pojęciach kultu-
ry strategicznej, kultury wojskowej oraz kultury wojennej. Rozdział kończą 
rozważania na temat wojny jako zjawiska społeczno-kulturowego – co należy 
rozumieć nie jako defi nicję, ale bardziej – metodologiczny postulat.

W rozdziale drugim („Kultura a sposoby prowadzenia wojen”) staram 
się odpowiedzieć na pytanie o to, jakie czynniki biorą udział w kształtowaniu 
się sposobów prowadzenia wojen. Po przedstawieniu najbardziej znanych 
koncepcji przechodzę do konkluzji, że wartości i przekonania na temat pro-
wadzenia wojen również powinny się stać przedmiotem naukowej analizy. 
Rozdział ten służy przedstawieniu własnej koncepcji teoretycznej, pozwalają-
cej na uwzględnienie roli wartości, przekonań, opinii i postaw w kształtowa-
niu się sposobów prowadzenia wojen. Wedle przyjętych przeze mnie założeń 
ludzie, uczestnicząc w wojennej praktyce, są ograniczeni nie tylko poprzez 
dostępne w danych okolicznościach technologie i granice, wyznaczane przez 
posiadane środki materialne, ale również poprzez wartości, wyobrażenia 
i przekonania dotyczące tego, jak należy walczyć. Wojnę możemy zatem roz-
patrywać jako zjawisko społeczno-kulturowe, regulowane przez towarzyszą-
cy jej ład aksjonormatywny i odzwierciedlające się w specyfi cznej wojennej 
kulturze. Owa kultura wojenna pełni funkcję regulatora wojennej praktyki: 
jest swoistym „drogowskazem” dla jednostek, pozwalając im podejmować 



Wprowadzenie 17

działania zgodne z grupowymi wartościami i normami. Kulturę wojenną 
możemy również traktować jako sposób życia danej społeczności, jej wy-
twór, odzwierciedlający odpowiednie cechy i wzory kulturowe. Ta kultura 
odbija zarówno „sposób życia” społeczeństwa, w jakim funkcjonuje, jak i po-
trzeby „ludzi wojny”, którzy chcą widzieć w swojej działalności coś więcej niż 
tylko zabijanie, i kształtują swoisty mit wojny i wojska, silnie wpływający na 
zbiorową wyobraźnię. 

Kultura wojenna, co należy podkreślić, nie jest monolityczną stałą i nie 
możemy jej traktować jako niedającą się podważyć, niezmienną rzeczywi-
stość. O jej kształcie decyduje bowiem wynik gry interesów grup i jednostek, 
za którymi zawsze stoi pewien system aksjonormatywny. Podmioty prowa-
dzące wojnę – za pomocą kontrolowanych przez nie instytucji – starają się 
wykorzystywać treści kulturowe do usprawniania działań związanych z przy-
gotowaniem do wojny, jej prowadzeniem oraz zakończeniem. O kształcie wo-
jennej praktyki decydują jednak także wojskowi dowódcy różnych szczebli, 
religijni hierarchowie, intelektualiści czy wreszcie tak zwani zwykli ludzie 
– wszyscy oni współuczestniczą w kulturze, dokonując wyborów również 
w kwestii przekonań dotyczących sposobów prowadzenia wojen. Praktyka 
wojenna jest zatem wynikiem procesu uzgadniania różnych, nierzadko kon-
kurencyjnych wzorców, tworzonych przez aktorów uczestniczących w wojnie 
i wiążących z nią określone normy i wartości. „Walka o znaczenie” przybiera 
wyjątkową postać w wypadku wojen domowych, toczonych w obrębie jednej 
kultury, bądź wojen partyzanckich i wyzwoleńczych, angażujących niejedno-
krotnie etniczne bądź kulturowe tożsamości grup stających przeciwko pań-
stwu. Nie można również zapominać, że zarówno o wyglądzie żołnierzy, jak 
i o tym, jak walczono, niejednokrotnie decydowały moda i estetyczne gusta 
militarnych reformatorów.

Z jednej strony możemy zatem mówić o względnej stałości elementów 
kultury wojennej, jej powiązaniu z charakterem narodowym czy też ze spo-
sobem życia charakterystycznym dla danej kultury czy cywilizacji. Z drugiej 
strony kultura wojenna potrafi  się zmieniać bardzo szybko, reagując na tech-
nologiczne wynalazki, nowe wyzwania geopolityczne, społeczne wstrząsy, 
religijne przemiany czy polityczne interesy elit.

W kolejnym rozdziale („Miejsce czynników kulturowych w koncepcjach 
rewolucji militarnej”) poddaję krytycznej analizie pojęcie rewolucji militar-
nej, będące – zdaniem wielu specjalistów – adekwatnym do opisu powiązań 
pomiędzy radykalnymi przemianami w sferze wojskowości a transformacją 
w szerokich obszarach życia społecznego. Przedstawiam koncepcje bada-
czy, którzy poszukując genezy tych zmian, akcentują przede wszystkim rolę 
nowych technologii i przemian w sferze wojskowości, a także zmian w spo-
sobach produkcji i kształcie struktury społeczno-politycznej. Uzupełniam 
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refl eksję na ten temat, rozpatrując rewolucję militarną jako zmianę kulturo-
wą, obejmującą nie tylko sferę technologii i organizacji, ale również wojennej 
kultury, a więc towarzyszących wojnie wartości, norm, idei i symboli. 

W myśl przyjętych przeze mnie założeń wszystkie procesy historyczne są 
wynikiem działań jednostek. Te zaś zarówno funkcjonują w pewnym zasta-
nym kontekście, kształtującym ich sposoby postrzegania rzeczywistości, jak 
i są zdolne przekraczać te kontekstowe ograniczenia. Analizując owe ramy, 
należy brać pod uwagę nie tylko czynniki społeczne, ekonomiczne i politycz-
ne, ale również czynniki kulturowe, odgrywające istotną rolę w genezie i kre-
śleniu trajektorii przeobrażeń związanych z wprowadzaniem nowych syste-
mów uzbrojenia czy też – nowych rozwiązań organizacyjnych. W rozdziale 
trzecim lokuję także nowożytną rewolucję militarną na tle historii wojen, 
zarówno tłumacząc to, jak rozumiem pojęcie nowożytności, jak i szkicując 
transformację sposobów prowadzenia wojen w przednowożytnym okresie.

Powyższe teoretyczne ustalenia odniosłam do analizy transformacji, jaka 
zaszła w sposobach prowadzenia wojen pomiędzy szesnastym a osiemna-
stym wiekiem w krajach Europy Zachodniej, przede wszystkim w Holandii, 
Szwecji, Francji i Prusach. Większość dotychczasowych ujęć tego zagadnie-
nia – zarówno w ramach historii, jak i nauk społecznych – koncentrowała się 
na opisaniu równoległych przemian sposobów prowadzenia wojen oraz form 
państwowych, polityki, administracji, systemu fi skalnego, systemu produkcji, 
zmian demografi cznych na tle wielkich procesów społecznych, takich jak ur-
banizacja, kolonizacja, biurokratyzacja, powstanie systemu kapitalistycznego 
i państw narodowych. W odróżnieniu od nich wpisałam proces nowożytnej 
rewolucji militarnej nie tylko w logikę przemian społecznych, politycznych 
czy ekonomicznych, ale – przede wszystkim – przemian kulturowych, ta-
kich jak Renesans, reformacja czy Weberowskie „odczarowywanie” świata. 
Zmiany związane z racjonalizacją i standaryzacją przemocy oraz rozszerza-
niem się zakresu i znaczenia władzy dyscyplinarnej, towarzyszące wyłanianiu 
się nowoczesności, nie mogły pozostać bez wpływu na ludzi wywołujących 
wojny, wiodących tysiące mężczyzn na pole bitew, a w końcu – na samych 
walczących, narażających swe życie w kolejnych walkach. Nieodłączną towa-
rzyszką zmian militarnych – jak pokazuję – była przemiana wizji dotyczącej 
natury wojny i jej prowadzenia, tak samo jak wprowadzanie nowych środków 
destrukcji szło w parze ze zmianą przekonań dotyczących użycia przemocy.

Studia historyczne, których wyniki przedstawiłam w rozdziale czwar-
tym („Nowożytna rewolucja militarna w Europie Zachodniej”), miały na 
celu pokazanie, iż nowożytną rewolucję militarną możemy rozpatrywać 
jako zmianę kulturową, obejmującą przeobrażenia wartości i przekonań 
dotyczących prowadzenia wojen. Za pomocą historycznych przykładów 
z obszaru państw zachodnioeuropejskich staram się uwypuklić fakt, że nowe 
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przekonania i wartości były ważnym katalizatorem przemian sposobów pro-
wadzenia wojen, a nie – jak chcieliby niektórzy – prostą wynikową zmian 
militarnych czy ekonomicznych. 

W rozdziale tym dowodzę również, iż kształt nowożytnej kultury wo-
jennej w krajach Europy Zachodniej był związany z interesami (i stojącymi 
za nimi wartościami i przekonaniami) grup społecznych biorących udział 
w wojnie. W epoce nowożytności armia częstokroć była przedmiotem eks-
perymentów władców, wprowadzających w życie idee i pomysły mające 
na celu zwiększenie jej wydajności i efektywności. Narzucany przez pań-
stwo nowy ład aksjonormatywny, sprowadzający jednostki do roli trybików 
w podporządkowanej państwu machinie przemocy, powodował opór za-
równo starej „klasy wojskowej”, nowej warstwy profesjonalistów wyłaniają-
cych się z klasy średniej, jak i szeregowych żołnierzy. Dysonans pomiędzy 
wartościami i przekonaniami a praktyką wojenną został przełamany dopiero 
wraz z rozwojem ideologii nacjonalistycznych, stanowiących z jednej strony 
rezultat oświeceniowych wizji jednostki, społeczeństwa i państwa, zaś z dru-
giej – względnie wystandaryzowany produkt, tworzony przez kontrolowane 
przez państwo instytucje edukacyjno-wychowawcze. Stąd rewolucja fran-
cuska 1789 roku, stanowiąca swoiste „przypieczętowanie” nowożytności, 
może być analizowana zarówno w kontekście fi nalnego produktu nowożyt-
nej rewolucji militarnej, jak i zapowiedzi zupełnie nowej kultury wojennej, 
w której entuzjazm mas, demokratyzacja chwały oraz potencjał wyzwoleń-
czy odegrały decydującą rolę.

W ostatnim rozdziale („Nowożytna rewolucja militarna w Rosji”), pre-
zentując przebieg nowożytnej rewolucji militarnej w Rosji, skupiam się na 
analizie roli kulturowego kontekstu w procesie kształtowania się specyfi cz-
nych sposobów prowadzenia wojen. Pokazuję w nim, iż przeszczepienie 
zachodnich rozwiązań technologicznych i organizacyjnych do rosyjskiego 
systemu sił zbrojnych nie mogło – mimo prób podejmowanych przez refor-
matorów, takich jak Piotr I Wielki – iść w parze z akceptacją przekonań i war-
tości stojących za owymi przemianami. Trudno było w Rosji wprowadzić za-
chodniego ducha dyscypliny, standaryzacji, efektywności i maksymalizacji 
czy podziwu dla technologii. Niemożliwy był tu również dynamiczny, oparty 
na wolnej konkurencji – zarówno w sferze handlu, jak i w sferze innowacyj-
nych rozwiązań problemów trapiących reformatorów – system, który pchał 
Zachód ku coraz to nowym ulepszeniom w zakresie skuteczności prowadzo-
nych działań wojennych. Wartości i przekonania dotyczące wojny są bowiem 
częścią sposobu życia danej społeczności. Przedstawiona w rozdziale piątym 
analiza przypadku Rosji pozwoliła na uwypuklenie znaczenia kulturowego 
kontekstu w kreowaniu odmiennych modeli zwycięstwa i – w rezultacie – 
sposobów prowadzenia wojen.
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Książkę kończą wnioski łączące się z próbą przeniesienia ich do analizy 
współczesnej sytuacji. Należy bowiem zauważyć, iż „nowoczesne” sposoby 
prowadzenia wojen korzeniami sięgają właśnie czasów nowożytnych. Ważne 
wydaje mi się zatem zrozumienie kulturowego kontekstu, w jakim rodziła 
się mentalność pozwalająca wykorzystywać przemoc w sposób racjonalny, 
planowy i rządzący się zasadą bilansu i efektywności. Nie można zapominać, 
że przemiany, jakie możemy zaobserwować w siedemnasto- i osiemnasto-
wiecznym wojsku – związane z rozwojem wspomagającej armie biurokraty-
zacji i racjonalizacją ówczesnego pola walki – były pierwszymi przejawami 
„makdonaldyzacji” (Ritzer 2003) społeczeństwa.

Dziś, gdy badacze mówią o kolejnej rewolucji w dziedzinie prowadzenia 
wojen (por. Kamieński 2009: 13; Schreiber 2013: 75–80), istotne jest okre-
ślenie, co nowego jest w „nowych wojnach” (por. Balcerowicz 2003; Kaldor 
2005; Münkler 2004). Zagadnienie to interesuje zarówno historyków oraz 
teoretyków wojskowych i strategicznych, rozwijających koncepcję informa-
cyjnej rewolucji w sprawach wojskowości (Information Revolution in Mili-
tary Aff airs, w skrócie IRMA), jak i przedstawicieli nauk społecznych, w tym 
klasyków „ponowoczesności”, takich jak Zygmunt Bauman (2006), Jean Bau-
drillard (2006) czy Manuel Castells (2010). Problem „nowych wojen” dotyka 
również rozważań dotyczących „ery postwestfalskiej” (Kubiak 2007) czy też 
„świata międzyepoki” (Wnuk-Lipiński 2004), w których suwerenność pań-
stwa narodowego, swobodnie posługującego się środkami militarnymi do 
realizacji swej polityki, zostaje znacznie ograniczona. „Trzecia fala” cywiliza-
cji (Toffl  er 2001), oparta na wiedzy i informacji, wytwarza wojnę, „podczas 
której uncja krzemu w komputerze mogła przynieść większe efekty niż tona 
uranu” (Toffl  er, Toffl  er 2006: 80). Wkroczenie w „erę prędkości” i związana 
z tym zmiana pojęcia czasu i przestrzeni nie mogły pozostać bez znaczenia 
dla sposobów prowadzenia działań wojennych, które również stały się płyn-
ne i ponadterytorialne (por. Heisbourg 1998; Münkler 2004; Bauman 2006; 
Castells 2010). 

Może się wydawać, że masowe armie, oparte na poborze własnych oby-
wateli, monopolizacja przemocy przez państwo narodowe czy oparte na 
zasadzie suwerenności prawo wojenne i międzynarodowe należą do prze-
szłości. Kryzys dotyczy formowanego przez ostatnie trzy stulecia zachod-
niego „modelu zwycięstwa”, opartego na przekonaniu, że wojny wygrywa 
się za pomocą zaawansowanej technologii, przewagi ekonomicznej oraz 
doskonałej organizacji i logistyki. Wizja wojny jako racjonalnego narzędzia 
w rękach suwerennej władzy również budzi coraz większy niepokój i po-
trzebę ustanowienia globalnego autorytetu, opartego na skutecznym prawie 
międzynarodowym i wspólnym kodzie praw człowieka (por. Bauman 2006: 
112). Opis przemian wartości i przekonań towarzyszących upaństwowieniu 
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wojny może pomóc w zrozumieniu – zachodzącego na naszych oczach – 
procesu odwrotnego, związanego z „globalizacją” wojny. Analiza przeszło-
ści pokazuje również, jak głęboko tkwią korzenie specyfi cznych sposobów 
prowadzenia wojen właściwych różnym społecznościom. Badanie kulturo-
wego kontekstu formowania się tych sposobów jest niezwykle ważne, jeśli 
przyjmiemy, iż sfera militarna kształtowana jest nie tylko przez system spo-
łeczno-ekonomiczny oraz uwarunkowania geografi czne i geopolityczne, ale 
również – przez kulturę. 

Podsumowując, powinniśmy pamiętać, że wojny prowadzi się przede 
wszystkim za pomocą ludzi, a uzbrojenie i technologia są do nich tylko do-
datkiem, stąd – analiza przekonań kierujących ich myśleniem i zachowaniem 
jest tak istotna. Ważne jest tu zarówno badanie mechanizmów tych uwa-
runkowań i wzajemnych wpływów, jak i analiza konkretnych, historycznych 
przypadków. Uważam ponadto, że dyskusję nad tym, czy wojna leży w naszej 
ludzkiej naturze, warto – zwłaszcza w kołach badaczy społecznych – uzupeł-
nić równie istotnym pytaniem: czy jest ona zakodowana w memach, w naszej 
kulturze? Mam nadzieję, że lektura niniejszej książki przyczyni się do odpo-
wiedzi na to pytanie.

***

Niniejsza książka nie powstałaby bez wielu osób – przede wszystkim chcia-
łabym podziękować promotorowi mojej rozprawy doktorskiej, prof. Marko-
wi Kuci, który nie tylko cierpliwie czuwał nad postępami pracy, ale też dbał 
o mój rozwój naukowy, pomagając w doskonaleniu warsztatu badawczego. 
Dziękuję również wszystkim uczestnikom prowadzonego przez Profesora 
seminarium oraz zaproszonym na nie Gościom za wszelkie cenne sugestie, 
rady, spostrzeżenia oraz dyskusje, które inspirowały i pozwalały uniknąć 
wielu błędów. Wiele zawdzięczam Recenzentom na etapie przewodu doktor-
skiego: prof. Marianowi Golce oraz prof. Stanisławowi Jarmoszce. Ich uwagi 
pomogły mi zwrócić uwagę na kwestie potraktowane w sposób niewystarcza-
jący w pierwotnej wersji dysertacji.

Osobne podziękowania składam nieżyjącemu już prof. Andrzejowi Fli-
sowi za inspirację oraz utwierdzenie mnie w przekonaniu, że socjolog nie 
powinien się obawiać szerokiego, historycznego spojrzenia na społeczną 
rzeczywistość. Podziękowania należą się również prof. Władimirowi Bażu-
kowowi z Uniwersytetu Moskiewskiego oraz dr. Łukaszowi Kamieńskiemu 
z Instytutu Amerykanistyki UJ za cenne sugestie oraz pomoc w dotarciu do 
potrzebnej mi literatury. Dziękuję też prof. Marcie Kudelskiej za stworzenie 
mi w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji doskonałych warunków 
do rozwoju naukowego.
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Dziękuję Rodzinie oraz Przyjaciołom za wsparcie oraz wielką pomoc, bez 
której połączenie pracy naukowej z macierzyńskimi obowiązkami byłoby po 
prostu niemożliwe. Specjalne podziękowania składam Boguszowi za cenne 
spostrzeżenia i uwagi historyka, cierpliwą lekturę kolejnych wersji pracy oraz 
gotowość do dyskusji o niej o każdej porze dnia i nocy.



1. Kulturowy zwrot w badaniu wojen

Zauważalny w naukach społecznych od lat osiemdziesiątych ubiegłego stule-
cia intelektualny zwrot w stronę badań związanych z kategorią kultury (cul-
tural turn)6 dostarczył nowych teoretycznych impulsów do analiz procesów 
społecznych począwszy od badań nad kulturą popularną poprzez kwestie 
genderowe aż do teorii powstawania państw (Alexander 1988; Alexander, 
Seid man 1990; Jameson 1998; Bonnell, Hunt 1999; Steinmetz 1999; Crossette 
2003). Czynniki kulturowe okazują się przydatne w wyjaśnianiu tak złożo-
nych kwestii, jak rozwój gospodarczy, procesy demokratyzacji (Seyer 1999; 
Fairbanks 2003; Inglehart 2003; Landes 2003) czy stosunki międzynarodowe 
(Schreiber, Michałowska 2013). Nie powinno więc dziwić, że również w stu-
diach nad zjawiskiem wojny pojawiła się tendencja do patrzenia na nie przez 
pryzmat kultury społeczeństwa, które odwołuje się do przemocy w określo-
nym celu i w określony sposób. Obserwując konfl ikty w zglobalizowanej, 
multikulturowej przestrzeni międzynarodowej, coraz wyraźniej widzimy, że 
wojny nie sposób sprowadzić do zjawiska militarnego, zaś o sposobach wy-
korzystania środków bojowych decydują w nie mniejszym stopniu niż uwa-
runkowania związane z systemem społecznym, ekonomicznym, politycznym 
przekonania poszczególnych członków społeczeństwa dotyczące tego, w jaki 
sposób należy korzystać ze środków przemocy. 

Poniżej dokonam krytycznej analizy koncepcji, które były najbardziej in-
spirujące dla mych badawczych dociekań, stanowiąc ich teoretyczne i meto-
dologiczne tło. Przyjrzę się ujęciom zarówno socjologów, jak i historyków, 
antropologów, teoretyków wojskowych i strategicznych – koncentrując się 
zwłaszcza na tych, które akcentują wagę – tak czy inaczej pojmowanych – 
czynników kulturowych w analizie zjawiska wojny. Pokażę również, jak 

6 Choć sam termin cultural turn pojawił się po raz pierwszy w 1994 roku w pracy Dawida 
Cheneya Th e Cultural Turn.
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specjaliści reprezentujący różne dziedziny wiedzy starali się zoperacjonali-
zować i wykorzystać pojęcie kultury w swych badaniach dotyczących wo-
jennej przemocy. Na koniec postaram się wyjaśnić, co właściwie kryje się 
pod stwierdzeniem, iż wojnę należy rozpatrywać jako zjawisko społeczno-
-kulturowe.

1.1. Perspektywa socjologiczna

Kulturowy zwrot odcisnął się na socjologicznych koncepcjach wojny i prze-
mocy. Warto tu zwrócić uwagę na perspektywę przyjętą przez socjologów 
kulturowych7, przyznających kulturze dużą autonomię w kształtowaniu życia 
społecznego. Problemu postrzegania wojennej rzeczywistości pośrednio do-
tyka Jeff rey C. Alexander (2004), twierdząc, że traumatyczne wydarzenie (ta-
kie jak na przykład bombardowanie Drezna czy Holokaust) staje się zbiorową 
traumą nie samo przez się, przez swoją „okropność”, lecz w wyniku procesu 
społecznej konstrukcji znaczeń.

Kultura – będąc autonomiczną strukturą konstytuującą społeczne działa-
nia (por. Alexander 1987: 296; Kane 1991: 62) – kształtuje zatem również nie 
tylko postrzeganie, ale i przebieg wojen, na co zwraca uwagę Philip Smith. 
W swych pracach (Smith 1991; 2005) traktuje on zbiorową przemoc w kate-
goriach kulturowego aktu (Smith 2005: 224), opartego na spójnej i wiarygod-
nej narracji. Analizując dyskursy medialne wokół kryzysu sueskiego w 1956, 
wojny w Zatoce w 1991 oraz wojny w Iraku w 2003 roku, odnajduje w nich 
pewną kulturową logikę, dającą się sprowadzić do uniwersalnych wzorów ist-
niejących we wszystkich przedstawieniach wojny, niezależnie od kreującego 
je podmiotu (Smith 2005: 35). Logika ta związana jest z istnieniem binarnych 
kodów, oddzielających dobro od zła, racjonalne od irracjonalnego. Narracje 
mogą jednak przyjąć różną formę począwszy od przyziemnej poprzez tra-
giczną, romantyczną aż po apokaliptyczną, najbardziej skuteczną w gene-
rowaniu i legitymizacji ogólnospołecznego poświęcenia. Rozpoznanie owej 
narracyjnej struktury i jej analiza są niezbędne do zrozumienia danej wojny, 
gdyż to właśnie kulturowe wzory, zgodnie z perspektywą przyjętą przez kul-
turowych socjologów, kształtują indywidualne i społeczne działania. 

Ujęcia oparte na perspektywie kulturowej w socjologii mogą być nie-
zwykle przydatne w odkrywaniu kulturowej struktury poszczególnych 

7 Socjologia kulturowa (cultural sociology) w odróżnieniu od socjologii kultury (sociology of 
culture), która traktuje kulturę jako zmienną zależną, to znaczy produkt pozakulturowych czynni-
ków, takich jak ekonomia czy polityka, przyznaje kulturze większą autonomię i uwzględnia wagę 
znaczeń w konstrukcji rzeczywistości. W tym ujęciu idee i procesy symboliczne wpływają na spo-
łeczne i polityczne instytucje, a także na kulturę samą w sobie (Alexander, Smith 2003: 11–26). 
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konfl iktów: związanych z nimi przekonań, znajdujących odzwierciedlenie 
w towarzyszących wojennej działalności mitach i rytuałach (por. Kane 1991). 
Szeroko podzielane przekonania z pewnością wpływają na zachowania jed-
nostek i grup. Jednakże traktowanie ludzkiego działania jako rezultatu wy-
łącznie kulturowych wzorców myślenia i zachowania uniemożliwia analizę 
sposobów prowadzenia wojen i ich przemian z uwzględnieniem indywidual-
nych i grupowych interesów oraz potrzeb (por. Malešević 2010: 68).

Warto zapoznać się również z pracami socjologów kultury, którzy, anali-
zując rozmaite teksty (literaturę, fotografi ę, fi lm, malarstwo, wytwory pop-
kultury czy przekazy medialne), starają się rekonstruować przedstawienia 
wojny w różnych społecznych i historycznych kontekstach. W ramach tak 
zwanych kulturowych studiów nad wojną (culture war studies) tropią oni 
swoiste kody kulturowe, odtwarzając i poddając analizie obraz wojny, oraz 
badają jego funkcje, między innymi w usprawiedliwianiu wojennej prze-
mocy czy kreowaniu wzorów bohaterów i anty-bohaterów (Doherty 1999; 
Carpentier 2007; Jarecka 2009; Hurcombe 2011). Ich prace poświęcone są 
również analizie tekstów propagandowych powstających zarówno w czasie 
wojny, jak i w czasie pokoju oraz służących propagowaniu określonych war-
tości i norm, kształtowaniu odpowiednich postaw (Jarecka 2008: 60; por. 
Malešević 2010: 203–218). Tym niemniej badacze ci są skoncentrowani na 
kulturowych reprezentacjach wojny i niewiele interesuje ich samo kształto-
wanie się sposobów prowadzenia wojen oraz udział w tym procesie czynni-
ków kulturowych.

Kulturowy zwrot zaznaczył się także w ramach socjologii wojskowości/
wojska (military sociology; sociology of the military), gdzie pojawiły się nowe 
problemy związane z badaniem przemian kultury organizacyjnej armii, war-
tości i norm stojących za działaniami żołnierzy i ofi cerów, zmian kulturowych 
łączących się z przemianami organizacyjnymi współczesnych sił zbrojnych 
(między innymi zmierzch armii masowych, powstawanie wielokulturowych 
struktur wojskowych) oraz z takimi procesami, jak chociażby globalizacja, 
mediatyzacja wszystkich dziedzin życia, feminizacja instytucji zdominowa-
nych niegdyś przez mężczyzn (Janowitz 1972; Van Doom 1975; Hammond 
1988; Moskos, Burk 1994; Haltiner 1998; Moskos, Williams, Segal 2000; 
Dębska 2003; von Bredow 2006). Nowe realia walki w tak zwanym postmo-
dernistycznym okresie wymuszają nowe zasady, związane między innymi 
z pacyfi kacją funkcji sił zbrojnych, militarną emancypacją kobiet czy pełną 
profesjonalizacją wojska (Jarmoszko 2005: 119). Prace powstające w ramach 
socjologii wojska mają charakter bardzo praktyczny i najczęściej dotyczą ana-
lizy samej instytucji militarnej, jej relacji ze społeczeństwem oraz bieżących 
przemian w modelach politycznej kontroli nad środkami przymusu (por. 
Caforio 2006). Tym niemniej mogą się one stać bogatym źródłem inspiracji 
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teoretycznych, zarówno jeśli chodzi o współzależność transformacji instytu-
cji militarnych, politycznych, społecznych i kulturowych, jak i o rolę kultury 
i „przemian cywilizacyjnych” w przemianach sposobów prowadzenia wojen 
(Avant 2000; Balcerowicz 2002; 2010; Burk 2006).

Interesujące i cenne ze względu na ogromny materiał faktografi czny są 
prace socjologów historycznych. Tacy badacze jak Charles Tilly (1985; 1990; 
2003), Michael Mann (1988; 1993), Gianfranco Poggi (1978; 2001), interesu-
jąc się przede wszystkim korzeniami państwa narodowego, społeczną natu-
rą władzy oraz narodzinami i rozwojem nowoczesności, dotykają problemu 
wojny i przemocy, traktując je jako jeden z głównych czynników wyjaśniają-
cych w swych teoriach. W obszarze ich analiz znajdują się wzajemne relacje 
przemian w sposobach prowadzenia wojen oraz narodzin kapitalizmu, no-
wożytnej biurokracji i państwa narodowego. 

Słabością tych ujęć – z punktu widzenia mojej pracy – jest pomniejsza-
nie bądź nawet ignorowanie roli czynników kulturowych, a więc idei, war-
tości, przekonań i norm w przemianach związanych z prowadzeniem wojen. 
Te traktowane są w nich – odwrotnie niż w przypadku koncepcji prezento-
wanych przez kulturowych socjologów – przede wszystkim jako pochodna 
warunków społeczno-ekonomicznych bądź indywidualnych i grupowych 
interesów podmiotów, starających się rozszerzać swą militarną i polityczną 
władzę, a więc nie przyznaje się im samodzielnej roli (por. Kane 1991: 66–67; 
Tilly 1999: 407–420; Malešević 2010: 58–61).

Analizując przemiany organizacji wojen, Charles Tilly postrzega kultu-
rę przede wszystkim jako instrumentalne narzędzie w ręku władzy, w której 
interesie jest promowanie takich a nie innych wartości i norm. Te zaś służą 
przede wszystkim do kontroli poddanych i usprawniania działań związanych 
z przygotowaniem i prowadzeniem działań wojennych. Jak możemy przeczy-
tać w jego pracy: 

Za rozwojem wielkich armii narodowych i wzrostem budżetu wszędzie szły 
szersze, skuteczniejsze i bardziej bezpośrednie systemy kontroli. [...] Szczegól-
nie uważnej kontroli poddano kulturę, albowiem sprawą nadrzędną dla pań-
stwa stało się stworzenie jednolitej tradycji językowej, historycznej, artystycznej 
i technicznej, dość przy tym silnej, by mogła wyprzeć wszystko to, co przedtem 
zapełniało świadomość ludzi zamieszkujących jego terytorium. Powstawały pań-
stwowe systemy oświaty, języki narodowe zyskiwały status języków urzędowych, 
państwo organizowało wystawy i muzea, udzielało subwencji artystom i starało 
się eksponować swoje dziedzictwo i aktualny dorobek kulturalny. Rozbudowy-
wało w tym celu sieć przekazywanych informacji i rozpowszechniania publikacji. 
Wynalazkiem tych to właśnie czasów były fl agi, godła, hymny, święta państwowe 
i celebrowanie tradycji narodowych na wszelkie sposoby (Tilly 1997: 50). 
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Takie spojrzenie na kulturę ogranicza jej zakres do sztuki, mediów czy 
systemu edukacyjnego stanowiących tylko wybrane instytucje służące do jej 
wytwarzania (por. Kuper 2005: 200). Stwarza to upraszczający obraz spro-
wadzający złożoną rzeczywistość idei, wartości i norm do monolitycznego, 
kontrolowanego przez jedno centrum systemu, zdolnego zaszczepiać jedna-
kowe treści wszystkim członkom społeczeństwa. Co więcej, spostrzeżenie, iż 
w okresie tworzenia się nowoczesnych form państwowości kultura stała się 
przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony rządzących, nie zostało 
uzupełnione o refl eksję nad zmianą przekonań dotyczących roli państwa, na-
rodu oraz elit politycznych i intelektualnych towarzyszących temu procesowi.

Odmawianie kulturze posiadania autonomicznej, niezależnej struktury 
i sprowadzanie jej do pochodnej struktury społeczno-ekonomicznej sprawia, 
że teoria zmiany pozostaje niekompletna (por. Kane 1991: 55). W ramach 
socjologii historycznej swoje miejsce zajmują też ujęcia dostrzegające auto-
nomiczną rolę kultury w historycznym procesie. Tacy specjaliści jak Anthony 
D. Smith (1999; 2003) czy George Mosse (1991) zwracają uwagę na samo-
dzielną rolę kolektywnych wspomnień, mitów oraz praktyk upamiętniania 
w czynieniu wojennych doświadczeń społecznie ważnymi. 

W swojej pracy chciałabym pokazać, bez popadania w kulturowy deter-
minizm (por. Kane 1991) i bez absolutyzowania roli kultury, że takie kulturo-
we czynniki jak przekonania dotyczące celów i sposobów prowadzenia wojen 
oraz odzwierciedlające je idee i symbole powinny być brane pod uwagę w so-
cjologicznych analizach procesów historycznych związanych z przemianami 
form wojny. Roli kultury w generowaniu praktyk związanych z wojowaniem 
nie sposób sprowadzić do kulturowego kodowania wojennych narracji, tak 
samo jak nie należy jej utożsamiać wyłącznie z kulturowymi różnicami ge-
nerującymi starcia pomiędzy różnymi cywilizacjami (Huntington 1997). 
Kultura – moim zdaniem – powinna być analizowana jako istotny czynnik 
decydujący o kształcie sposobów prowadzenia wojen. Stąd inspiracji do włas-
nych badań szukałam na gruncie nie tylko socjologii, ale również historii, 
antropologii oraz interdyscyplinarnych studiów nad wojną, w ramach któ-
rych dostrzegane i analizowane są różnice w prowadzeniu wojen pomiędzy 
społecznościami reprezentującymi odmienne kultury. 

1.2. Perspektywa historyczna 

Począwszy od monumentalnego dzieła Hansa Delbrücka Geschichte der 
Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte (Historia wojny w ramach 
historii politycznej), wydanego w czterech tomach w latach 1900–1920, hi-
storycy próbują śledzić ewolucję militarnych instytucji w różnych epokach 
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i społeczeństwach. Badacze – zwłaszcza ci pozostający pod wpływem teore-
tycznych i metodologicznych koncepcji z tak zwanej Szkoły Annales – odcho-
dząc od opisywania wojen w kategoriach wydarzeniowej historii politycznej, 
dążą do szerokiego jej ujęcia na tle struktur społecznych i ekonomicznych 
(Hale 1998; Contamine 1999; Hardy 2010).

Dobrym przykładem takiego podejścia są prace historyków skupionych 
wokół koncepcji rewolucji militarnej. Tacy specjaliści jak Michael Roberts 
(1995), Geoff rey Parker (1988) czy Michael Duff y (1980) opierają się na zało-
żeniu, iż zmiany w sferze militarnej odgrywały pierwszorzędną rolę w kształ-
towaniu się nowożytnego państwa i społeczeństwa. W ich wyniku narodziła 
się nowoczesność, a państwa europejskie uzyskały nie tylko wojskową, ale 
również polityczną, gospodarczą i kulturową przewagę nad większością świa-
ta. Wymienieni powyżej badacze skupiają się przede wszystkim na znacze-
niu czynnika technologicznego – broni palnej i nowego rodzaju fortyfi kacji 
– w rewolucyjnych przemianach. Dostrzegają oni zmiany w sferze kultury, 
dotyczące między innymi wojskowej edukacji, statusu żołnierza, prawa wo-
jennego czy wartości związanych z prowadzeniem wojen, ale traktują je jako 
wynik transformacji w sferze militarnej, nie poddając analizie ewentualnych 
oddziaływań w odwrotnym kierunku.

Coraz liczniejsze grono badaczy chętnie zauważa jednak ogromny wpływ 
kultury na rozwój i prowadzenie wojen. Ciekawa propozycja teoretyczna jest 
rozwijana w środowisku historyków związanych z francuskim centrum ba-
dawczym powstałym w 1989 roku w Péronne. Ujmując wojnę w kategoriach 
kulturowych, tacy specjaliści jak Jean-Jacques Becker, Stéphane Audoin-
-Rouzeau czy Annette Becker analizują wydarzenia pierwszej wojny świa-
towej przez pryzmat ludzkiego doświadczenia (Audoin-Rouzeau, Becker 
1998; Becker 2005). Historycy pokazują, jak rozpowszechnione wśród ogółu 
społeczeństwa idee patriotyzmu i potrzeby oddania życia w imię ojczyzny 
sprawiły, że większość Francuzów zaakceptowała wybuch wojny, uważając ją 
za konieczny środek do obrony własnego kraju. Dlatego konstruując historię 
wojny, wychodzą poza wojskowe archiwa, skupiając się na dziennikach wo-
jennych i utworach literackich. Używane przez Stéphane Audoin-Rouzeau 
oraz Annette Becker pojęcie kultura wojny (culture de guerre), oznaczające 
sumę wyobrażeń, postaw i praktyk uwarunkowanych przez wojnę, pomaga 
w odtworzeniu jej kulturowego kontekstu. 

Niezwykle cenne są również prace tych historyków, którzy eksplorują 
osobliwości stylów wojowania poszczególnych kultur, między innymi zachod-
niego (Hanson 1989; Dawson 1996), rosyjskiego (Duff y 1981) czy chińskie-
go (Kierman, Fairbank 1974; Johnston 1995) kręgu kulturowego. Nawet jeśli 
proponowany przez niektórych badaczy (Hanson 1989; 2001; Keegan 1998; 
por. Porter 2009) podział, ograniczający się do zachodniego i niezachodnich 



Kulturowy zwrot w badaniu wojen 29

sposobów prowadzenia wojen, pełen jest uproszczeń i uogólnień, ich dzieła 
obfi tują w bogaty materiał faktografi czny, ujmujący wojnę nie w kategoriach 
następujących po sobie wydarzeń – kampanii, bitw, kapitulacji – lecz jako 
proces głęboko zanurzony w środowisku społeczno-kulturowym.

To właśnie historyk, John Keegan, podejmując się szczególnie ostrej kry-
tyki defi nicji wojny Carla von Clausewitza, dowodzi, że wojna jest zjawi-
skiem kulturowym, i to właśnie kultura ma największy wpływ na jej rozwój 
oraz sposoby prowadzenia. Wojna, zdaniem Keegana, przybiera formy „właś-
ciwe naturze społeczeństwa, które daną wojnę toczy” (Keegan 1998: 35), jest 
więc pochodną kultury, nie zaś polityki. Jak twierdzi: „Wojna to coś więcej 
niż polityka. W wojnie wyraża się kultura danego społeczeństwa, [...] wojna 
bywa determinantem kultury, a w niektórych społeczeństwach jest kulturą” 
(Keegan 1998: 25). Traktowanie zachodniego sposobu walki jako uniwersal-
nego uniemożliwia przyjrzenie się kulturowej płaszczyźnie zjawiska wojny 
i analizy sposobów prowadzenia wojny jako wytworów określonej kultury8. 

Poglądy Johna Keegana nie są nowe, wszak już Fernand Braudel zauważył, 
że „każdy wojuje, jak może” (Braudel 1992c: 44). Tym niemniej opinia, iż spo-
sób prowadzenia wojny różnicuje kultury i społeczeństwa, coraz chętniej po-
jawia się w dziełach historyków (por. Black 2011; Van Creveld 2008a). Nieste-
ty, poza ogólnymi stwierdzeniami w rodzaju: „każda kultura wytwarza własną 
sztukę prowadzenia wojny” (Parker 2008a: 13), trudno znaleźć w nich spójną 
teoretyczną koncepcję pokazującą, w jaki sposób się to dzieje. Z tego wzglę-
du warto się odwołać do tradycji antropologicznej, dysponującej rozwiniętą 
teorią kultury i potrafi ącej wyjaśniać jej związki ze społecznymi praktykami.

1.3. Perspektywa antropologiczna

Podczas gdy historycy skupiają się przede wszystkim na rekonstrukcji faktów, 
antropologowie od dziesięcioleci zgłębiają sposoby prowadzenia wojen wśród 
różnych społeczeństw i starają się na tej podstawie stworzyć teorie dotyczące 
genezy zjawiska wojny (Harris 1979; Mead 1986), jego funkcji (Overing 1986; 
Chagnon 1988) bądź powiązania z wzorami kultury i stylami życia (Benedict 
1999). Niektórzy szukają bardziej ogólnych koncepcji łączących wojnę z kul-
turą, czego przykładem może być chociażby esej wybitnego antropologa kul-
tury Rogera Cailloisa (1995), w którym przyrównuje wojnę toczoną w społe-
czeństwach nowożytnych do tradycyjnego święta społeczeństw pierwotnych. 

8 Dla uzyskania pełniejszego obrazu toczącej się dyskusji nad prymatem kultury bądź po-
lityki w działaniach wojennych warto zerknąć do artykułu Andreasa Herberga-Rothe’a (2001), 
który pokazuje słabe strony Keeganowskiej interpretacji teorii Clausewitza. 
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Subdyscyplinarna specjalizacja, nazwana antropologią wojny (anthropology 
of war), zajmuje się refl eksją „nad naturą zależności łączących różne kate-
gorie wojen z wzorami kultury i formami życia społecznego” (Posern-Zie-
liński 2006: 7). Większość opracowań antropologicznych, również tych naj-
nowszych, dotyczy wojen toczonych przez społeczności przedpaństwowe, 
a wojna prymitywna jest tu jaskrawo przeciwstawiona konfl iktom w ramach 
społeczeństw cywilizowanych (Turney-High 1971; Haas 1990; Keeley 1996; 
Buliński, Kairski 2006). Tym niemniej pojawiają się również antropologicz-
ne analizy bardziej współczesnych wojen (Eller 2000; Čolović 2001; Kępiński 
2002; Winslow, Woost 2004). Niezwykle interesującą pozycją jest tu również 
wydana w roku 2014 Antropologia wojny autorstwa Ludwika Stommy. Au-
tor szuka w niej swoistej „struktury czasu mordu” (Stomma 2014: 13) i za 
pomocą niezwykle barwnych przykładów z długiej historii ludzkich wojen 
pokazuje zarówno oblicza „metafi zycznego wymiaru” wojennej działalności, 
jak i dowody na to, że wojna jest rezultatem nie tyle racjonalnych kalkulacji, 
ile irracjonalnej potęgi idei, legendy i mitu.

Główną inspiracją dla moich badań stały się jednak, praktycznie niezna-
ne w Polsce i na Zachodzie, prace rosyjskich specjalistów, kładące nacisk na 
szerokie, kulturowe rozpatrywanie zjawiska wojny. Zainteresowanie tą prob-
lematyką skłoniło tamtejszych badaczy do podjęcia prób tworzenia nowych 
dyscyplin naukowych, w których centrum znajdowałby się problem określo-
ny skrótowo słowami: „człowiek i wojna”. Propozycje takie powstały zarówno 
w środowisku historyków (Aleksandrow 2002; Sienjawskaja 2002), jak i bada-
czy społecznych (Klimow 2002; Bażukow 2007a; 2008; 2009b; Griebien’kow 
2008). Obie postulowały i postulują przyjęcie antropologicznego podejścia 
w badaniu wojen. 

Historycy skupili się wokół „okrągłego stołu”, powstałego w listopadzie 
2000 roku w ramach Rosyjskiej Akademii Nauk z myślą o stworzeniu wo-
jenno-historycznej antropologii. Centralną postacią jest tu Jelena S. Sienjaw-
skaja, będąca jednocześnie redaktor naczelną rocznika poświęconego nowej 
dyscyplinie naukowej. Bazując na rosyjskich i zagranicznych danych, od sta-
rożytności do współczesności, wykorzystując metodę psychologicznej rekon-
strukcji historycznej szkoły Annales oraz fi lozofi cznej hermeneutyki, badacze 
związani z nowym kierunkiem próbują analizować szeroką gamę problemów 
dotyczących zjawiska wojny w socjologicznym, psychologicznym, politycz-
nym, ekonomicznym i kulturowym wymiarze. Interesujące ich zagadnienia to 
zarówno wojskowe wartości i tradycje, ideologiczna „oprawa” wojny czy mito-
logizacja wojny w masowej świadomości, jak i kształtowanie się obrazu wroga 
w różnych konfl iktach zbrojnych czy wzajemne postrzeganie się wojennych 
przeciwników. Historyków interesują także „psychologiczne” mechanizmy in-
kulturacji młodego pokolenia oraz rola pamięci historycznej w tym procesie 



Kulturowy zwrot w badaniu wojen 31

(Sienjawskaja 2002; por. 2012: 19–21). Jelena S. Sienjawskaja w swojej najnow-
szej pracy (2012) zgłębia również formy przejawiania się religijności i ateizmu 
w warunkach bojowych, pokazując zmniejszenie się roli wartości religijnych 
związanych z konkretnym wyznaniem i pojawienie się w ich miejsce swoistej 
mistyki codzienności, żołnierskich przesądów i wierzeń będących wyrazem 
religijnych potrzeb walczących. 

Jeszcze większy nacisk na kulturowe aspekty wojennej działalności kładzie 
koncepcja wojennej antropologii Władimira I. Bażukowa. Nowa subdyscy-
plina, będąc „całościową nauką o człowieku w sferze wojennej” (2009a: 3), 
łączyć ma elementy takich nauk jak kulturoznawstwo, socjologia, psycho-
logia, historia, etnologia oraz oczywiście antropologia. Przedmiot wojennej 
antropologii został określony jako „człowiek, kultura i społeczeństwo w wa-
runkach wojny i konfl iktu wojennego, a także w procesie przygotowania się 
do nich i przezwyciężania ich skutków” (2009a: 3). Najważniejszą przesłanką 
formowania nowej dyscypliny stało się przyjęcie podejścia antropologicznego, 
a więc „badanie zjawiska wojny miarą człowieka”, począwszy od materialnych 
aspektów jego działalności, a skończywszy na symbolicznych i duchowych. 

Wspólne rosyjskim badaczom jest przekonanie, że wojnę należy badać 
„miarą człowieka” (Bażukow 2009a: 5; Sienjawskaja 2012: 18), gdyż tylko 
w ten sposób możliwe jest pełne zrozumienie wojennej rzeczywistości – za-
równo przyczyn wojen, ich konsekwencji, jak i towarzyszących im mecha-
nizmów. Jak zauważa Władimir Bażukow: „Niezależnie od bujnego rozwoju 
wojennej techniki i uzbrojenia, to człowiek pozostaje głównym podmiotem 
wojny” (2009b: 4). Narzędziem umożliwiającym zbadanie owego „ludzkie-
go wymiaru wojny” jest pojęcie kultury wojennej, które zostanie omówione 
w dalszej części rozdziału. Rosyjskie prace zawierają bogaty aspekt teoretycz-
ny, który może stanowić doskonały punkt wyjścia do badań historyczno-po-
równawczych. Są one również niezwykle bogatym źródłem danych na temat 
współczesnego stosunku Rosjan do wojny, stąd ich analizie poświęciłam wie-
le uwagi w ramach własnych badań. 

1.4. Perspektywa wojskowo-strategiczna

Jak już zasygnalizowałam we wprowadzeniu, w ciągu ostatnich kilku lat kul-
turowa perspektywa w analizie sposobów prowadzenia wojen przeniknęła 
również do środowiska wojskowego. Związki między wojną i kulturą są coraz 
chętniej dostrzegane i badane w ramach studiów strategicznych i militarnych9. 

9 W polskiej literaturze bardzo dobre opracowanie tematu „zwrotu kulturowego” we współ-
czesnym wojsku znajdziemy w książce Hanny Schreiber (2013). Autorka przedstawia zarówno 
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Jak zauważa Patrick Porter (2007), obecnie mamy do czynienia wręcz z kul-
turowym zwrotem w badaniach wojen, a stratedzy niejednokrotnie odwołują 
się do wiedzy antropologów i kulturoznawców. Studia nad taktyką coraz częś-
ciej skupiają się na etnicznej, antropologicznej, socjologicznej i kulturowej sfe-
rze człowieka jako uczestnika wojennej praktyki. W badaniach strategicznych 
zaś – obok warunków geopolitycznych – uwzględnia się nie tylko środowisko 
społeczne, polityczne, ekonomiczne, ale też cywilizacyjne i kulturowe (Czu-
pryński 2012: 411; Roman 2012). 

Niepowodzenia amerykańskiej strategii opartej przede wszystkim na 
supremacji technologicznej sprawiły, że coraz większa liczba militarnych 
analityków zaczęła dostrzegać potrzebę rozumienia „relacji pomiędzy tym, 
jak ludzie walczą, a ich tradycjami, tożsamością, religią, pamięcią zbiorową, 
uprzedzeniami i siłą przyzwyczajenia” (Porter 2007: 47). Rezultatem tego 
są nowe koncepcje teoretyczne akcentujące antropologiczne podejście do 
problemu wojny oraz kładące nacisk na potrzebę zrozumienia kulturowych 
różnic pomiędzy odmiennymi sposobami prowadzenia działań wojennych 
(Jandora 1999; McFate 2005; Corn 2006; Jager 2007). W Polsce problem ten 
podejmuje Hanna Schreiber, która – zarówno na poziomie teoretycznym, jak 
i praktycznie, poprzez udział w Wielonarodowym Eksperymencie 6 (Multi-
-National Experiment 6 – MNE 6) prowadzonym przez USJFCOM (Połączo-
ne Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych) oraz NATO – rozwija 
koncepcję świadomości międzykulturowej, będącej „nowym narzędziem” 
umożliwiającym zastosowanie wiedzy kulturowej w realiach „nowych wojen” 
(Schreiber 2013: 71).

Coraz większe znaczenie przyznaje się związkom wojny z kulturą w wy-
miarze praktycznym. W nowym amerykańskim podręczniku dotyczącym 
prowadzenia wojny przeciwpartyzanckiej (Counterinsurgency Manual FM 
3-24) kompetencje kulturowe są centralną wartością. Jak wyliczył Patrick 
Porter, na 282 stronach słowo „kultura” pada w nim 88 razy, zaś słowo „kul-
turowe” – 90 razy. Potrzeba wyposażania wojskowych w umiejętności ję-
zykowe oraz pogłębioną kulturowo i społecznie wiedzę o regionie jest dziś 
dostrzegana zarówno przez polityków, czego przykładem jest wystąpienie 
Sekretarza Obrony USA Donalda Rumsfelda z 2004 roku (Porter 2007: 48), 
jak i przez samych wojskowych, o czym świadczy artykuł emerytowanego 
generała amerykańskiej armii Roberta H.  Scalesa, w którym argumentuje, 
że kryzys iracki „wymaga wyjątkowej zdolności rozumienia ludzi, ich kul-
tury i motywacji” (Scales 2004: 32) i proponuje nowy, kulturowocentryczny 

teoretyczne tło procesu „operacjonalizacji” kultury, jak i jego zastosowania w praktyce militar-
nej. Sama poruszyłam tę kwestię szerzej w artykule „Kulturowy zwrot” w badaniu i prowadzeniu 
wojen – nowa perspektywa analityczna (Olzacka 2012a).



Kulturowy zwrot w badaniu wojen 33

model wojny (culture-centric warfare). Jednym z kierunków działania jest 
wyposażanie żołnierzy oraz dowódców w odpowiednie kompetencje kultu-
rowe. John W. Jandora (2006), pracujący dla amerykańskiej armii analityk, 
podkreśla, jak ważna jest świadomość kulturowa terenu, na którym przepro-
wadzane są działania wojenne – znajomość języka, ale również norm praw-
nych i obyczajowych, zwyczajów i tradycji. Wyposażenie wszystkich żołnie-
rzy w tak specjalistyczną wiedzę wydaje się jednak niemożliwe. Stąd projekt 
Human Terrain System zakładający angażowanie przedstawicieli nauk spo-
łecznych – antropologów, socjologów, politologów, lingwistów i kulturo-
znawców – w działania wojenne.

Realizowany od 2007 roku projekt przynosi na tyle dobre rezultaty, że 
Ministerstwo Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki zdecydowało o przy-
dzieleniu antropologów do każdej z brygad działających w Iraku i Afganista-
nie. Pomagają oni w kontaktach z miejscową ludnością oraz w opracowaniu 
rozwiązań innych niż akcje bojowe (Gezari 2009). Mimo negatywnej opinii 
Amerykańskiego Towarzystwa Antropologicznego (American Anthropolo-
gical Associacion), które w 2007 roku potępiło pomysł wcielania antropolo-
gów do armii, nie brak naukowców chętnych do takiej pracy. Jak ocenia sytu-
ację w Iraku i Afganistanie Montgomery McFate, antropolog, która pomagała 
w stworzeniu Human Terrain System: „Nie jesteśmy w stanie zbudować de-
mokracji, szkół, systemu bankowego bez wiedzy o społeczeństwie, w którym 
chcemy pracować” (McFate 2005). Idea zatrudniania antropologów w ame-
rykańskiej armii okazała się kontrowersyjna i szeroko dyskutowana również 
w amerykańskiej prasie (Rohde 2007; Shay 2009). 

Spostrzeżenia antropologów współpracujących z wojskiem, obok ich 
wymiaru praktycznego, z pewnością mogą się stać istotną inspiracją i źród-
łem danych w rozwoju badań nad rolą czynników kulturowych w wojnach. 
Również analizy teoretyków wojskowych skupiających się na współczesnych 
przemianach sił zbrojnych, a także ich zadań, funkcji i sposobów działania 
(Moskos, Burk 1994; Jarmoszko 2001; Balcerowicz 2002; 2010; Łapa 2005) 
dostarczają bogatego materiału faktografi cznego. Słabością ujęć wojny w per-
spektywie wojskowo-strategicznej są przede wszystkim – z punktu widzenia 
mojej pracy badawczej – koncentracja na aspekcie użyteczności perspektywy 
kulturowej w prowadzonych działaniach wojennych oraz podporządkowanie 
rozwijanej teorii praktycznym zastosowaniom „kultury”. 
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1.5. Pojęcie kultury w badaniu wojny

Chcąc analizować związki między wojną a kulturą, badacze szukają adekwat-
nych pojęć, które ułatwią to zadanie. Naturalne jest tu odwołanie się do poję-
cia kultury i próba jego operacjonalizacji, tak by stało się użyteczną zmienną, 
zdolną wyjaśniać zachowania ludzi związane z użyciem przemocy i ich sto-
sunkiem do niej.

W zachodnich naukach strategicznych już od 1977 roku używane jest po-
jęcie kultury strategicznej10, które opiera się na dość naturalnym założeniu 
„o istnieniu związku między szeroko rozumianą kulturą danego narodu/spo-
łeczeństwa a jego strategią; inaczej mówiąc, o wpływie kultury na zachowania 
i decyzje strategiczne” (Kuźniar 2006: 186; por. Czaja 2008: 29–33; Lamento-
wicz 2009: 108; Balcerowicz 2013: 61–65). Alaistar I. Johnston w pracy Th in-
king about Strategic Culture zaproponował defi nicję tego pojęcia składającą 
się z dwóch części.

Pierwsza, szersza, obejmuje podstawowe założenia odnoszące się do struktury 
środowiska strategicznego, roli wojny w życiu społecznym, w tym międzynaro-
dowym (konieczność czy aberracja?), natury zagrożeń i źródeł ich pochodzenia, 
adekwatności siły militarnej do tych zagrożeń oraz warunków jej używania. Po-
wyższe kwestie są dyskutowane i rozstrzygane w szerszych ramach instytucjonal-
nych, jakie stanowi państwo. Druga, węższa część pojęcia kultury strategicznej 
dotyczy szczebla operacyjnego, czyli sposobu posługiwania się siłą wojskową 
w realnym konfl ikcie zbrojnym (za: Kuźniar 2006: 187). 

Zdaniem Romana Kuźniara, kultura strategiczna nie tylko dostarcza 
idei i norm dla strategów oraz  polityków, stawiając przed nimi konkret-
ne cele i zadania, ale także stanowi swoiste „okulary”, przez które dokonuje 
się oglądu i oceny sytuacji międzynarodowej. Jest to o tyle istotne, że takie 
zagadnienia, jak zbiorowe przekonania dotyczące wizji państwa, jego misji 
i miejsca w porządku międzynarodowym, roli i wizji polityki zagranicznej, 
są ważne dla zrozumienia przyczyn i charakteru toczonych przez państwo 
wojen i różnią się w zależności od kontekstu historycznego, geopolitycznego, 
politycznego, społecznego i właśnie – kulturowego.

W ostatnich latach popularność zyskał również termin military culture. Jest 
on chętnie używany, zwłaszcza przez analityków wojskowo-strategicznych. 

10 Wprowadził je amerykański teoretyk stosunków międzynarodowych Jack Snyder (1977), 
pisząc o strategii nuklearnej Związku Radzieckiego. Kulturę strategiczną defi niował on jako 
„sumę idei, uwarunkowanych emocjonalnie odpowiedzi i form (schematów) zwyczajowych 
zachowań, jakie członkowie narodowej wspólnoty bezpieczeństwa wyznają i podejmują wobec 
zagrożeń nuklearnych” (za: Czaja 2008: 30).
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Mimo braku jednoznacznej defi nicji, pojęcie to odnoszone jest do ram woj-
skowej instytucji. Michael B. Siegl pisze o charakterystycznych dla armii sto-
sunkach, wartościach, celach i wierzeniach zakorzenionych w tradycjach, 
zwyczajach i praktykach i wpływających na wzory przywództwa. Wojsko, 
podobnie jak inne organizacje, ma swoją kulturę, która określa wzory reago-
wania na różne wyzwania (Siegl 2008: 103; por. Bădălan 2005: 6 ). Dostrzega 
się również związki kultury militarnej z kulturą strategiczną oraz kulturą po-
lityczną, zaś wpływy między tymi obszarami są dwukierunkowe i nie zawsze 
proste do uchwycenia (por. Cassidy 2003; Ermarth 2006).

Większość prac wojskowych specjalistów traktujących o kulturze mili-
tarnej ma charakter bardzo praktyczny. Zainteresowanie budzą szczególnie 
wzory zmian w obrębie amerykańskiej kultury wojskowej, a zwłaszcza zmia-
na charakteru konfl iktów z konwencjonalnych działań wojennych na wojny 
o niskiej intensywności, wymagające zrozumienia innych narodów i kultur, 
nie zaś wyłącznie czysto bojowych działań (Carafano 2003; Cassidy 2008; 
Gusterson 2010). Inny wymiar zmian interesuje Karen O. Dunivin. W swoich 
artykułach (Dunivin 1994; 1997) analizuje ewolucję tradycyjnego, męskiego 
paradygmatu, na którym opiera się amerykańska kultura militarna (Com-
bat and Masculine Warrior Paradigm). Zdaniem autorki, wymogi nowego, 
dynamicznie zmieniającego się świata wymuszają zmiany w obrębie tego – 
zdominowanego przez „kult męskości” – wzoru. Logika nowych konfl iktów 
wymaga lepszego dostosowania się do nowych ról, a to zapewnić może je-
dynie paradygmat charakteryzujący się heterogenicznością, egalitaryzmem 
i stosunkami opartymi na tolerancji (por. Nuciari 2006; Winslow, Heinecken, 
Soeters 2006; Malešević 2010). 

Do pojęcia military culture odwołują się również socjologowie wojska, 
poszukujący teoretycznych modeli wyjaśniających różnice oraz przemiany 
w obrębie sił zbrojnych. Wojsko, jak każda inna organizacja, posiada własną 
kulturę zawodową, sytuującą się pomiędzy kulturą organizacyjną a narodo-
wą (Hofstede 1991: 182). Stąd nie istnieje coś takiego jak uniwersalna „jedna 
zawodowa kultura organizacji wojskowych” (Soeters, Winslow, Weibull 2006: 
238), a różnice można odnotować nie tylko na poziomie poszczególnych kra-
jów, ale też różnych rodzajów sił zbrojnych, takich jak armia lądowa, siły po-
wietrzne czy marynarka wojenna, oraz odmiennych kategorii społecznych 
– mężczyzn i kobiet, ofi cerów i podofi cerów (por. Hunt, Philips 1991; Win-
slow 2000). Innym aspektem ich dociekań są problemy socjalizacji do roli 
wojskowego, zwłaszcza w organizacjach elitarnych, gdzie „bariery wejścia” 
są bardzo wysokie, a proces szkolenia zakłada całkowitą przemianę systemu 
wartości rekrutów (Ricks 1997; Winslow 1999).

Socjologowie dostrzegają, iż organizacje wojskowe odznaczają się „wspól-
notowym” charakterem podkreślonym przez formalną uniformizację, 
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obecność hierarchii i biurokracji oraz łańcuch dowodzenia, mający na celu 
wprowadzenie dyscypliny i kontroli (Lang 1965). Owe cechy mogą się jednak 
przejawiać w odmiennym stopniu i formie, to znaczy poszczególne siły zbroj-
ne mogą różnić się między sobą stopniem „wspólnotowości”, rodzajem struk-
tury biurokratycznej oraz charakterem dominującej w organizacji dyscypliny 
(por. Moskos, Wood 1988; Soeters, Winslow, Weibull 2006). Porównawcze 
badania przeprowadzone przez socjologów w 18 (w większości zachodnich) 
akademiach wojskowych pokazały dające się uchwycić różnice w kulturach 
militarnych poszczególnych krajów (Soeters 1997; Soeters, Recht 1998). Tym 
niemniej, zdaniem badaczy, nowe rodzaje militarnych wyzwań, przed który-
mi stoją wszystkie zachodnie armie, oraz powszechne przejście z armii pobo-
rowej do zawodowej mogą – w dużym stopniu – niwelować te zróżnicowania 
(Soeters, Winslow, Weibull 2006).

Wśród badaczy zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem po-
jęcia „kultury” w działaniach militarnych rozwijane jest również pojęcie 
świadomości międzykulturowej „jako obejmującej trzy elementy: (a) świa-
domość własnej kultury, (b) świadomość kultury partnera/partnerów koa-
licji, (c) świadomość kultury środowiska operacyjnego (ludności lokalnej, 
przeciwnika działającego na terenie zamieszkiwanym przez tę ludność)” 
(Schreiber 2013: 298; por. Petraeus 2006; Wunderle 2006). Uczynienie z „na-
ukowego” pojęcia kultury pojęcia „operacyjnego” umożliwia jego instrumen-
talizację i koncentrację na tych jedynie aspektach kultury, „które ze wzglę-
dów operacyjnych mają znaczenie dla efektywności działań podejmowanych 
przez wojsko na terenie operacji” (Schreiber 2013: 141). 

Żadne z powyższych pojęć nie proponuje jednak szerokiego spojrzenia 
na „kulturowy wymiar zjawiska wojny”. Z tego powodu w swojej pracy od-
wołałam się do koncepcji kultury wojennej (wojennaja kultura), najpełniej 
rozwijanej przez Władimira I.  Bażukowa, choć zagadnienie to rozważają 
szczegółowo również Wasilij N.  Griebien’kow (2008; 2009a) oraz Siergiej 
N. Klimow (2002). Mówiąc o kulturze wojennej, rosyjscy badacze mają na 
myśli uporządkowaną strukturę kulturowych elementów, pozostającą w stałej 
relacji do innych systemów „kultury ogólnej” społeczeństwa. W ujęciu Bażu-
kowa owa struktura składa się z dwóch obszarów. Pierwszy z nich, material-
ny, obejmuje elementy fi zyczne, techniczne i organizacyjne. Obszar duchowy 
z kolei obejmuje „całokształt idei, przekonań, poglądów, wierzeń i innych 
elementów społecznej świadomości, w których wyrażają się przyjęte w społe-
czeństwie i armii wzory stosunków do wojny i wojennego rzemiosła, i które 
wywierają określony wpływ na społeczności i pojedyncze jednostki” (Bażu-
kow 2009a: 22). Do duchowego podsystemu kultury wojennej autor zalicza 
naukową wiedzę o wojnie (podzieloną następnie na wojenną naukę i sztukę), 
a także rozmaite gałęzie artystycznej działalności poświęcone tematom wojny 
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i wojennej działalności. Specyfi cznym elementem wojennej kultury są także 
interpretacje binarnych kategorii życia i śmierci, a także ciasno powiązanych 
z nimi innych etycznych pojęć: honoru, godności, męstwa, bohaterstwa i ich 
przeciwieństw, które w ekstremalnych warunkach wojen jaskrawo się prze-
jawiają. Najważniejsze miejsce zajmują tu jednak idee i poglądy, społeczne 
sądy, a także potoczne wyobrażenia ludzi, które określają stosunek społe-
czeństwa do wojny i wojska. 

Tak rozumiana wojenna kultura pełni w społeczeństwie ważne funkcje: 
wartości i normy regulują zachowanie człowieka w wojennej sferze, orientują 
go na określone wzorce myślenia i zachowania. Z kolei idee kształtują sto-
sunek jednostek do wojny i pokoju, nadają sens służbie żołnierzy. Tradycje, 
rytuały, obrzędy – czyli wystandaryzowane praktyki towarzyszące wojnie – 
normują sposób działania ludności w okresie przygotowywania się do woj-
ny, jej przebiegu oraz podczas przezwyciężania jej skutków (Bażukow 2009b: 
40–51). Kultura wojenna, zdaniem Bażukowa, bierze udział w wojennej so-
cjalizacji młodzieży, kształtowaniu bojowych nawyków i patriotycznego na-
stawienia wśród młodego pokolenia czy regulowaniu stosunków pomiędzy 
armią a społeczeństwem (Bażukow 2009b: 35). 

Zainteresowania i wysiłek badawczy rosyjskich specjalistów zajmujących 
się zagadnieniem wojennej kultury możemy podzielić na dwa kierunki. 
Pierwszy koncentruje się na teoretycznej analizie wojennej kultury jako sy-
stemu będącego podsystemem ogólnej kultury społeczeństwa. Badaczy in-
teresują tu takie kwestie, jak: wzajemne stosunki między wojenną kulturą 
a środowiskiem przyrodniczym i osobowością człowieka; sposoby przeja-
wiania się wojennej kultury w czasach wojny i w czasach pokoju; typologia 
wojennej kultury; analiza struktury wojennej kultury i jej funkcji; studio-
wanie szczegółowych aspektów kultury wojennej: normatywnych, aksjolo-
gicznych, znakowo-semiotycznych czy językowych (Graczew, Griebien’kow 
2006; Griebien’kow 2008; 2009; Bażukow 2009a; 2009b). 

Drugi kierunek zainteresowań wojennych antropologów ma charakter 
praktyczny. Badacze zajmują się między innymi analizą wojennej socja-
lizacji młodzieży i wpływu na nią różnych społecznych instytucji, takich 
jak rodzina, szkoła, uczelnia czy media; organizacyjnej kultury sił zbroj-
nych; osobliwości myślenia i zachowania żołnierzy w wojennych konfl ik-
tach początku dwudziestego pierwszego wieku czy procesu kształtowa-
nia wyobrażeń o wojnie, armii i wojennej służbie różnych społecznych 
grup, także wojennej i politycznej elity (Bażukow 2007; Romanowa 2008; 
Griebien’kow 2009b). Badaczy interesuje również zgłębianie wojennej 
kultury poszczególnych krajów i społeczeństw (zwłaszcza rodzimej) i ich 
wzajemne współoddziaływanie na siebie (Klimow 2002; Musin 2005; Jer-
moczenko 2008). 
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Koncepcja kultury wojennej, rozwijana przez rosyjskich badaczy, jest in-
teresującą i dobrze opracowaną propozycją, próbującą – na poziomie teo-
retycznych rozważań oraz empirycznych badań – łączyć studia nad wojną 
z wiedzą o kulturze. Zbyt silny wydaje się jednak strukturalizm tych ujęć – 
traktowanie kultury wojennej w zdecydowanie statyczny sposób, jako stałe-
go zbioru elementów kulturowych, takich jak wartości, normy, idee, znaki, 
symbole, wierzenia, przekonania, systemy wiedzy, tradycje, rytuały i obrzędy 
łączące się z wojenną działalnością. Takie podejście utrudnia badanie dyna-
miki treści kulturowych związanych ze zmianą społeczną i kulturową, ale 
również – dynamiki właściwej przebiegowi każdego z wojennych konfl iktów. 
Inną słabością rosyjskich ujęć jest ich niekompatybilność z przyjętymi współ-
cześnie w zachodniej nauce założeniami dotyczącymi kultury, a zwłaszcza jej 
procesualnego i konstruktywistycznego charakteru. Z tego powodu w roz-
dziale drugim próbuję wypracować własną koncepcję kultury wojennej11, 
zwracając uwagę na rolę jednostek w jej kształtowaniu oraz jej dynamiczny, 
podatny na oddziaływania charakter. 

1.6. Wojna jako zjawisko społeczno-kulturowe

W niniejszej pracy wojnę rozumiem przede wszystkim jako zjawisko spo-
łeczno-kulturowe, którego postrzeganie i defi nicje zmieniały się wraz ze 
sposobami prowadzenia wojennych działań. Do niedawna nasze pojęcie 
o wojnie kształtowała wojna państwowa, rozumiana jako walka pomiędzy 
żołnierzami, prowadzona zgodnie z regułami skodyfi kowanymi w prawie 
wojennym (Münkler 2004: 21), a za klasyczną i niepodważalną uchodziła – 
nie tylko zresztą w naukach wojskowych, ale również społecznych – defi nicja 
wojny sformułowana jeszcze w dziewiętnastym wieku przez generała Carla 
von Clausewitza. Wojna w jego rozumieniu, będąc „aktem przemocy, mają-
cym na celu zmuszenie przeciwnika do spełnienia naszej woli” (von Clause-
witz 1995: 27), choć rządzi się własnymi regułami, jest formą ludzkich dzia-
łań celowych, a mianowicie jest „prawdziwym narzędziem polityki, dalszym 
ciągiem stosunków politycznych, przeprowadzeniem ich innymi środkami” 
(von Clausewitz 1995: 23). 

Ujęcie Clausewitza wciąż cieszy się estymą, przede wszystkim wśród 
przedstawicieli nauk wojskowych i politologów (Bull 1995; Ryszka 
1975; Szpyra 2000; Kuźniar 2006). Tym niemniej coraz więcej koncepcji 

11 O pojęciu tym pisałam również w artykule Kulturowy wymiar zjawiska wojny – zakres ba-
dań i doniosłość (Olzacka 2012b). Podzieliłam tam kulturę wojenną na trzy obszary – materialny, 
organizacyjny i niematerialny.
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dotyczących zarówno tego, czym wojna jest, jak i tego, jak należy ją pro-
wadzić, z dystansem podchodzi do Clausewitzowskiego paradygmatu ściśle 
wiążącego wojnę z polityką i instytucją państwa. Zwłaszcza badacze nowych 
wojen, do których można zaliczyć Herfrieda Münklera (2004), Mary Kaldor 
(1999; 2005), Martina Van Crevelda (1991; 2008b), ale również Zygmun-
ta Baumana (2006) czy Jeana Baudrillarda (2006), podkreślają, że katego-
ria państwa uczestniczącego nie musi być koniecznym elementem defi nicji 
wojny. Także związki wojny z polityką podlegają krytyce. Jak wyjaśnia to 
Bolesław Balcerowicz: 

Formułę wojny jako czynu politycznie motywowanego uważa się coraz po-
wszechniej za zbyt wąską. Kontrowersje defi nicyjne dotyczą celowości i celu 
wojen. Są one naturalnym następstwem wąskoeuropejskiego, oświeceniowego 
traktowania wojny jako zracjonalizowanej metody osiągania celów. To podejście 
wyraźnie ogranicza perspektywę, pozostawia poza marginesem „sens” wojen in-
nych kręgów kulturowych, a nawet wojen europejskich czasów np. Średniowiecza 
(Balcerowicz 2003: 134; por. Keegan 1998: 35–36). 

Śledząc dyskusje nad tym, czy teoria Clausewitza przystaje do nowej rze-
czywistości ery nuklearnej (Aron 1976; Wiatr 1988), czy też dziś – ery in-
formatycznej (Keegan 1998; Herberg-Rothe 2001; Balcerowicz 2003; Corn 
2006), można spostrzec, że myśl pruskiego teoretyka dostarcza wielu badaw-
czych wskazówek, również socjologom. Co ważniejsze jednak, uświadamia 
nam, że nasze rozumienie zjawiska wojny – jego genezy, motywów, prze-
biegu oraz zakończenia – wciąż jest pełne luk i niejasności, tym większych, 
że sposoby prowadzenia wojennych działań nie są historyczną stałą ani nie 
zależą jedynie od materialnych środków walki, lecz zmieniają się wraz z in-
stytucjami społecznymi i politycznymi, sposobami gospodarowania, a także 
wraz z ideami, wartościami i towarzyszącymi im normami, wzorami myśle-
nia, odczuwania i postępowania, jednym słowem – wraz z kulturą. 

Wojnę możemy rozpatrywać jako zjawisko zanurzone w kulturze społecz-
ności, która rozumie ją i prowadzi w swój własny specyfi czny sposób. Wojna 
jest kształtowana przez system kulturowy, między innymi przez panujące na 
jej temat poglądy, idee związane z użyciem przemocy, dominujące w tak zwa-
nej kulturze ofi cjalnej wartości i ideały, horyzont etyczny, koncepcję władzy. 
Sposoby prowadzenia działań wojennych są determinowane nie tylko przez 
względy praktyczne, technologię i efektywność działań, ale niejednokrotnie 
również przez względy kulturowe, czego licznych przykładów dostarcza hi-
storia. Równocześnie fakt obecności wojen w życiu społeczeństw wpływa na 
ich kulturę. Polityczna konieczność prowadzenia wojen, obrony przed na-
jeźdźcą, realizacji interesów, zarówno na poziomie państwa, jak i elit władzy, 
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intensyfi kowała rozwój wojennych technologii, przyczyniając się do wielu in-
nowacyjnych rozwiązań, wynalazków, zmian w architekturze. 

Obok wpływu na kulturę materialną bardzo istotny jest udział wojen 
w kulturze społecznej, w organizacji społeczeństw. Liczba i rodzaj prowa-
dzonych wojen miały znaczenie w kształtowaniu się modelu władzy i stylów 
rządzenia, struktury państwa, jego instytucji. Strukturę społeczeństwa kształ-
towały zaś rozmiar i skład sił zbrojnych, dominująca w ich składzie warstwa 
społeczna, sposób poboru. To z kolei miało znaczenie w kształtowaniu się 
mentalności szerokich grup społecznych. Nie było istotne, czy była to wąska, 
uprzywilejowana warstwa wojskowej elity, czy szerokie rzesze społeczeństwa 
– wspólne doświadczenia bojowe tworzyły specyfi czny etos grup walczą-
cych, za którym postępował, niejednokrotnie bardzo rozbudowany, system 
zwyczajów, rytuałów, norm i szczególnej aksjologii. Co więcej, wojny były 
zawsze ważnymi, a bardzo często przełomowymi wydarzeniami w życiu spo-
łeczeństw. Nic więc dziwnego, że wytworzyła się cała sfera kultury symbolicz-
nej, której głównym tematem była wojna. 

Za Philipem Contamine’em można więc powtórzyć, że „wojna jest zjawi-
skiem kulturowym. Pojęcia, jakie na jej temat panują w danej epoce czy społe-
czeństwie, wpływają w sposób bardziej lub mniej widoczny na jej pojawianie 
się, przebieg i prowadzenie” (Contamine 1999: 269). W ten sposób również 
w swojej pracy będę rozpatrywała zjawisko wojny. Pokazując kształtowanie 
się nowożytnych sposobów prowadzenia wojny, największą uwagę poświęcę 
przemianom treści kulturowych, a także wpływowi kulturowego kontekstu 
na te transformacje. Poniżej zarysuję autorską koncepcję kultury wojennej 
wiążącą wartości, normy, idee i przekonania ze sposobami prowadzenia wo-
jen, a następnie pokażę, w jaki sposób możemy ją zastosować w analizie re-
wolucji militarnej.



2. Kultura a sposoby prowadzenia wojen

Truizmem jest stwierdzenie, że różne społeczności prowadzą wojny w odmien-
ny sposób. Mniej oczywiste są modele wyjaśniające te widoczne na pierwszy 
rzut oka różnice. Poniżej krytycznej analizie zostaną poddane najważniejsze 
koncepcje mierzące się z tym zagadnieniem. Pokażę, iż ujęcia koncentrujące 
się na roli technologii, systemu produkcji dóbr oraz kształtu struktury spo-
łeczno-ekonomicznej – lekceważąc rolę kultury – pozostają niepełne. Analiza 
charakterystycznych dla danej społeczności przekonań i wartości jest – moim 
zdaniem – niezbędna, by w pełni zrozumieć zróżnicowanie kształtu prak-
tyk wojennych charakteryzujących społeczeństwa. W celu uwypuklenia roli 
czynników kulturowych w kształtowaniu się sposobów prowadzenia wojen 
w dalszej części rozdziału rozwijam koncepcję kultury wojennej. Pokazuję, 
że owocne może być rozpatrywanie jej zarówno jako sposobu życia danej 
społeczności, odzwierciedlającego charakterystyczne dla niej cechy kultu-
rowe, jak i systemu aksjonormatywnego, stanowiącego swoisty drogowskaz, 
wskazujący jednostkom sposoby zachowania się w ramach wojennej praktyki. 
Zwracam również uwagę, że kultura wojenna jest przestrzenią swoistej „walki 
o znaczenie”, rozgrywającej się pomiędzy aktorami uczestniczącymi w proce-
sie przygotowania do wojny, jej prowadzenia i zakończenia.

2.1.  Technologia, struktura społeczno-ekonomiczna 
i przekonania a sposoby prowadzenia wojen

Najprostszy z modeli zakłada, że o tym, jak się walczy (i, co nie mniej ważne, 
czy się wygrywa), decyduje przede wszystkim rodzaj stosowanej broni. Zwo-
lennicy technologicznego determinizmu opierają się na założeniu, że tech-
nologia pozwala na pełną kontrolę rzeczywistości (Kerr 1973; Sztompka 2002: 
524; Moelker 2006: 388), bierze zatem udział w kształtowaniu wszystkich 
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pozostałych obszarów, również sfery wojskowej. Taki punkt widzenia jest 
chętnie przyjmowany przez intelektualistów związanych ze środowiskiem 
wojskowych teoretyków, a także samych dowódców, którzy w poszukiwaniu 
praktycznych rozwiązań chętnie sięgają po nowe technologie, bardziej za-
awansowane od tych, które znajdują się w posiadaniu ich przeciwników. 

Większość współczesnych koncepcji – powstających zarówno w środo-
wisku badaczy społecznych, jak i tych związanych z kołami wojskowymi – 
wiąże jednak różnice w wojennych praktykach z szerszym tłem struktural-
nym. Technika bowiem – jak stwierdza Fernand Braudel – nigdy nie istnieje 
„sama w sobie”, zawsze funkcjonuje w ramach jakichś struktur społecznych 
i ekonomicznych (Braudel 1992a). Uwarunkowania te tworzą ogranicze-
nia – fi nansowe, organizacyjne, logistyczne – sprawiające, że w prowadze-
niu wojen równie istotna jak sama technologia jest możliwość i umiejętność 
jej wykorzystania. Skrajny przypadek stanowią tu wojska „krajów trzeciego 
świata” zaopatrywane przez swych „sojuszników” w nowoczesny sprzęt bo-
jowy, którego nie były w stanie wykorzystać z powodu braku infrastruktury, 
odpowiednio zorganizowanych sił zbrojnych oraz możliwości szybkiego wy-
szkolenia swych żołnierzy. Równie wymowny jest tu przykład „wyścigu zbro-
jeń” – wprowadzanie nowych technologii nierozerwalnie wiąże się bowiem 
z ekonomicznymi możliwościami podmiotu podejmującego rywalizację na 
polu militarnym (por. Moelker 2006: 392).

Niezwykle popularną koncepcję, łączącą sposoby prowadzenia wojny 
z szerszym tłem społeczno-ekonomicznym, proponują Alvin i Heidi Toffl  e-
rowie12. Jej podstawą jest teoria trzech fal cywilizacji przedstawiona przez 
Alvina Toffl  era w wydanej po raz pierwszy w 1980 roku książce Trzecia fala. 
W tym metaforycznym ujęciu historii pokazane jest przejście cywilizacji 
przez trzy fazy: (1) agrarną, przypisaną do ziemi i symbolizowaną przez mo-
tykę; (2) industrialną, powstałą w rezultacie rewolucji przemysłowej, charak-
teryzowaną przez masowość, standaryzację, specjalizację, centralizację, mak-
symalizację i biurokratyzację, której symbolem jest taśma montażowa, oraz 
(3) postindustrialną, symbolizowaną przez komputer i opartą na informa-
cji i wiedzy. Poszczególnym falom cywilizacyjnym odpowiadają odmienne 
„formy prowadzenia wojen”, gdyż koncepcja Toffl  erów zakłada, że „sposoby 
destrukcji” odpowiadają „sposobom zdobywania dóbr materialnych”, a więc 
„sposobom produkcji” (Toffl  er, Toffl  er 2006: 94). Mówiąc prostymi słowami: 
„Sposób, w jaki ludzie prowadzili wojnę, odzwierciedlał na przestrzeni dzie-
jów sposób, w jaki pracowali” (Toffl  er, Toffl  er 2006: 41). 

12 Koncepcja Toffl  erów zyskała szeroką popularność w kołach specjalistów – zarówno woj-
skowych, jak i cywilnych – zajmujących się analizą zjawiska wojny. Można wręcz mówić o swo-
istej „Toffl  ermanii”, która wybuchła po publikacji Wojny i antywojny oraz wywołanej przez nią 
dyskusji (Silverberg 1995; Kamieński 2009: 38).
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Jednakże – na co zwracają uwagę socjologowie – państwa objęte tą samą 
falą cywilizacyjną mogą znacznie się różnić kształtem struktury społeczno-
-ekonomicznej i te różnice wpływać będą na wojenną praktykę. Charles Tilly 
podzielił nowożytną Europę na regiony koncentracji przymusu – przymuso-
chłonne (coercion-intensive regions), oraz regiony koncentracji kapitału – ka-
pitałochłonne (capital-intensive regions). Te pierwsze charakteryzują się małą 
liczbą miast i dominacją rolnictwa, główną rolę w produkcji odgrywa tam 
przymus; te drugie wręcz przeciwnie – dużą liczbą miast i dominacją handlu, 
gdzie przeważa produkcja oparta o rynek i wymianę (Tilly 1990: 19; por. Til-
ly 1997: 46–4713). W tak różnych środowiskach społeczno-ekonomicznych 
władcy spotykali się z różnym poziomem oporu społecznego wobec prób 
rozszerzania swej politycznej władzy, co skutkowało różnymi strategiami 
zdobywania środków na prowadzenie wojen. Wojny odgrywały kluczową 
rolę w procesie formacji i transformacji państw (Tilly 1990: 20), tym nie-
mniej należy mieć na uwadze, że o kształcie zarówno sposobów prowadzenia 
wojen, jak i powstających w ich wyniku państw zdecydował rodzaj struktury 
społeczno-ekonomicznej, to znaczy organizacja głównych klas społecznych 
i ich relacji z państwem oraz stopień koncentracji kapitału i środków przy-
musu w strefi e wpływów państwa (Tilly 1997: 46).

Fakt, „iż te same siły, które przekształcają nasz porządek ekonomiczny 
i społeczny, przekształcają również wojny” (Toffl  er, Toffl  er 2006: 16), nie 
oznacza zatem, iż są to jedyne czynniki kształtujące wojenną rzeczywi-
stość. Oczywiście, autor koncepcji trzech fal cywilizacji zdaje sobie sprawę 
z upraszczającego charakteru swojej syntezy kilku tysięcy lat ludzkich dzie-
jów (Toffl  er 2001: 35). Jednakże nie to wydaje się główną słabością Toffl  erow-
skiego podejścia do wojny. Bardziej problematyczne jest bowiem założenie, 
że to sposoby produkcji stosowane przez walczące strony są głównym czyn-
nikiem różnicującym sposoby prowadzenia wojen. Brak tu miejsca na refl ek-
sję, że „ludzie z różnych kultur nie muszą koniecznie korzystać z tych samych 
środków produkcji (lub zniszczenia) w ten sam sposób” (Jandora 1999: 542). 

Tym bardziej że skuteczne rozwiązania technologiczne mogą być odrzu-
cane z powodów interesów i przekonań głównych aktorów decydujących 
o zmianach w zakresie wojskowości (Moelker 2006: 394). Opór przeciwko 
kuszy, broni palnej czy karabinowi maszynowemu (por. Weir 2005) pokazuje, 
że skuteczność za wszelką cenę nie jest jedyną wartością kształtującą sposoby 
prowadzenia wojen. Równie istotne mogą być te związane z prestiżem i ho-
norem wojownika, zawsze pragnącego widzieć w swej wojennej działalności 

13 W dziele Rewolucje europejskie Tilly do państw przymuso- i kapitałochłonnych dołącza 
również typ trzeci, mieszany, „gdzie miała miejsce pewna koncentracja kapitału, a jednocześnie 
niezależni posiadacze ziemscy dysponowali silnymi prywatnymi armiami” (Tilly 1997: 47).
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coś więcej niż tylko mordowanie na rozkaz. Utrwalone w kulturze wzory 
wskazują, jaka śmierć jest godna chwały i jakie morderstwo zasługuje na bo-
haterstwo. Choć mogłoby się wydawać, że racjonalnie myślący człowiek na 
wojnie koncentruje się jedynie na przetrwaniu, zdają się temu przeczyć liczne 
przykłady heroicznych zachowań ludzi, dla których ważniejsze niż własne ży-
cie okazywało się wieczne życie w glorii wojennego bohatera bądź też – jego 
brak, ale bez plamy tchórzostwa czy niehonorowej zdrady. 

Oczywiście uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oraz odmienne 
drogi politycznego rozwoju w olbrzymim stopniu determinują możliwość 
generowania określonych praktyk wojennych, stawiając ograniczenia: tech-
nologiczne, logistyczne, organizacyjne, materialne, fi nansowe, i stwarzając 
określone możliwości. Powyższe ujęcia pomniejszają bądź nawet ignorują 
jednak rolę czynników kulturowych – utartych sposobów myślenia i zacho-
wania towarzyszących wojennej działalności. Kultura – wartości, idee, normy 
– traktowana jest w nich jako pochodna sposobów produkcji i destrukcji 
czy też interesów władców prowadzących wojny. Moim zdaniem, lekceważe-
nie jej samodzielnej roli sprawia, że trudno w przekonujący sposób wyjaśnić 
zróżnicowanie kształtu praktyk wojennych charakteryzujących społeczeń-
stwa. Różne drogi modernizacji, nie tylko gospodarczej, ale i militarnej, Chin 
i Japonii w dziewiętnastym wieku (Flis 2006) są tu dobrym przykładem, po-
dobnie jak zupełnie odmienne doktryny wojenne, tworzone przez strategów 
dwóch krajów należących do tej samej fali cywilizacyjnej – Niemiec (doktry-
na wojny błyskawicznej) i Francji (doktryna wojny obronnej) w przededniu 
drugiej wojny światowej (van Creveld 2008b; Holzer 2008: 321–325). 

Podobnie nie sposób zaprzeczyć, że o tym, jak się walczy, decydują w du-
żym stopniu czynniki geografi czne (por. Frost 2002) oraz geopolityczne, włą-
czając w to nie tylko polityczny ustrój, ale też rodzaj przeciwnika, charakter 
i częstotliwość wojen (por. Kennedy 1994: 96–103; Tilly 1997: 132; Bażukow 
2009b: 37; Malešević 2010: 106). Jednakże znowu nie są one w stanie udzie-
lić wyczerpującej odpowiedzi dotyczącej kształtu wojennych praktyk okre-
ślonych społeczeństw. Nawet jeśli za pomocą czynnika geografi cznego mo-
żemy wyjaśnić, dlaczego na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku 
Wielka Brytania wydawała miliony funtów na budowę nowoczesnej fl oty, to 
próbując w ten sposób tłumaczyć analogiczne zachowanie Cesarstwa Austro-
-Węgierskiego, napotkamy kłopot. Cena pancernika wynosiła wówczas tyle, 
co budowa twierdzy, która – można by przypuszczać – bardziej przydałaby się 
lądowemu mocarstwu, jednakże cesarz austriacki zdecydował się na wybudo-
wanie czterech supernowoczesnych statków, gdyż ze względów prestiżowo-
-propagandowych mocarstwu wypadało nimi dysponować (por. Greger 1976). 

W przyjętej w niniejszej pracy perspektywie sposoby prowadzenia wojen 
kształtowane są zatem nie tylko przez dostępną w danych okolicznościach 



Kultura a sposoby prowadzenia wojen 45

technologię oraz ograniczenia i możliwości wyznaczone przez strukturę 
społeczno-ekonomiczną. Ważne są tu również charakterystyczne dla danej 
społeczności przekonania i wartości regulujące działania związane z pro-
wadzeniem wojny, a więc praktykę wojenną14. Dotyczą one przede wszyst-
kim tego:

• w jakich celach dana grupa może uciec się do wykorzystania środków 
militarnych;

• w jaki sposób defi niuje się w danej grupie „stan wojny” i co odróżnia 
go od „stanu pokoju”;

• kto w danej grupie może wypowiedzieć i prowadzić wojnę i pod czyją 
kontrolą powinny się znaleźć stosowne ku temu środki;

• kto w danej grupie ma prawo do posiadania broni i jej używania;
• kto w danej grupie może się stać członkiem sił zbrojnych i w jakiej roli 

(na przykład wykluczenie z poboru do armii kobiet czy mniejszości 
seksualnych, etnicznych; wykluczenie osób o nieszlacheckim pocho-
dzeniu z korpusu ofi cerskiego; wykluczenie osób, które nie przeszły 
specjalnych testów sprawnościowych z jednostek specjalnych);

• jakie są preferencje dotyczące wyboru środka walki i organizacji sił 
zbrojnych i jakie powinny być źródła tych preferencji (na przykład dą-
żenie do maksymalnej skuteczności czy raczej dążenie do zachowania 
tradycji w niezmienionym stanie);

• czy działania w czasie wojny (zarówno politycznych i militarnych de-
cydentów, jak i dowódców oraz walczących na polu bitwy) powinny 
być ograniczone i w jaki sposób;

• jakie działania, podejmowane przez jednostki w czasie wojny, są spo-
łecznie akceptowane, a nawet pożądane i nagradzane, a jakie napiętno-
wane, a nawet zakazane i surowo karane.

Różnice w sferze tych przekonań kształtują odmienne sposoby prowadze-
nia wojen. Odwołując się do koncepcji przywołanych w pierwszym rozdziale, 
można stwierdzić, że owa charakterystyczna – określona przez przekonania 
związane z przygotowaniem do wojny, jej prowadzeniem oraz zakończeniem 
– praktyka wojenna odzwierciedla się w swoistej kulturze wojennej, w skład 
której wchodzą nie tylko normy i wartości, ale również idee wyrażające 

14 W społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury, wypracowanej przez Grzegorza Banaszaka 
i Jerzego Kmitę – do której się odwołuję – przekonania regulujące praktykę społeczną dzielą się 
na: normatywne, które ustalają wartość do zrealizowania, oraz dyrektywne/dyrektywalne, które 
selekcjonują działania służące owej realizacji i dają się zwerbalizować w postaci dyrektyw (Ba-
naszak, Kmita 1994: 30–32). W swojej pracy zamiast określenia „przekonania dyrektywne” po-
stanowiłam używać ugruntowanego w socjologicznej teorii kultury pojęcia „norma”, zwłaszcza 
że znaczenie tych określeń jest zasadniczo zbieżne (Znaniecki 1971: 677; Sztompka 2002: 259). 
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postawy wobec wojny i służące ich artykulacji znaki i symbole umożliwiające 
komunikację i transmisję tych znaczeń w społeczeństwie. 

W przyjętym w niniejszej pracy ujęciu kultury wartości oraz towarzyszące 
im przekonania stoją za każdym ludzkim działaniem, choć – w skali społeczeń-
stwa – jednostki i grupy, których interesy są zgodne z szeroko rozpowszech-
nionymi i uznanymi wartościami, mają większą szansę na skuteczne działanie 
niż te, za którymi stoją mniej popularne wartości konkurencyjne. Wartości, 
rozpatrywane jako „cele ludzkich dążeń” (Znaniecki 1910: 86), mają wpływ 
zarówno na zachowanie się pojedynczego żołnierza na polu bitwy, na wyda-
jącego rozkazy dowódcę, jak i na politycznych aktorów, podejmujących decy-
zje strategiczne i militarne. Wartościom tym towarzyszą zwykle przekonania, 
jednakże ich akceptacja nie musi wiązać się z ich respektowaniem, a więc nie 
musi jej towarzyszyć podejmowanie czynności (por. Banaszak, Kmita 1994: 
39). Z kolei normy wskazują jednostkom, w jaki sposób należy działać, by 
osiągnąć pożądane wartości w akceptowany w danej zbiorowości sposób. 

Ład aksjonormatywny towarzyszący wojennej działalności tworzy za-
tem idealne modele postaw, wzory czynności i normy, ku którym zmierzają 
faktyczne zachowania ludzi, związane z ich pośrednim bądź bezpośrednim 
udziałem w działaniach wojennych (por. Znaniecki 1971: 677). Treści kultu-
rowe pełnią funkcję „drogowskazów” dla jednostek, pozwalając im nie tyl-
ko podejmować działania zgodne z grupowymi wartościami i normami, ale 
również stworzyć tożsamość (por. Kuper 2005: 208; Barański 2008: 42; por. 
Golka 2013: 136–143) umożliwiającą podejmowanie działań, które w okresie 
pokoju nie zyskują społecznej aprobaty, a nawet akceptacji. Kulturę wojenną 
możemy wobec tego traktować jako swoisty regulator zachowań jednostek, 
dzięki któremu dostosowują one swoje działania do społecznych wymogów 
(Banaszak, Kmita 1994; Flis 2003).

Kultura wojenna może być również rozpatrywana jako narzędzie władzy, 
projekcja interesów klasy rządzącej, utrwalającej swe panowanie w sferze 
symbolicznej (por. Barker 2005: 93–94). Podmioty prowadzące wojnę – za 
pomocą kontrolowanych przez nie instytucji – starają się wykorzystywać 
treści kulturowe do usprawniania działań związanych z przygotowaniem do 
wojny, jej prowadzeniem oraz zakończeniem (por. Bażukow 2009b: 35; Ma-
lešević 2010: 130–141). Zależy im na tym, by w osobistych hierarchiach war-
tości każdej walczącej jednostki te łączące się z partykularnymi interesami 
zostały wyparte przez wartości „wyższe”. Innymi słowy, chodzi o to, aby oj-
czyzna, dyscyplina, wierność tradycji czy posłuszeństwo przełożonemu były 
dla żołnierza ważniejsze niż jego zdrowie, życie oraz korzyści materialne. 
Krótko mówiąc: „nikt nie rodzi się żołnierzem”, a skłonienie ludzi do walki 
w imię częstokroć obcych im wartości stanowi jeden z głównych problemów, 
z którymi od stuleci borykają się ci, którzy wojny wywołują.
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Kultura wojenna wiąże się w końcu ze sposobem życia danej społeczno-
ści (Williams 1976: 16; por. Barański 2008: 37). Jest ona bowiem wytworem 
grup społecznych, odzwierciedlając cechy odpowiednich obszarów kulturo-
wych (por. Braudel 2006: 46). 

2.2. Kultura wojenna jako sposób życia 

„Każde społeczeństwo – zauważa Władimir I.  Bażukow – tworzy własną 
kulturę wojenną charakteryzującą się specyfi cznymi cechami” (Bażukow 
2009b: 36). Najszersze ramy analizy stanowi tu cywilizacja, tworząca „naj-
bardziej fundamentalne i długofalowe wzorce kulturowe”, współdeterminu-
jące „wszystkie wymiary życia społecznego” (Eisenstadt 2009: 58; por. Bag-
by 1975: 233; Huntington 1997: 41), a więc i z pewnością wymiar związany 
z działalnością wojenną. Wzorce owe organizują kulturę w spójną całość 
(por. Huntington 1997: 43; Flis 2003: 103; Golka 2012: 14–15), a jednocześ-
nie określają jej odrębność i tożsamość. Jak podsumowuje to Marian Golka:

Cywilizacja jest tedy całością względnie zintegrowaną, zawierającą swoiste ogól-
ne poglądy dotyczące (1) natury rzeczywistości fi zycznej i społecznej (w tym 
charakteru struktur społecznych) oraz ich zmienności; (2) sposobów, warunków 
i możliwości ich poznawania; (3) głównych wartości, potrzeb i celów działania 
człowieka; (4) sposobów i warunków komunikowania się ludzi oraz zespołów 
symboli (w tym pojęć) określających główne założenia cywilizacji; (5) norm, za-
sad i wzorów działania oraz sposobów kontroli ich przestrzegania. Temu wszyst-
kiemu musi towarzyszyć pewna wiara, swoiste wsparcie ideologiczne tych, a nie 
innych poglądów i wartości. W tak pojmowanej cywilizacji znajdują się różne 
codzienne i namacalne treści oraz zjawiska kulturowe o różnorodnych nieraz ry-
sach, takich jak kształty domów, typ broni [podkreślenie E.O.], charakter dialek-
tów, upodobania kulinarne, rozwiązania techniczne, wierzenia religijne, nawet 
sposoby kochania (Golka 2012: 15).

Zbiorowości cywilizacyjnej nie da się sprowadzić do sumy mniejszych 
całości – etnicznych i politycznych – wchodzących w jej skład. Porównując 
cywilizację do tkaniny, socjolog zauważa: „Można tu mówić o melanżu róż-
nych włókien, o różnej kolorystyce, różnej długości, różnej wyrazistości, tyle 
że tworzących jednak mniej więcej jednolity splot, mający względnie jedno-
rodny charakter” (Golka 2012: 17). Najistotniejszym składnikiem cywilizacji 
jest zatem „rozwój specyfi cznej »cywilizacyjnej« świadomości lub tożsamości 
zbiorowej, w odróżnieniu od tożsamości czysto religijnej, politycznej czy »et-
nicznej«” (Eisenstadt 2009: 39). Fernand Braudel mówi tu nawet o swoistej 
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mentalności zbiorowej, „która przenika całe społeczeństwo i kieruje jego po-
czynaniami”. „Owe podstawowe wartości – zauważa historyk – są tym, co de-
cyduje o niesprowadzalności jednej cywilizacji do innych, tym, co je oddziela 
i najbardziej różni. Ponadto, są one niezwykle odporne na działanie czasu. 
Zmieniają się bardzo powoli, przeobrażają po długich, mozolnych, nieuświa-
damianych przygotowaniach” (Braudel 2006: 56).

Cywilizacja, zdaniem jej teoretyków, może być użytecznym narzędziem 
społecznej analizy. „Wiele działań, ról, wartości i celów ludzkich – zauważa 
bowiem Marian Golka – nie tyle ma swe źródła w kulturze jednostki, ile po-
chodzi ze sfery szerszej i bardziej odległej – czyli cywilizacji” (Golka 2012: 
50–51). Użyteczność ta zaznacza się również w studiach nad zjawiskiem woj-
ny (Huntington 1997; Toffl  er, Toffl  er 2006). Najbardziej interesująca, z punk-
tu widzenia mojej pracy, jest koncepcja Addy B. Bozeman zawarta w artykule 
War and the Clash of Ideas (Bozeman 1976). Badaczka kładzie nacisk na rolę 
czynników kulturowych w kluczowych dziedzinach zarządzania państwem. 
Pojęcie cywilizacji, w jej ujęciu, powinno stać się punktem centralnym w ba-
daniu wojen, gdyż, z jednej strony, umożliwia analizę i porównania na pozio-
mie makro (między innymi sposoby, w jakie różne kultury racjonalizują woj-
nę, kulturowo zdeterminowana etyka wojny), a z drugiej – uwzględnia ramy 
czasowe w badaniu pewnych zmieniających się wzorów. Pojęcie cywilizacji 
ponadto może być użyte w neutralnym znaczeniu, bez odwołań wyłącznie do 
zachodnich norm, wartości i państwa narodowego. 

Koncepcję Bozeman rozwija John Jandora, dostrzegający potrzebę „po-
równawczych studiów nad naturą wojny we wszystkich głównych cywiliza-
cjach” (Jandora 1999: 545). Umożliwić to może jedynie współpraca badaczy 
z różnych dziedzin, włączając w to nie tylko politologów i socjologów, ale 
również historyków, religioznawców, fi lozofów, językoznawców oraz kultu-
roznawców. Kulturowo-historyczna analiza wytłumaczyć może, między in-
nymi, preferencje w doborze broni i taktyki przez określone społeczności. 
To głęboko utrwalone w kulturze danej zbiorowości wartości i wzory postę-
powania decydują, zdaniem Jandory, że armie państw zachodnich od stule-
ci preferują działania ofensywne (tak zwany off ensive shock), najczęściej za 
pomocą armii lądowej, z kolei te wywodzące się z bliskowschodniego kręgu 
kulturowego preferują działania zaczepne i „partyzanckie” (Jandora 1999: 
549). Socjologiczne spojrzenie na „cywilizację”, uznanie, że narzuca ona jed-
nostkom „takie, a nie inne cechy, wyobrażenia i pojęcia” (Golka 2012: 50), 
może ułatwić zrozumienie tego, w jaki sposób ludzie z danego cywilizacyj-
nego kręgu postrzegają zjawisko wojny i jakie metody wojowania uznają za 
dopuszczalne i słuszne.

Zastosowanie kulturowego podejścia na poziomie makro pozwala za-
tem wyróżnić specyfi czne sposoby prowadzenia wojen, charakterystyczne 
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zarówno dla całych kręgów kulturowych – cywilizacji, jak i mniejszych jed-
nostek w ich obrębie – narodów, grup etnicznych lub społecznych zaanga-
żowanych w wojnę w różny sposób. Popularność w środowisku teoretyków 
wojskowo-strategicznych zyskuje sobie zwłaszcza, oparty na historycznej 
koncepcji Victora Hansona (Hanson 1989; 1999; 2001; por. Hanson, Heath 
2001), podział na zachodni i niezachodnie sposoby prowadzenia wojny. 

Istotą zachodniego sposobu prowadzenia wojny – tłumaczy Łukasz Kamieński 
– jest racjonalna kalkulacja oparta na relacyjnej zasadzie „cele–środki” lub „kosz-
ty–korzyści”. Wojna jest instrumentem do osiągnięcia określonego celu; clause-
witzowską kontynuacją polityki – „poważnym środkiem do poważnego celu”. 
[...] Społeczeństwa niezachodnie natomiast zazwyczaj walczyły i walczą w imię 
zwyczajów, idei, religii czy tradycji, co czyni przemoc w ich wydaniu znacznie 
bardziej ekspresyjną (Kamieński 2009: 98). 

Europejska cywilizacja, która ma swoje korzenie w starożytnej Grecji i dzieli 
takie wartości, jak „konstytucyjna forma sprawowania władzy, wolności oby-
watelskie, wolna wymiana idei, samokrytycyzm, własność prywatna, kapita-
lizm oraz rozdział pomiędzy religią a polityczną/naukową myślą” (Hanson 
2001: 468), zdołała rozwinąć specyfi czną i przynoszącą jej militarną przewagę 
formę prowadzenia wojny. Jej główne elementy to: zaawansowana technologia, 
dyscyplina, pomysłowość i skłonność do zapożyczeń nieograniczana względa-
mi religijnymi czy ideologicznymi, przewaga piechoty, zdolność do fi nanso-
wania coraz to kosztowniejszych zmian czy odważne dążenie do decydującego 
starcia (Hanson, Heath 2001: 61–62; por. Dawson 1996; Parker 2008a).

Koncepcja ta – jak pokażę w dalszej części pracy – jest bardzo uprasz-
czająca, zwłaszcza że próbuje przeciwstawić mocno wyidealizowanej wojnie 
Zachodu półprymitywne i zdeterminowane przez względy religii i tradycji 
działania militarne „społeczności niezachodnich”. Dużo bardziej wartoś-
ciowa i przydatna – jak twierdzi między innymi Władimir Bażukow – jest 
analiza sposobów prowadzenia wojen na poziomie poszczególnych naro-
dów. W ramach omówionego powyżej zachodniego stylu wojowania może-
my wyodrębnić lokalne sposoby prowadzenia wojen specyfi czne na przykład 
dla Francuzów, Anglików czy Hiszpanów, a także dla takich grup jak husy-
ci albo Kozacy15. Można się tu również odwołać do koncepcji charakteru 

15 Jak ujmuje to Fernand Braudel, pisząc o obszarach kulturowych: „W skład tak zwanej cywi-
lizacji »zachodniej« wchodzi »cywilizacja amerykańska« (Stanów Zjednoczonych), cywilizacja 
Ameryki Łacińskiej, Rosji i oczywiście Europy. Europa z kolei składa się z oddzielnych »cywili-
zacji«: polskiej, niemieckiej, włoskiej, angielskiej, francuskiej itd. Należy dodać, że wymienione 
cywilizacje narodowe dzielą się na jeszcze mniejsze »cywilizacje«: szkocką, irlandzką, kataloń-
ską, sycylijską, baskijską itd.” (Braudel 2006: 46).
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narodowego (por. Kubiak 2007: 125–192) bądź podłoża historycznego (por. 
Dobrowolski 1967), zwracających uwagę na rolę utrwalonych w danej spo-
łeczności postaw, wzorów zachowań i systemów wartości w kształtowaniu 
zachowań, również tych związanych z prowadzeniem wojen. 

Tym bardziej że – jak zauważa Marian Golka – koncepcja charakteru naro-
dowego przeżywa obecnie renesans. Zdaniem socjologa, 

charakter narodowy to system wartości, przekonań, wzorów zachowań stosun-
kowo wyraźnie przejawiający się u przedstawicieli danego narodu i różniący ich 
od przedstawicieli innych narodów. Charakter narodowy to nie efekt wspólnej 
„krwi” (genów) członków danego narodu, lecz jego położenia geografi cznego, 
historii, tradycji kulturowej. Jest on efektem „samowychowywania się” danego 
narodu w szkołach, w rodzinach, w życiu codziennym, i odtwarzania pewnych 
cech osobowości, pewnych postaw, wartości, kryteriów ocen, wzorów zachowań 
z pokolenia na pokolenie (Golka 2012: 129–130).

Tak rozumiany charakter narodowy może się stać użytecznym pojęciem 
w rozważaniach nad narodowymi stylami prowadzenia wojny.

Jednocześnie należy pamiętać, że praktyka wojenna może być swoista dla 
poszczególnych okresów historycznych, różniących się między sobą zarów-
no wartościami i normami, jak i symboliką i ideologią. „Każda epoka ma 
własne widzenie świata i rzeczy, własną mentalność zbiorową, która przenika 
całe społeczeństwo i kieruje jego poczynaniami” – zauważa Braudel (Braudel 
2006: 56; por. Golka 2012: 66–67). Tę mozaikę odmiennych stylów wojowa-
nia możemy komplikować dalej, pokazując – za socjologami wojska – jak 
bardzo różnią się między sobą wartości, normy czy przekonania osób walczą-
cych w różnych rodzajach sił zbrojnych czy też w odmiennych typach jedno-
stek wojskowych (Soeters, Winslow, Weibull 2006; Romanowa 2008). 

Mówiąc o kulturze wojennej jako o „sposobie życia”, nie można zapomi-
nać, że sfera wojny przez stulecia obrosła w mit, legendę, symbolikę i ceremo-
niał, tworząc autonomiczną, rozległą kulturową rzeczywistość. Jak podkre-
śla Ludwik Stomma: „Wojsko obrasta w mit, w który samo zaczyna wierzyć 
i skutecznie narzucać go społeczeństwu” (Stomma 2014: 8). Elementem tego 
mitu jest zarówno sakralizacja morderstwa dokonywanego na wojnie, a więc 
wpisanego w porządek „boski”, metafi zyczny, nie zaś ludzki, jak i słynny esprit 
de corps – duch koleżeństwa i męskiej solidarności. Przez stulecia w świat sac-
rum przenosiły wojownika specjalne rytuały, ceremonie i stroje (por. Crepon 
1994: 172; Ehrenreich 2001: 19). Dziś również to uniform oddziela „czło-
wieka wojny” od cywila, choć paradne, kolorowe mundury możemy zoba-
czyć już tylko na wojskowych defi ladach, w warunkach bojowych zastąpiły je 
bowiem maskujące, praktyczne stroje. Pragmatyzm nie jest jednak w stanie 
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zakwestionować wojskowej legendy, o czym świadczy zarówno szacunek do 
wojskowego munduru i insygniów, jak i prestiż, jakim wciąż cieszą się woj-
skowe odznaczenia – medale i ordery. 

Mimo różnic na poziomie narodowym, czy nawet szerzej – cywilizacyj-
nym – kultura wojny oraz kultura wojska noszą pewne uniwersalne cechy. 
Człowiek zabijający bliźniego na wojnie nie jest – w społecznej ocenie – mor-
dercą, zbrodniarzem, lecz bohaterem, „istotą uwolnioną od obowiązujących 
gorsetów moralnych, wartości i przykazań” (Stomma 2014: 170). Znajduje 
się on, mówiąc słowami antropologa, „po drugiej stronie lustra”, gdzie ob-
cuje z tajemnicami niedostępnymi dla zwykłego śmiertelnika. Pijaństwo 
(czy odurzanie się innymi substancjami) – będące niezbywalną częścią żoł-
nierskiej kultury – można zatem, zdaniem Ludwika Stommy, wytłumaczyć 
tym właśnie mitem przejścia w inną rzeczywistość, gdzie odrzucić można 
(i należy) codzienne normy, by zdobyć wieczną chwałę bohatera (Stomma 
2014: 177–180). Innym mitem, towarzyszącym zarówno plemiennym wo-
jownikom, jak i żołnierzom w dzisiejszych armiach, jest „męska solidarność”, 
„męska przyjaźń”, „męska lojalność”, która właśnie na wojnie – i tylko tu – ma 
możliwość pełnej manifestacji i urzeczywistnienia. „Braterstwo broni” było 
niezwykle ważnym elementem „kultury okopów”, o czym możemy się prze-
konać na podstawie lektury żołnierskich wspomnień i pamiętników (Wańko-
wicz 1976; Remarque 1996). 

Ta swoista kultura wojska oraz kultura wojny silnie kształtuje świadomość 
społeczną, a jej „skuteczność i trwanie zapewnia literatura popularna, slogan, 
rzewna lub heroiczna narracja” (Stomma 2014: 226). Ludwik Stomma podaje 
przykład Sienkiewiczowskiej Trylogii, która kształtowała sposób pojmowa-
nia wojny przez kolejne pokolenia Polaków. 

W narodowej bajce Kmicic zmienia się w Babinicza, potem z Babinicza ponownie 
w Kmicica, żeby Oleńka mogła zaszeptać mu w rękaw: „Jędruś! Ran twoich nie 
godnam całować!”. Tutaj już, wydawałoby się, wszelkie granice kiczu zostają prze-
kroczone, a dzieje czynów bojowych przekształcają się w landrynkę. Niemniej 
jednak w polskiej armii podziemnej drugiej wojny światowej, pośród pseudoni-
mów bojowników, odnajdujemy ciągle Kmiciców [...], Babiniczów [...], Jeremich 
[...], Wołodyjowskich [...] i Bohunów nawet (Stomma 2014: 244).

Choć wyobraźnię zbiorową w różnych społeczeństwach kształtują różni 
autorzy, można odnaleźć w ich twórczości wspólny wzór afi rmujący wojen-
ną przygodę, żołnierskie wartości i prawdziwą, męską przyjaźń. Kultura wo-
jenna jest więc „sposobem życia” zarówno warunkowanym silnie poprzez 
społeczny i kulturowy kontekst, jak i posiadającym swoistą strukturę i au-
tonomię. 
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2.3. Kultura wojenna jako drogowskaz 

W kolejnym ujęciu kultura wojenna stanowi ład aksjonormatywny – swoisty 
zestaw wartości i norm, z którego wybierać mogą jednostki działające w wo-
jennej rzeczywistości. Dzięki gotowym wzorcom postępowania – zarówno 
ofi cjalnym, jak i alternatywnym – wiedzą one, co w czasie wojny jest dozwo-
lone i dlaczego czyny zabronione w czasie pokoju nagle nabierają świętej 
aury. Ludzie kształtują swe zachowania, opierając się na kulturowych „drogo-
wskazach”, wśród których analitycznie możemy wyróżnić: ideały społeczne, 
idealne modele postaw oraz wzorce postępowania. 

2.3.1. Ideały społeczne

Ideały społeczne wyznaczają obszar akceptowanych w danej społeczności 
celów, do osiągnięcia których jest dopuszczalne użycie przemocy. Może to 
być indywidualna cześć i honor, obrona ojczyzny, rozprzestrzenianie idea-
łów „wolności i braterstwa”, zniszczenie burżuazyjnych porządków czy nie-
sienie wolności i praw człowieka innym narodom. Często cele wojny mają 
wymiar bardziej materialny i odwołują się do indywidualnych i grupowych 
interesów, tym niemniej zwykle nawet wezwanie do zdobycia jakiegoś ob-
cego terytorium czy miasta podbudowane jest wartościami utwierdzają-
cymi w przekonaniu, że „to nam się należy”. Polityczni decydenci z roz-
maitych epok i miejsc niejednokrotnie przekonali się o tym, jak trudno 
walczyć o coś, co nie wydaje się walczącym, a tym bardziej dowódcom, 
ważne i istotne.

Ideały społeczne legitymizujące rozlew krwi możemy odnaleźć zarówno 
w ideach religijnych, jak i politycznych. Wyrażają je symbole, wszechobec-
ne w militarnej rzeczywistości – na proporcach, sztandarach, mundurach, 
orderach. Jak zauważa Barbara Ehrenreich: „Nawet wojny wszczynane jedy-
nie w celu plądrowania lub przyuczania do wojaczki nowych oddziałów zy-
skują mistyczny status, kiedy są prowadzone w imię Krzyża, Arki Przymie-
rza, relikwii Proroka lub honoru Ojczyzny” (Ehrenreich 2001: 161). Ideały 
wyrażane są również w postaci mitów, opisujących – na przykład – idealny 
porządek społeczny i moralny, który stanie się wynikiem prowadzonej woj-
ny. Podobnie, zmitologizowana wersja przeszłości dostarcza uzasadnień dla 
podejmowanych aktów przemocy. Jak pokazują antropologowie, mitologia 
– religijna czy polityczna – wraz z jej symboliką i bohaterami, jest w stanie 
mobilizować ludzi urzeczonych wizją wielkiego, silnego narodu, prawdziwej 
religii czy jedynie słusznej idei (por. Čolović 2001). Ideały, w imię których 
warto umierać i zabijać, odnajdujemy również w obrazach wojen – tych 
przeszłych, ale również tych obecnych i przyszłych – rozpowszechnionych 
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w świadomości różnych grup społecznych i silnie wpływających na wyob-
raźnię tych, którzy uczestniczą w wojennych działaniach (por. Sienjawskaja 
2012: 144–149).

2.3.2. Idealne modele postaw

Ideały wskazują również, jakie wartości na wojnie zasługują na kultywację 
i ochronę. Dbanie o życie i zdrowie każdego żołnierza czy raczej zwycięstwo 
za wszelką cenę, racjonalne dążenie do maksymalnej wydajności zastosowa-
nych środków czy wierność tradycjom przodków nawet za cenę mniejszej 
skuteczności, zastosowanie broni, która jest godna prawdziwego wojowni-
ka, czy takiej, która będzie najbardziej efektywna, bojowy indywidualizm, 
w którym wyrażają się inicjatywa, odwaga i męstwo jednostki, czy uderzenie 
wielkiej masy, w której każdy czerpie siłę z kolektywnego ducha – podejmo-
wane tu wybory mają wielkie znaczenie dla ostatecznego kształtu wojennej 
praktyki. Podobnie istotne są przekonania dotyczące tego, kto może, musi 
czy powinien chwycić za broń w uzasadnionych społecznie okolicznościach. 
Z jednej strony europejskiemu rycerzowi w dwunastym wieku, szlachcico-
wi w siedemnastym, a obywatelowi w dwudziestym wieku trudno było się 
uwolnić od powinności związanej z udziałem w wojnach. Z drugiej strony 
kobiety, niemal we wszystkich epokach i pod wszystkimi szerokościami geo-
grafi cznymi, miały problem wręcz odwrotny – ich uczestnictwo w wojnie nie 
było społecznie akceptowane i nie dopuszczano ich do udziału w działaniach 
bojowych, nawet jeśli ich postura, umiejętności, wyszkolenie i chęci pozwa-
lałyby na to. 

W tym momencie należy odróżnić wartości indywidualne, kształtujące 
zachowania konkretnych jednostek, dążących do spełnienia swych potrzeb 
od – bardziej interesujących w kontekście kultury wojennej – wartości kultu-
rowych, autotelicznych, a więc stanowiących cel sam w sobie, internalizowa-
nych przez jednostki w toku socjalizacji pierwotnej i wtórnej (por. Flis 2003: 
92–103; Bażukow 2009b: 35; Golka 2013: 86–91). W jej toku nabywamy 
przekonań dotyczących tego, czy właściwe jest używanie przemocy w sto-
sunkach międzygrupowych, oraz okoliczności, w jakich może się to zdarzyć. 
Z wartościami przyswajamy sobie to, co dla nas ważne i święte, obojętnie, 
czy będzie to ojczyzna, naród, religia czy ideologia. Uczymy się również ta-
kich „oczywistych” prawd jak ta, że walczyć mogą jedynie mężczyźni, czy ta, 
że człowiek szlachetnie urodzony jest mężny i waleczny niejako „z natury”, 
a wojna to jego oczywiste przeznaczenie. 

Wartości są uprawomocniane najczęściej siłą tradycji – walczymy tak, jak 
walczyli nasi ojcowie i dziadowie, gdyż to oni – swymi bohaterskimi czyna-
mi – wyznaczyli pewien standard postępowania. Nawet jeśli sposoby walki, 
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używana broń czy doraźne cele polityczne zmieniają się wraz z upływem 
dziesięcioleci, takie wartości kulturowe, jak indywidualne męstwo, ułańska 
fantazja, brawurowa odwaga, czy wręcz przeciwnie – bezwarunkowe pod-
porządkowanie się dowódcy lub wypełnianie rozkazu bez pytania o jego 
zasadność, trwają, stanowiąc dla kolejnych pokoleń pewien zbiór ideałów. 
Utrwalone w ideach, mitach i symbolach, nie podlegają racjonalnej ocenie 
i kalkulacji. Mity pozwalają na łatwą identyfi kację właściwych sposobów 
działania, gdyż ich bohaterowie są oczyszczeni z wszelkich dwuznacznych 
i niejasnych cech, a ich linia postępowania zawsze jest jedna i słuszna (por. 
Čolović 2001: 70–79). 

Mimo iż kultura wojenna dotyczy przekonań, wyobrażeń i opinii cha-
rakterystycznych dla ogółu zbiorowości, największe znaczenie ma wśród 
grup społecznych bezpośrednio związanych z udziałem w działaniach wo-
jennych, gdyż to od ich postaw i zachowań zależy ostateczny kształt sposo-
bów prowadzenia wojen, właściwy danej zbiorowości. Postrzeganie wojny 
jako działania, w którym mają się wyrażać honor i indywidualne bohaterstwo 
wojownika, sprawiało, że dla średniowiecznego rycerza najważniejszy był po-
jedynek, w którym w piękny sposób, zgodnie z zasadami etosu, pokona on 
swojego przeciwnika, nie zaś końcowy, można by rzec – polityczny rezultat 
bitwy. Z kolei traktowanie jej jako aktu poświęcenia wobec potrzebującej oj-
czyzny uprawomocniało posyłanie na pola bitew pierwszej wojny światowej 
milionów mężczyzn, dla których liczył się tylko rezultat – ocalenie ich kraju, 
nie zaś ich indywidualne bohaterstwo (czego symbolem jest chociażby kolek-
tywny pomnik „nieznanego żołnierza”). Jeszcze inne normy kierowały po-
stępowaniem szesnastowiecznego najemnika, dla którego wojna była przede 
wszystkim drogą do wzbogacenia się, a wartości nie wykraczały daleko poza 
marzenia o materialnym i społecznym awansie.

Zachowania walczących określa pewien etos, czyli hierarchia warto-
ści obowiązujących i realizowanych w danej społeczności (Ossowska 1986: 
5). Wartości te mogą być wyrażone formalnie, wprost, w postaci spisanych 
kodeksów, czego przykładem jest Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowe-
go Wojska Polskiego, opracowany przez organy przedstawicielskie żołnie-
rzy zawodowych i przyjęty obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej 
3 marca 2008 roku. Określa on „zasady etyki oraz honoru i godności żołnie-
rzy zawodowych” (zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 roku). Najczęściej 
jednak mamy do czynienia z luźnymi zbiorami zasad, nie tylko w przypadku 
średniowiecznych kodeksów rycerskich czy japońskiego bushido wyrażają-
cego etos samurajski, ale także we współczesnych siłach zbrojnych (por. Soe-
ters, Winslow, Weibull 2006; Romanowa 2008). 
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2.3.3. Wzorce postępowania
Wyobrażenia i wartości tworzące etos walczących znajdują swoje odzwier-
ciedlenie w normach kulturowych, które, określając najważniejsze powinno-
ści, tworzą i utrwalają powszechne wzory akceptowanych i niedopuszczal-
nych zachowań. Nierozłączne wobec norm są sankcje grożące jednostkom 
łamiącym zasady. Funkcjonujący w ten sposób mechanizm społecznej kon-
troli zapewnia „kulturową standaryzację ludzkich potrzeb”, wyrażającą się 
w „uderzającej zbieżności indywidualnych systemów wartości członków każ-
dego społeczeństwa” (Flis 2003: 94). 

Każda zbiorowość ludzka – kontynuuje socjolog – wytwarza własny system kon-
troli społecznej – system miar, ocen, sugestii, formalnych i nieformalnych środ-
ków perswazji i nacisku, sankcji pozytywnych oraz negatywnych, aż do przymusu 
fi zycznego włącznie, dzięki któremu stara się ona wtłoczyć zachowania swoich 
członków w określane ramy aktywności, wyznaczone przez normy kulturowe, 
wyrażające określone wartości autoteliczne (Flis 2003: 99). 

Dzięki niemu zachowania uznane za dewiacyjne, sprzeczne z przyjętymi 
normami, są eliminowane, zaś zachowania konformistyczne, respektujące 
uznane wartości – stymulowane. Zazwyczaj realizowane jest to metodą „kija 
i marchewki”.

Wśród ludzi zajmujących się wojaczką obowiązuje specyfi czny system 
kar i nagród. „Kary są surowsze, a nagrody rzadko mają wymiar materialny, 
częściej – symboliczny, ale głęboko satysfakcjonujący tych, którzy je dosta-
ją” (Keegan 1998: 226) – zauważa John Keegan. Wojna, polegająca w swej 
istocie na zabijaniu, a więc gwałceniu zasad i norm obowiązujących w czasie 
pokoju, wymaga ze strony podmiotów ją prowadzących specjalnych zabie-
gów, aby stała się działaniem nie tylko uzasadnionym, ale wręcz pożądanym 
(por. Malešević 2010). Kto bowiem chce wystawiać swoje życie na śmiertelne 
niebezpieczeństwo – tkwić w zwartym szyku pod ostrzałem wroga czy szar-
żować z bronią w ręku na oddziały nieprzyjaciela? Materialne nagrody – żołd 
czy obietnica łupów – często nie są tu wystarczającym uzasadnieniem. Stąd 
rola wartości głęboko motywujących pewne zachowania, niekiedy niezgodne 
z indywidualnym systemem aksjologicznym. 

Równie istotne są tu różnego rodzaju regulaminy wojskowe bądź instruk-
cje regulujące zachowania w czasie wojny. Wprost wyrażają one wymogi 
dotyczące zachowania, uprawnień i powinności wojskowych zajmujących 
odmienne miejsce w hierarchii oraz znajdujących się w różnych okolicz-
nościach (na przykład stan wojny, pokoju, sytuacja niewoli). Ważną część 
kultury wojennej stanowi też prawo regulujące stosunki pomiędzy różnymi 
stronami konfl iktu. Obejmuje ono między innymi sposoby wypowiadania 
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i kończenia wojny, stosunek do jeńców i ludności cywilnej wrogiej strony, 
reguły rządzące dyplomacją i polityką zagraniczną.

System aksjonormatywny strukturalizuje więc wzory zachowania, myśle-
nia i postrzegania świata osób biorących udział w wojennych działaniach. 
Jednostki bądź internalizują pożądane wartości i normy, a więc przyswajają 
sobie określone ideały społeczne i kulturowe wzory zachowań, bądź są zmu-
szane do ich respektowania pod groźbą sankcji. W pierwszym przypadku 
francuski żołnierz wsiadający do pociągu wiozącego go na front pierwszej 
wojny światowej czynił tak, ponieważ nakazywało mu to sumienie, we-
wnętrzny przymus bronienia swojej ojczyzny i poświęcenia za nią życia; 
w drugim robił tak, by uniknąć łatki „tchórza”, który został w bezpiecznym 
miejscu z kobietami, dziećmi i starcami, udowadniając w ten sposób, iż nie 
jest godny miana „prawdziwego mężczyzny”. Oczywiście, sytuacja stawała się 
jeszcze bardziej klarowna, gdy mężczyzna ten został powołany do wojska de-
cyzją rządu. Wtedy niepodporządkowanie się rozkazom niosłoby nie tylko 
groźbę nieformalnej sankcji, lecz skutkowałoby skazaniem nonkonformisty 
na karę śmierci za dezercję.

W wyznaczaniu akceptowanych sposobów walki niebagatelną rolę odgry-
wają wzory osobowe, czyli zachowania będące przedmiotem aspiracji jed-
nostek, w których odbija się system pożądanych w danej kulturze wartości 
i zasad. Maria Ossowska (Ossowska 1986: 12; por. Golka 2013: 115–117) 
wyróżniła tu: wzory propagowane, służące wyrabianiu w ludziach pewnych 
cech i nawyków korzystnych z punktu widzenia dominujących w systemie 
społecznym grup, wzory akceptowane przez większość, a w końcu – wzory 
rzeczywiście realizowane. Rozróżnienie to jest o tyle istotne, że zazwyczaj lu-
dzie mogą wybierać z kilku konkurencyjnych wobec siebie wzorów. Średnio-
wieczny rycerz mógł jak legendarny Galahad być prawdziwym żołnierzem 
Chrystusa, walczącym w obronie wiary i głuchym na świeckie – duchowe 
i materialne – dobra. Mógł jednak, jak Bayard, francuski wzór rycerza bez 
trwogi i skazy, hołdować raczej takim wartościom, jak męstwo, waleczność 
i szczodrość. 

Archetypy idealnych wojowników, uwiecznione w literaturze i sztuce, sta-
nowią przedmiot aspiracji całych pokoleń mężczyzn, którym przyszło zajmo-
wać się wojaczką. Równie istotny wpływ wywierają postaci realne, które przez 
swoje zachowanie stały się wzorami osobowymi zachęcającymi jednostki do 
naśladownictwa. Tym bardziej, gdy ich czyny są społecznie nagradzane. 

Nadanie szczególnej widoczności tym, którzy spełniają z nawiązką społeczne 
oczekiwania, obdarzenie ich publicznym uznaniem czy sławą, pełni bardzo istot-
ną funkcję społeczną. Po pierwsze – tłumaczy Piotr Sztompka – w sposób na-
oczny, personalny, konkretny i tym samym łatwo zrozumiały defi niuje społeczne 
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ideały. Po drugie, pokazuje, że ideały te nie są utopijne, że można je realizować. 
A po trzecie, zwiększa racjonalne motywacje i aspiracje do osiągania ideałów, 
wiążąc to z konkretnymi, wymiernymi korzyściami (Sztompka 2002: 262). 

Obok tych pozytywnych wzorców istnieją swoiste antywzorce, których 
realizacja grozi społecznym ostracyzmem i potępieniem. W sferze kultury 
wojennej obejmować mogą one takie „antywartości”, jak tchórzostwo na 
polu walki, zdrada ojczyzny bądź władcy, pozostawienie swego towarzysza 
broni w potrzebie czy niekontrolowane czerpanie przyjemności z zabijania. 
Szczególnie jasno zestaw wartości pożądanych i niepożądanych uświadamia-
ją jednostkom wzorcowe „przemiany” bohatera negatywnego w pozytyw-
nego. Andrzej Kmicic, bohater Potopu Henryka Sienkiewicza, książki, która 
oddziaływała na wyobraźnię pokoleń młodych Polaków, jest typowym ne-
gatywnym wzorem „warchoła” i „zabijaki”. Mimo iż odważny i waleczny, nie 
potrafi  wykorzystać swoich zalet w walce o jakieś uznane społecznie dobro, 
jest dumny, hardy i porywczy. Społeczne uznanie, a i osobisty sukces osiąga 
dopiero w wyniku wewnętrznej przemiany, uświadamiając sobie takie nad-
rzędne wartości, jak patriotyzm, miłość i nieograniczone poświęcenie dla 
sprawy ojczyzny.  

2.4. Kultura wojenna jako rama i wynik gry interesów

Kultury danej grupy nie sposób traktować jak monolitu. Jest ona raczej swo-
istą przestrzenią „walki o znaczenie” (Barker 2005: 470), gdzie ścierają się 
z sobą interesy grup i jednostek, za którymi zawsze stoi pewien system norm 
i wartości. Władca i jego aparat administracyjny, dowódcy wojskowi, gru-
py uprzywilejowane, religijni hierarchowie, intelektualiści czy wreszcie tak 
zwani zwykli ludzie – wszyscy oni współuczestniczą w kulturze, dokonując 
wyborów również w kwestii przekonań dotyczących sposobów prowadzenia 
wojen i uzgadniając kształt wojennej praktyki.

Nie ulega wątpliwości, że podmioty prowadzące wojny i mające w tym 
pewien interes dążą do manipulacji treściami kultury wojennej. Kościół 
w średniowieczu czy nowożytny władca wraz z jego aparatem biurokratycz-
nym, kontrolując procesy socjalizacji, aktywnie narzucali jednostkom pewne 
pożądane wyobrażenia dotyczące tego, kto, dlaczego i w jaki sposób może 
prowadzić wojnę. Podporządkowując sobie nie tylko środki przemocy, ale 
również system edukacji i uzyskując coraz większy wpływ na treści kultury 
i jej media, nowoczesne państwo potrafi ło coraz lepiej narzucać jednostkom, 
jakie poglądy i zachowania będą społecznie aprobowane, a jakie zostaną pod-
dane krytyce (por. Tilly 1997: 67; Gellner 2009: 247; Malešević 2010: 145). 
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Wpływając na treści programowe w szkołach, państwo może – poprzez na 
przykład wybór kanonu lektur – promować pewne ideały społeczne. Pro-
wadząc świadomą politykę historyczną, stawia pomniki tym, których uzna-
ło za godne naśladownictwa wzory osobowe, oraz ustanawia święta, czcząc 
wydarzenia istotne z punktu widzenia swoich interesów. W końcu wspiera 
i umacnia poczucie więzi zawodowej żołnierzy poprzez kontrolowany proces 
edukacji, zakładający transmisję pewnych wartości stawiających żołnierza 
„w szczególnej dyspozycji wobec Ojczyzny, obrony jej niepodległości i bez-
pieczeństwa z gotowością poniesienia ofi ary życia włącznie” (Kodeks Honoro-
wy Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego).

Podmioty prowadzące wojny manipulują również sferą symboliczną, pró-
bując na różne sposoby wskazywać jednostkom, dla kogo i dlaczego należy 
i warto poświęcać swe zdrowie i życie. Władza uznana za prawomocną, nie-
zależnie od tego, czy mamy do czynienia ze starszyzną plemienia, nowożyt-
nym monarchą czy aparatem biurokratycznym demokratycznego państwa, 
stanowi źródło usprawiedliwionej przemocy, a więc jest w stanie legitymizo-
wać swe wojenne poczynania. Dzięki ideom i symbolom wartości są nie tylko 
uobecnione w życiu społecznym, ale również – niejednokrotnie – uwznioślo-
ne. Nie powinno więc dziwić, że kontrola nad symbolami i mitami, umożli-
wiająca „manipulację ludzkimi emocjami i panowanie nad zbiorową wyob-
raźnią” (Flis 2003: 127), stanowi przedmiot nieustannych starań głównych 
aktorów życia społecznego, również w sferze prowadzenia wojen. 

Symbole polityczne, legitymizujące instytucje państwowe, jak też odzwier-
ciedlające historię, znaczenie i roszczenia grup etnicznych oraz narodów, są 
chętnie wykorzystywane w uzasadnianiu i prowadzeniu wojennych działań. 
Dlatego tak ważne w życiu publicznym są rytuały i ceremonie służące „cy-
klicznej rewitalizacji podstawowych wartości kulturowych i przypomnieniu 
zmitologizowanej historii zbiorowości. Wzmacniają one spoistość społe-
czeństwa oraz konformizm jednostek i – przede wszystkim – przyczyniają 
się do zachowania ciągłości tradycji poprzez urabianie świadomości społecz-
nej członków młodszych pokoleń” (Flis 2003: 59). Mitologie polityczne służą 
również uzasadnianiu ofi ar, jakich wymaga się od ludzi podczas przygotowań 
do wojny oraz jej trwania.

Nie mniej podatne na manipulację są symbole religijne, które sakralizują 
wojnę, a więc czynią ją świętą i pożądaną. Elity wojskowe, często zachęcane 
przez samą hierarchię wyznaniową, zapożyczają z instytucjonalnych religii 
wzniosłe motywy oraz barwne elementy ceremonii. Religia uświęca cele woj-
ny i sprawia, że zabijanie wroga staje się uzasadnione, a nawet potrzebne. 
Tworzy ona klasę wojowników, których łączy religijny cel, a także zespół za-
sad i wartości, zgodnie z którymi muszą postępować. Religia nadaje również 
formę działaniom wojennym. Zostają one zrytualizowane, a więc uświęcone, 
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zamknięte w mitycznym kręgu tradycji i odwiecznego porządku. Wojownik 
dzięki wojnie może się stać herosem i dostąpić nieśmiertelności, przywile-
ju właściwego tylko bogom. Zabicie przeciwnika staje się aktem religijnym, 
ofi arą złożoną w słusznej sprawie. Takie podejście zwalnia z etycznej odpo-
wiedzialności i przemienia „mordercę” w „bohatera”. Innego wymiaru nabie-
ra również śmierć na polu bitwy. Religia uśmierza strach przed śmiercią dzię-
ki zapewnieniu, że wojownik przeniesie się po niej do lepszej rzeczywistości, 
a na ziemi pozostanie po nim chwała wielkiego bohatera. Wykorzystanie re-
ligijnych idei i symboliki w legitymacji wojny odnosiło i odnosi na tyle dobre 
skutki, że „podmioty prowadzące wojny chętnie używają jej, by ułatwić sobie 
mobilizację obywateli i kierowanie potężną siłą agresji mas” (Zwoliński 2003: 
171). Przykładów na to, także we współczesnej rzeczywistości, nie brakuje. 
Równie skuteczna okazuje się „religia nacjonalizmu”, o czym przekonała nas 
nie tylko historia wojen światowych, ale również mniej odległe wydarzenia, 
np. wojna na Bałkanach. 

Najbardziej świadomą formą instrumentalnego wykorzystania treści 
kulturowych przez podmioty kontrolujące prowadzenie wojny jest propa-
ganda. Odgrywa ona potężną rolę w dehumanizacji przeciwnika, wyjaśnia-
jąc, że zbrodnia nie jest zbrodnią, ponieważ zabijani albo nie są w ogóle 
ludźmi, albo nie są pełnymi ludźmi (Bar-Tal 1989; Malešević 2010). Pro-
paganda podsyca poczucie wspólnego niebezpieczeństwa i zagrożenia ze 
strony prawdziwego czy sztucznie wykreowanego wroga, scala walczących, 
a wzbogacenie tych odczuć o element ideologiczny, a więc w pewnym sensie 
uświęcony, nadaje ich działaniom znaczenie wzniosłości i jeszcze silniej mo-
bilizuje i cementuje więzi. Wielkie idee i uświęcone autorytety, które mają na 
celu usprawiedliwianie wojennych działań, jednocześnie łączą społeczności 
wokół istotnych społecznie wartości i zwiększają ich zaangażowanie (por. 
Th omson 2001: 24).

Propaganda wojenna, jak zauważa antropolog polityki Ivan Čolović, chęt-
nie wykorzystuje elementy mitów etnicznych i narodowych, które pełnią 
funkcje nie tylko legitymizujące, ale również – mobilizacyjne. „Opowieść mi-
tyczna – twierdzi – wiąże przeżycie włączenia się jednostki w wieczną teraź-
niejszość zbiorowego trwania z zapałem bitewnym, ze wzlotami uniesienia 
i ofi arności, z atakami nienawiści do wroga, a także z podporządkowaniem 
się jednemu ruchowi mas, któremu rytm nadaje przywódca narodu” (Čolo-
vić 2001: 30). Specjalną rolę odgrywają tu „epifania i reinkarnacja sławnych, 
bohaterskich przodków”, które sprawiają, że walczący mają świadomość, iż 
„na polu bitwy stoi nie tylko jeden człowiek, ale wraz z nim cały naród” (Čo-
lović 2001: 26). 

Propaganda wojenna często odwołuje się do mitycznych wyobrażeń 
wojowników udowadniających przez zabicie wroga swoją męskość czy 
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składających swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Innym istotnym obszarem jej 
zainteresowania są legendarni i historyczni bohaterowie, „których śmiałe 
i ofi arne czyny stworzyły podwaliny nacji i którzy są przedmiotem państwo-
wego kultu” (Čolović 2001: 71). W czasie przygotowań do wojny i jej trwa-
nia – zauważa Ivan Čolović – „wrota tego panteonu otwierają się na oścież”, 
a „postaci wojennych i innych bohaterów narodowych zstępują ze ścian mu-
zeów, z półek bibliotek i wychodzą na ulicę, pojawiają się w mediach i – za ich 
pośrednictwem – w każdym domu” (Čolović 2001: 71). 

Dzięki popularyzacji modeli bohaterstwa za pośrednictwem szkoły, me-
diów czy literatury narodowe mity zyskują szerokie upowszechnienie. 

W czasie pokoju – zauważa antropolog – kiedy niebezpieczeństwo wojny, rze-
czywiste lub urojone, nie istnieje, publiczna ewokacja bohaterów narodowych 
ma zwolniony i równomierny rytm. Momenty tej ewokacji są z góry określone 
w kalendarzu świąt narodowych i rocznic wydarzeń historycznych oraz w pro-
gramach nauczania historii w szkole. Kiedy kraj przechodzi okres kryzysu i woj-
ny [...], powrót do bohaterów nabiera szybszego tempa i większej częstotliwo-
ści, przekraczając ramy zwyczajowych rytualnych obchodów. Wzrasta też liczba 
ważnych wydarzeń historycznych i czynów zbrojnych, których rocznice i inne 
jubileusze czczone są bardzo uroczyście (Čolović 2001: 75).

Jednakże, jak zauważa socjolog Siniša Malešević, żadna propaganda, na-
wet najskuteczniejsza, nie jest w stanie w krótkim czasie wykreować nowych 
bohaterów, nowych wrogów, nowych idei, wartości i norm i przekształcić lu-
dzi w krwiożercze bestie, żądne śmierci swych przeciwników (por. Chomsky 
2002: 11). Wręcz przeciwnie, propaganda żeruje na tych treściach, które już 
funkcjonują w społeczeństwie, i służy – za ich pomocą – do szerokiego samo-
usprawiedliwiania popełnianych na wojnie czynów. „Propaganda – zdaniem 
socjologa – zamiast służyć zmianom opinii i zachowań, działa jak drogowa 
sygnalizacja: daje jasny sygnał o tym, kim jest wróg i gdzie można go znaleźć, 
jak należy go traktować i dlaczego takie traktowanie jest uzasadnione” (Ma-
lešević 2010: 232). Jest więc świadomym i zaplanowanym wykorzystaniem 
treści kultury do sprawnej organizacji masowego zabijania.

Należy podkreślić, iż dominujące wzory tego, „jak pięknie umierać” – 
mówiąc słowami polskiego pisarza – wykazują zdumiewającą trwałość. 
Nie powinno to dziwić, gdy zdamy sobie sprawę z tego, jak bardzo postaci 
„nieskazitelnych rycerzy”, honorowych, bez wahania umierających w imię 
sprawy, stroniących od prywaty, odpowiadają zapotrzebowaniom wypowia-
dających i prowadzących wojny. Należy jednak mieć tu na uwadze, że obok 
wartości i norm tworzących „ofi cjalną” – a więc aprobowaną i reprodukowa-
ną przez dominujące w systemie instytucje – kulturę wojenną, zachowania 
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walczących regulują pewne nieformalne przekonania, tworzące alternatyw-
ne wzorce.

Żadna ofi cjalna ideologia nie przyzna na przykład „tchórzostwu” jakiej-
kolwiek pozytywnej wartości. A jednak postać „żołnierza-samochwała” (mi-
les gloriosus) od starożytności przewija się w literaturze, budząc pozytywne 
skojarzenia. Szekspirowski Falstaff , tak samo jak sienkiewiczowski Zagłoba, 
lubi się przechwalać heroicznymi dokonaniami, które jednak mają się nijak 
do jego tchórzliwych częstokroć czynów. Brak odwagi jest tu nadrabiany fan-
tazją i pomysłowością, dzięki którym łatwo wydobyć się z najgorszych opre-
sji. Podobnie postać „starego wiarusa”, gawędziarza, doświadczonego w boju, 
sprytnego i uczącego młodych adeptów, jak nie narażać się na niepotrzebne 
niebezpieczeństwo, cieszy się popularnością w żołnierskiej kulturze. Nie są 
to z pewnością wzorce ofi cjalne, a jednak ich popularność świadczy o tym, 
że dla wielkiej liczby walczących dominującą wartością jest ich własne życie, 
nie zaś „wzniosłe ideały”. To współistnienie różnych, nierzadko konkurencyj-
nych wzorców dynamizuje sferę prowadzenia wojen.

O tym, że jedna kultura może być źródłem różnych, często całkowicie 
sprzecznych przekazów, wartości i wzorców, świadczą zarówno wojny kul-
turowe, toczone w przestrzeni publicznej, najczęściej za pomocą mediów 
(Hunter 1992; Burszta 2013), jak i wojny domowe, których strony zmuszone 
są niejako do odwoływania się do odmiennych treści kulturowych legitymi-
zujących ich działania. Także w wojnach partyzanckich toczonych nie tyl-
ko przeciwko siłom zbrojnym wrogiego państwa, ale także przeciwko jego 
kulturze czynnik ideologiczny odgrywa olbrzymią rolę. Brak scentralizowa-
nych instytucji, umożliwiający precyzyjną kontrolę nad obiegiem treści kul-
turowych i planową propagandę, zastępuje siła idei, wizji radykalnej zmiany 
i przebudowy systemu społeczno-ekonomicznego. Polityczny mit i militarna 
legenda szerzyć się mogą nie tylko w ofi cjalnym obiegu kultury, kontrolo-
wanym przez państwo, ale również nieofi cjalnymi, „oddolnymi” kanałami, 
o czym można się przekonać, analizując dowolny partyzancki czy też „naro-
dowowyzwoleńczy” zryw.

Kultura to – mówiąc słowami Michała Buchowskiego – „wiecznie zmie-
niające się pole negocjowania sensów” (Buchowski 2000: 89). Trudno zatem 
się dziwić, że jest to rzeczywistość dynamiczna, nieciągła, podlegająca – nie-
raz gwałtownym – zmianom. Zmiany te są wynikiem zarówno wynalazków 
i nowych technologii, różnorodnych warunków życia czy ewoluujących po-
trzeb społecznych, jak i przemian obyczajowych, w mentalności czy w końcu 
– pojawiających się i znikających mód (por. Golka 2012: 30–35). Z jednej 
strony zatem możemy mówić o względnej stałości elementów kultury wo-
jennej, jej powiązaniu z charakterem narodowym czy też z pewnym kultu-
rowym wzorem charakterystycznym dla danej cywilizacji. Nie bez znaczenia 
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jest także swoisty wojskowy „oparty na micie konserwatyzm”, któremu wie-
le miejsca poświęcił Ludwik Stomma w swojej Antropologii wojny (Stomma 
2014). Jego symbolem są zarówno francuscy rycerze pod Crécy, uparcie szar-
żujący – zgodnie z tradycją ich ojców – na angielskich łuczników, czy – bar-
dziej współcześnie – wariacka szarża angielskiej brygady lekkiej kawalerii na 
rosyjskie działa pod Bałakławą podczas wojny krymskiej w 1854 roku. 

Z drugiej strony, kultura wojenna potrafi  zmieniać się bardzo szybko, rea-
gując na technologiczne wynalazki, nowe wyzwania geopolityczne, społeczne 
wstrząsy, religijne przemiany czy polityczne interesy elit. Dla przykładu, do 
pierwszej wojny światowej wszystkie europejskie mocarstwa przystępowały 
z silnym przekonaniem, powszechnym zarówno wśród polityków, generałów, 
jak i cywilów, że wojna potrwa najwyżej kilka tygodni, stąd jedyną adekwatną 
taktyką jest ofensywa. Rzeczywistość szybko zrewidowała te plany, gdyż ów-
czesny stan technologii nie pozwalał żadnej ze stron na osiągnięcie taktycz-
nej przewagi. Żołnierze na całe lata ugrzęźli w okopach, a francuscy dowódcy 
i polityczni decydenci uwierzyli, że kluczem do zwycięstwa jest obrona. Dla-
tego, gdy dwadzieścia lat później zaatakowały ich hitlerowskie Niemcy, z uf-
nością skryli się za zbudowaną w międzyczasie linią Maginota. Mimo że ich 
system gospodarczy oraz zaawansowanie technologiczne pozwalały im pro-
wadzić szeroko zakrojoną kampanię wojenną, ich przekonania uniemożliwiły 
im to, stając się przyczyną klęski Francji w 1940 roku. Trudno, by te wojen-
ne doktryny uznać jedynie za wytwór charakteru narodowego. Wpływ na nie 
miała również zmienna sytuacja na arenie międzynarodowej i zmieniające się 
wraz z nią interesy i przekonania francuskich „ludzi wojny”. 

Oczywiście to, czy różne wersje indywidualnych i grupowych przekonań 
mogą się swobodnie pojawiać, rozwijać i konkurować między sobą, oraz jaki 
kształt przybiorą, zależy od pewnych zewnętrznych uwarunkowań. Dotyka-
my tu zatem starego, lecz wciąż aktualnego problemu dotyczącego odpowie-
dzi na pytanie: czy to ludzie swymi indywidualnymi zachowaniami i innowa-
cjami w obrębie utartych sposobów myślenia kształtują rzeczywistość, czy to 
raczej pewne ponadindywidualne okoliczności społeczne warunkują sposoby 
myślenia i zachowania pojedynczych ludzi (por. Banaszak, Kmita 1994: 63)? 
Istotę tego problemu dobrze oddaje następujące stwierdzenie wygłoszone 
przez Karola Marksa: „Ludzie sami tworzą historię, ale nie tworzą jej dowol-
nie, nie w wybranych przez siebie okolicznościach, lecz w takich, w jakich się 
bezpośrednio znaleźli, jakie zostały im dane i przekazane” (Marks 1949: 13). 

Socjologowie historyczni, zwracając uwagę przede wszystkim na zmianę 
społeczną, kontekst dla niej widzą w wielkich przeobrażeniach społecznych, 
takich jak rozwój kapitalizmu czy zmiana form rządzenia państwem (Tilly 
1997: 54). Należy jednak mieć na uwadze, że te okoliczności to również pewien 
kontekst kulturowy, obejmujący – między innymi – dominujące przekonania 
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dotyczące państwa i władzy, religii i tradycji, jednostki oraz jej uprawnień. Ich 
analiza pod kątem roli w kształtowaniu się sposobów prowadzenia wojen jest 
ważnym zadaniem niniejszej pracy. „Struktury i ramy działania i interakcji 
są tworzone przez ludzkie działania i interakcje, lecz żadne ludzkie działanie 
czy interakcja nie może się zrealizować inaczej niż poprzez takie ramy i struk-
tury” – zauważa Shmuel N. Eisenstadt (2009: 58). Tak samo rzecz przedsta-
wia się w dziedzinie prowadzenia wojen – działające jednostki poruszają się 
w obrębie pewnych ram, które ograniczają ich wybory i możliwości. Istotne 
są tu nie tylko ograniczenia technologiczne i te wynikające ze specyfi ki struk-
tur społeczno-ekonomicznych – organizacyjne czy logistyczne. Bariery mają 
także charakter mentalny, a wybór określonych wartości, norm, idei i symboli 
jest ograniczony tym zastanym kontekstem. To dlatego pewne funkcjonują-
ce w społeczeństwie ramy myślenia umożliwiają wprowadzenie konkretnych 
rozwiązań, blokując inne (Braudel 2006: 55–56). Jednocześnie to przekonania 
stojące za interesami poszczególnych jednostek i grup zaangażowanych w wo-
jenną praktykę decydują, które z ograniczeń wydają się przeszkodą nie do 
pokonania, a które będzie się starano przekroczyć za wszelką cenę. 

W niniejszym rozdziale zaakcentowałam potrzebę uwzględnienia czyn-
ników kulturowych w studiach nad zróżnicowaniem praktyk wojennych 
dzielących poszczególne społeczeństwa. Uważam, iż obecne ujęcia – skon-
centrowane przede wszystkim na roli czynników technologicznych oraz 
społeczno-ekonomicznych – powinny zostać uzupełnione spojrzeniem na 
wojnę jako na zjawisko społeczno-kulturowe. Zadanie to może ułatwić teore-
tyczna koncepcja, jaką zarysowałam powyżej. Pozwala ona na podkreślenie 
znaczenia wartości, przekonań, opinii i postaw w kształtowaniu się sposobów 
prowadzenia wojen. Jak zauważa Anne Kane, rola kultury i swoistych kultu-
rowych struktur w procesach społecznych jest uwypuklona zwłaszcza w mo-
mencie gwałtownych transformacji (Kane 1991: 56). Dlatego następny roz-
dział poświęcę koncepcjom radykalnych przemian sposobów prowadzenia 
wojen, pokazując, iż warto przyjrzeć się im od strony przeobrażeń obejmują-
cych zespoły wartości, przekonań i postaw dotyczących prowadzenia wojen.





3.  Miejsce czynników kulturowych 
w koncepcjach rewolucji militarnej

Radykalne przemiany w sferze wojskowości rozpatrywane są przez specja-
listów – przede wszystkim przez historyków oraz analityków wojskowych – 
w ramach koncepcji rewolucji militarnej. Kładzie ona nacisk nie tylko na 
głębokość zmian, ale także na ich szeroki wpływ na wszystkie obszary życia 
społecznego. Większość prac z tej dziedziny – jak pokażę poniżej – skupia 
się na roli technologii w przemianach form prowadzenia wojny. To nowe na-
rzędzia destrukcji uruchamiają cykl transformacji, zarówno w sferze wojsko-
wości (taktyce, strategii, doktrynie militarnej, organizacji sił zbrojnych), jak 
i w tak – wydawać by się mogło – odległych obszarach, jak sposób organizacji 
państwa, gospodarka, prawo czy edukacja. W niniejszym rozdziale krytycz-
nej analizie poddam najważniejsze ujęcia rewolucji militarnej, skupiając się 
przede wszystkim na czynnikach, które – zdaniem badaczy – stoją za „re-
wolucyjnymi” przeobrażeniami. W zarysowanej przeze mnie na końcu roz-
działu koncepcji rewolucji militarnej chciałabym uzupełnić refl eksję na jej 
temat, akcentując rolę czynników kulturowych w radykalnych przemianach 
sposobów prowadzenia wojny. 

3.1.  Model rewolucji militarnej w refl eksji historycznej 
i teoriach wojskowo-strategicznych

Pojęcie rewolucji militarnej wprowadził do historiografi i brytyjski historyk 
Michael Roberts, który w roku 1956 opublikował krótki tekst pod tytułem 
Th e Military Revolution, 1560–1660. Oparł on swoją koncepcję na powiąza-
niu zmian w sferze czysto militarnej w szesnastym i siedemnastym wieku 
(związanych z wprowadzeniem do masowego użytku broni palnej, zmianami 
taktyki, strategii i organizacji wojska, między innymi gwałtownym wzrostem 
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liczebności sił zbrojnych) ze zmianami w strukturach państwowych, a mia-
nowicie z rozbudowaniem centralnego aparatu państwowego, administracji, 
biurokracji, systemu fi skalnego. W rezultacie przekształcenia technologii mi-
litarnej zaowocowały narodzinami nowożytnego, nowoczesnego państwa.

W refl eksji historycznej pojęcie rewolucji militarnej ograniczono począt-
kowo do zmian związanych z przejściem od średniowiecznego do nowożyt-
nego sposobu wojowania. Dyskusja historyków toczyła się głównie wokół 
zakresu chronologicznego i geografi cznego zaproponowanego przez Robert-
sa modelu oraz uszczegółowienia wpływu konkretnych innowacji na jego 
kształt (Parker 1976; 1988; Duff y 1980; McNeill 1982). Pojawili się także kry-
tycy wysuwający zarzuty dotyczące zarówno determinizmu technologiczne-
go, a więc przeceniania roli odkryć technologicznych w procesie przemian 
sposobów prowadzenia wojny w szesnastym–osiemnastym stuleciu (Hall, 
DeVries 1990; Black 1991; Adams 1995; DeVries 1998), jak i samej „rewolu-
cyjności” tej transformacji (Lynn 1995; Cohen 1996). Mimo krytyki, pojęcie 
rewolucji militarnej pozostaje jedną z najbardziej liczących się i najchętniej 
wykorzystywanych we współczesnej historiografi i teoretycznych koncepcji 
służących do kompleksowego opisania przemian systemu wojennego, jakie 
europejskie państwa przeszły w epoce nowożytności. 

W ostatnich latach popularność zdobyła teoria cykli rewolucji militar-
nych, a pojęcie to przestano odnosić jedynie do okresu nowożytności. Roz-
ciągnięto je na cały okres historii wojen, zaś analitycy zaczęli określać tym 
mianem każdą głęboką zmianę techniki wojskowej połączoną z jednoczesny-
mi przemianami w sferze państwowej, społecznej i gospodarczej (Staniszkis 
1995; Knox, Murray 2001; Kamieński 2009). W naukach militarnych obok 
pojęcia rewolucja militarna pojawiło się także określenie rewolucja w spra-
wach wojskowych (Revolution in Military Aff airs, w skrócie RMA). Pojęcie 
rewolucji w sprawach wojskowych jest adekwatne do opisu radykalnych 
przemian w dziedzinie wojskowości, które prowadzą do zmiany modelu pro-
wadzenia wojny i które zazwyczaj, choć nie zawsze, są napędzane przez czyn-
nik technologiczny (Krepinevich 1994; Gray 2006; Adamsky 2010). Pojęcie to 
również idzie w parze z koncepcją cykli rewolucji w sprawach wojskowych, 
które bądź zastępują siebie nawzajem, bądź kolejno nakładają się na siebie.

Koncepcja rewolucji militarnej, czy to w ujęciu historyków, czy anality-
ków strategicznych i wojskowych, nie doczekała się jednoznacznej i niebu-
dzącej wątpliwości defi nicji. Jak zauważa Łukasz Kamieński: 

Różni autorzy wskazują na odmienne wydarzenia historyczne, innowacje i pro-
cesy, nazywając je „rewolucjami militarnymi” lub „rewolucjami w sprawach woj-
skowych”. Nie ma zgody ani co do tego, ile ich było, ani co do tego, kiedy za-
chodziły. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim brak wyraźnych 
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kryteriów, dzięki którym można by zaklasyfi kować jakiś zespół zmian w sposobie 
prowadzenia wojny jako „rewolucyjny” (Kamieński 2009: 68). 

Istotne, że termin rewolucja militarna rzadko pojawia się w analizach so-
cjologicznych. Historycznie zorientowani socjologowie, analizujący genezę 
nowoczesnego państwa w powiązaniu z przekształceniami w sferze militar-
nej, między innymi Gianfranco Poggi (2003) czy Charles Tilly (1990; 1997), 
nie używają tego pojęcia, choć ich wnioski badawcze niejednokrotnie po-
krywają się z tymi, wypracowywanymi przez „rewolucyjnych” historyków. 
Jednym z wyjątków jest polska socjolog Jadwiga Staniszkis (1995), która 
odwołuje się do koncepcji rewolucji militarnej w celu pokazania zależno-
ści pomiędzy rozwojem techniki wojskowej a radykalnymi zmianami poli-
tycznymi, znaczącymi koniec Związku Radzieckiego. Pojęcie to wykorzystuje 
również socjolog wojny Siniša Malešević (2010: 109), traktując je jako wy-
godne narzędzie opisu transformacji wojny i narodzin nowoczesnych form 
jej prowadzenia.

3.2. Rewolucja – różne wizje zmiany

Przyczyną niechęci socjologów do pojęcia rewolucji militarnej jest z pew-
nością rozumienie pojęcia „rewolucja” w tradycji socjologicznej. Rozpatry-
wana jest tu ona przede wszystkim jako forma społecznej zmiany – tej najbar-
dziej radykalnej i gwałtownej. Społeczeństwo zostaje na jej skutek całkowicie 
przeobrażone, na wszystkich poziomach i wymiarach, a proces dziejowy – 
zerwany. Piotr Sztompka w pracy Socjologia zmian społecznych wyróżnił trzy 
grupy współczesnych socjologicznych defi nicji rewolucji. Pierwsza z nich 
kładzie nacisk na jakościowy aspekt zmiany – jej szeroki zakres i głębokość 
(por. Fairchild 1966; Bullock, Stallybras 1977), druga zaś – na prędkość zmia-
ny, akcentując również rolę przemocy w jej przebiegu (por. Brinton 1965; Aya 
1979). W pierwszym przypadku rewolucja jest antonimem słowa reforma, 
w drugim zaś – słowa ewolucja. W trzeciej grupie defi nicji znajdziemy te, 
które łączą oba aspekty rewolucji – jej szybkość i szeroki zakres zmian. Przy-
kładem może być tu defi nicja Samuela Huntingtona: „szybka, fundamental-
na i gwałtowna wewnętrzna zmiana obejmująca dominujące wartości i mity 
społeczne, instytucje polityczne, strukturę społeczną, formy przywództwa, 
działania rządowe i politykę” (za: Sztompka 2005: 282).

Klasyczne dla socjologii są również ujęcia rewolucji zaproponowane 
przez Charlesa Tilly’ego. Proponuje on za rewolucję uznać „każdą gwałtow-
ną, cieszącą się poparciem większości społeczeństwa, kompleksową zmianę 
ekipy rządzącej” (Tilly 1997: 15). W tej szerokiej defi nicji można oczywiście 
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wyróżnić podgrupę wielkich rewolucji „z całą ich specyfi ką: głębokim roz-
łamem w społeczeństwie, szczególnym nasileniem przemocy, generalną 
czystką wśród zwolenników obalonego reżimu oraz radykalną i trwałą prze-
budową struktury społecznej państwa” (Tilly 1997: 21), ale również procesy 
pararewolucyjne, takie jak bunt, zamach stanu, przewrót społeczny, wojna 
domowa, rewolta, które charakteryzują podobne jak rewolucję cechy oraz 
mechanizmy przyczynowe.

Pozostając w tych ramach, w obręb socjologicznego pojęcia rewolucji nie 
włączymy zmian częściowych – reform politycznych, prawnych, administra-
cyjnych, gdyż nie są to zmiany fundamentalne, naruszające, mówiąc słowami 
Piotra Sztompki, „sam rdzeń porządku społecznego” (Sztompka 2005: 282). 
Z powodu braku czynnika społecznej partycypacji nie zaliczymy tu również 
zmian narzuconych „odgórnie” przez rządzących, a więc reform sterowanych, 
choć prowadziłyby one do najgłębszych, radykalnych zmian. Za rewolucje, 
zdaniem socjologów, możemy więc uznać, między innymi, rewolucje: angiel-
ską (1640), amerykańską (1776) i francuską (1789), które doprowadziły do 
narodzin nowoczesności, rosyjską (1917) i chińską (1949), które rozpoczę-
ły okres komunizmu, ale także rewolucję w Europie Środkowo-Wschodniej 
z 1989 roku. Z pewnością do rewolucji w rozumieniu socjologicznym nie za-
liczymy żadnej z rewolucji militarnych. Wszak były one częstokroć sterowa-
ne przez wiodące podmioty polityczne, często przy dużym oporze ze strony 
różnych grup społecznych. Nie były to również procesy szybkie i gwałtowne, 
gdyż całokształt przemian obejmował niekiedy i kilka stuleci. Chcąc więc po-
zostać przy pojęciu rewolucji w opisie przemian związanych z prowadzeniem 
wojen, należy się odwołać do innej tradycji badawczej.

Zupełnie inną koncepcję rewolucji odnajdujemy bowiem w ujęciach hi-
storyków, między innymi w fundamentalnym trzytomowym dziele Fernanda 
Braudela Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm, XV–XVIII wiek. Jak 
wyjaśnia sam autor: „Często zarzuca się historykom, że nadużywają oni słowa 
»rewolucja«, które powinno by, zgodnie ze swym znaczeniem pierwotnym, 
dotyczyć wyłącznie zjawisk gwałtownych i nagłych. W odniesieniu do zja-
wisk społecznych nie da się jednak oddzielić tego, co nagłe, i tego, co po-
wolne” (Braudel 1992c: 503). W innym miejscu przyznaje: „Ogólnie rzecz 
biorąc, nie wierzę w szybkie przemiany społeczne, w nagłe zwroty w tej dzie-
dzinie. Nawet rewolucje nie dokonują tu radykalnych cięć” (Braudel 1992c: 
48). Rewolucyjny, gwałtowny wybuch jest bowiem zawsze poprzedzony serią 
powolnych, długotrwałych zmian – te dwie płaszczyzny trwania są z sobą 
splecione i powinniśmy się im przyglądać we wzajemnej współzależności. 
Dlatego rewolucja jest „zarówno szeregiem krótkotrwałych i gwałtownych 
zdarzeń, jak i częścią najoczywiściej powolnego procesu” (Braudel 1992c: 
503). Braudel, aby zilustrować tę podwójną naturę rewolucji, posługuje się 
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metaforą startującego samolotu: i tak jak rewolucja jest obrazem wzlotu, 
„oderwania się samolotu od płyty lotniska”, to przecież, aby doszło do startu, 
należy najpierw zbudować samolot i odpowiednio przygotować pas startowy. 
Tak samo społeczeństwo nie jest w stanie „za jednym zamachem” przekształ-
cić wszystkich swoich podstaw, instytucji, technik. Potrzebne są do tego „zja-
wiska przedwstępne, [...] niezbędne etapy i procesy przystosowania” (Braudel 
1992c: 503). 

Jeden z najważniejszych historyków zajmujących się koncepcją rewolu-
cji militarnej, Cliff ord J. Rogers, podkreśla, że pojęcie rewolucji w historii 
jest na tyle elastyczne, iż może objąć zjawiska tak różnorodne jak rewolucja 
francuska, rewolucja Kopernikańska czy rewolucja przemysłowa. Sięgając do 
pierwotnego znaczenia tego terminu, podkreśla on, że w każdym przypadku 
odnosi się do „gwałtownego odwrócenia stanu rzeczy” (Rogers 1995b: 76). 
W zależności od zakresu, jaki obejmują rewolucyjne zmiany – czy chodzi 
o polityczny rząd, strukturę społeczną, system gospodarczy czy idee – czas 
ich trwania może być różny. Niezależnie jednak od tego, w ostatecznym roz-
rachunku, rewolucja jest zawsze pojedynczą zmianą, „przejściem od stanu X 
do stanu Y” (por. Parker 1995: 339). 

Kontrast między socjologicznym a historycznym rozumieniem termi-
nu „rewolucja” najlepiej pokazuje fakt, jak jedno wydarzenie – „rewolucję 
rosyjską” – zupełnie inaczej można rozpatrywać z tych dwóch odmiennych 
punktów widzenia. Dla socjologa Charlesa Tilly’ego rewolucja rosyjska to 
wydarzenie związane z przejęciem władzy w Rosji przez bolszewików z lat 
1917–1921, które w konsekwencji doprowadziło do głębokich przeobrażeń 
w życiu politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym tego kra-
ju (Tilly 1997: 281–286). Z kolei historyk Richard Pipes traktuje rewolucję 
rosyjską jako wydarzenie o takiej skali i oddziaływaniu, że trudno w jego 
przypadku mówić o „wyraźnym początku” oraz o „defi nitywnym końcu”. 
Przejęcie władzy przez bolszewików jest tylko jednym z etapów tego proce-
su i nie powinniśmy go analizować w izolacji od pozostałych. W rezultacie 
rewolucja rosyjska była procesem, który trwał – w najszerszym ujęciu – sto 
lat, począwszy od rozwoju ruchu rewolucyjnego w Rosji w latach sześćdzie-
siątych dziewiętnastego wieku aż do śmierci Stalina w 1953 roku. W ujęciu 
wąskim, w swoistym okresie kulminacyjnym, rewolucja rosyjska obejmowała 
okres ćwierćwiecza, od zaostrzenia sytuacji rewolucyjnej w 1899 roku aż do 
śmierci Lenina w 1924 roku (Pipes 2006: XXIII–XXIV).

Podobnie szerokie rozumienie pojęcia rewolucja przyjmuje wielu teore-
tyków rewolucji militarnej, podkreślając, iż termin ten nie oznacza wcale, że 
zmiany muszą być szybkie i gwałtowne, lecz raczej – głębokie, fundamental-
ne, obejmujące cały system związany z prowadzeniem wojen. W odróżnie-
niu od badaczy, którzy postulują całkowite wycofanie się z „rewolucyjnego” 
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paradygmatu i analizę przemian militarnych jako procesu ewolucyjnego, 
skupiają się oni na jakościowych cechach zmian, które są tak istotne, iż uspra-
wiedliwiają odwołanie się do pojęcia rewolucji. Dobrze ilustrują to słowa 
Andrew Marshalla: 

Termin „rewolucja” nie ma oznaczać obstawania przy tym, że zmiana będzie 
szybka – w rzeczy samej minione rewolucje rozwijały się na przestrzeni dekad – 
ale jedynie to, że będzie ona głęboka, że nowe metody prowadzenia wojny będą 
o wiele potężniejsze niż poprzednie. Innowacje technologiczne czynią rewolucję 
militarną możliwą, jednak sama rewolucja ma miejsce jedynie, gdy rozwijają się 
nowe koncepcje operacyjne i, w wielu przypadkach, powstają nowe organizacje 
wojskowe. Przeprowadzenie owych zmian organizacyjnych oraz doktrynalnych 
jest długim procesem (za: Kamieński 2009: 86). 

Wymiar jakościowy zmian jest więc w tym przypadku znacznie istotniej-
szy niż ich wymiar czasowy. Interesującą koncepcję – próbującą godzić po-
dejście ewolucyjne i rewolucyjne – proponuje Cliff ord J. Rogers. Aby opisać 
schemat zmiany sposobów prowadzenia wojny, które doprowadziły państwa 
zachodniej Europy do militarnej supremacji nad resztą świata, historyk pró-
buje łączyć koncepcję skokowych, rewolucyjnych przemian tworzących cy-
kle militarnych rewolucji wraz z koncepcją powolnej, stałej ewolucji przed 
i po „rewolucyjnych” okresach (1995b: 77). Wykorzystuje do tego model 
ewolucyjnego powstawania gatunków, zaproponowany w 1972 roku przez 
Stephena Jaya Goulda i Nilesa Eldredge’a. Zdaniem Rogersa, a za nim wielu 
znaczących teoretyków, koncepcja przerywanej ewolucji (punctuated equi-
librium evolution), wychodząca z założenia, że zmiana ewolucyjna zacho-
dzi podczas krótkich okresów gwałtownego przyspieszenia, przeplatanych 
długimi okresami powolnej, statycznej zmiany, bardzo dobrze nadaje się do 
opisu procesu militarnych innowacji oraz transformacji sposobów prowa-
dzenia wojny.

3.3. Czynniki kształtujące rewolucje militarne

Badacze różnią się między sobą poglądami na temat czynników, które stoją 
za „rewolucyjnymi” zmianami. Jak przedstawię poniżej, akcentuje się przede 
wszystkim rolę nowych technologii i przemian w sferze wojskowości, choć 
budzi to zastrzeżenia wielu specjalistów, zwracających uwagę na znaczenie 
zmieniających się instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych.
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3.3.1. Rola technologii i zmian w sferze wojskowości
Jak zauważa Norman Davies: „Droga od arkebuza do absolutyzmu, lub od 
moździerza do merkantylizmu, była prosta” (Davies 2003: 561). Mimo że 
w dziełach historyków łatwo znaleźć podobne, upraszczające konstatacje 
(por. Braudel 2006: 350), większość badaczy zgłębiających zagadnienie re-
wolucji militarnej doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że sam czynnik tech-
niczny, pojawienie się nowej i potężnej broni, nie wystarczy, by do niej do-
szło. Zwolennicy technologicznego determinizmu, uważający, iż głównym 
czynnikiem napędzającym zmianę są „odkrycia i wynalazki, dające podstawę 
wprowadzania nowych urządzeń technicznych” (Sztompka 2002: 524), na-
leżą do mniejszości. Twierdzą oni, iż to technologia jest dźwignią rewolucji 
militarnej, gdyż „postęp technologiczny, jaki nastąpił w późnym Średniowie-
czu, zaowocował nową bronią, która stopniowo zmieniła wszystkie aspekty 
wojny pomiędzy 1450 a 1700 rokiem” (Childs 2005: 20). 

Większość specjalistów dąży jednak do uchwycenia pozatechnologicz-
nych aspektów rewolucji w sferze wojskowości. Praktycy najczęściej zwracają 
uwagę na konieczność równoległych przemian w dziedzinie taktyki i kon-
cepcji operacyjnych, tak by nowa broń mogła zostać w pełni wykorzystana, 
a także na transformację organizacyjną sił zbrojnych, umożliwiającą dosto-
sowanie się do nowej wizji wojny. Popularność w środowiskach politologicz-
no-wojskowych zyskała między innymi koncepcja Andrew F. Krepinevicha 
(1994; 2002), wedle której rewolucyjne przemiany „natury prowadzenia wo-
jen” wymagają czterech, powiązanych z sobą, procesów: zmiany technicznej, 
rozwoju systemu wojskowego, innowacji operacyjnej oraz adaptacji organi-
zacyjnej. Rewolucja militarna pojawia się wówczas, gdy nowe środki tech-
niczne znajdują zastosowanie w znaczącej liczbie wojskowych systemów oraz 
gdy pociąga to za sobą innowacyjne przemiany w koncepcjach taktycznych 
i strukturach organizacyjnych. Podobnie sądzi Dima Adamsky, pisząc, że 
„podczas gdy techniczny element jest często ważnym warunkiem początko-
wym, to prawdziwa rewolucja zależy od zbiegu uzbrojenia, koncepcji opera-
cyjnych, organizacji oraz wizji przyszłej wojny” (Adamsky 2010: 1; por. Co-
hen 1996: 43–44).

Zgodnie z tym ujęciem, w procesie nowożytnej rewolucji militarnej re-
wolucyjna była nie tyle broń palna, ile jej umiejętne wykorzystanie. Ta bo-
wiem, w istocie, potrzebowała długich dziesięcioleci, aby zaistnieć na euro-
pejskich polach bitew. Przepis na produkcję prochu, w Chinach znany już od 
dziewiątego stulecia, do Europy przywędrował cztery wieki później16. Kolejne 
dekady upłynęły, zanim zaczęto go wykorzystywać w praktyce (por. Parker 

16 Pierwszy przepis na produkcję prochu w Europie pojawia się w dziele Rogera Bacona 
z 1267 roku (Rogers 1995b: 64).
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2008b: 122). Adaptacja nowego systemu uzbrojenia wymagała nie tylko jego 
udoskonalenia technologicznego (por. Markiewicz 2002: 100–101; Roztwo-
rowski 2002: 95; Łopatecki 2007; Parker 2008b), ale również wypracowania 
takich rozwiązań taktycznych, które pozwoliłyby na maksymalne wykorzy-
stanie mocy ogniowej broni palnej oraz jej adaptację do istniejących struk-
tur organizacyjnych w siłach zbrojnych. Wynalezienie nowej broni, obojęt-
nie jak bardzo skutecznej i śmiercionośnej, nie jest bowiem w stanie samo 
zmienić sposobu prowadzenia wojny. Tworzy ono jedynie, mówiąc słowami 
Maxa Boota, „potencjał dla rewolucji militarnej. Tym, co w rzeczywistości 
prowadzi do zaistnienia innowacji, jest zakres, w jakim wojskowi są w stanie 
rozpoznać i wykorzystać możliwości związane z nowymi narzędziami woj-
ny, poprzez struktury organizacyjne i rozwój sił zbrojnych” (Boot 2007: 10). 
W przypadku broni palnej nastąpiło to dopiero pod koniec siedemnastego 
wieku, po dziesięcioleciach zmagania się z tym problemem przez militarnych 
myślicieli i reformatorów (por. Allmand 2008).

Jak wspomniałam, większość historyków, analizując przemiany związa-
ne z nowożytną rewolucją militarną, wykracza poza kontekst wojskowy, 
opisując znacznie szerszy wymiar transformacji. Dlatego – mówiąc słowami 
Karola Łopateckiego – „o ile pod pojęciem rewolucji militarnej sensu stricto 
rozumiemy zmiany w prowadzeniu działań wojennych, o tyle właściwsze wy-
daje się używanie pojęcia sensu largo w znaczeniu całokształtu zmian organi-
zacyjno-fi nansowo-politycznych wynikających z przekształceń wojskowych” 
(Łopatecki 2007: 84). Pisząc o zmianach, jakie w Europie zaszły pomiędzy 
szesnastym a osiemnastym wiekiem, historycy tacy jak Geoff rey Parker czy 
Michael Roberts podkreślają, że to przede wszystkim wymagania nowożytnej 
wojny – potrzeba rekrutacji, uzbrojenia, wyposażenia, utrzymania, kontrolo-
wania coraz liczniejszych stałych i zawodowych armii oraz skomplikowanego 
systemu obronnego, opartego o kosztowne fortyfi kacje – „wymusiły” trans-
formacje systemów politycznych, administracyjnych, fi skalnych, edukacyj-
nych, społecznych, prowadząc do ukształtowania się nowożytnego państwa 
i społeczeństwa. Jak twierdzi w artykule otwierającym tom poświęcony naj-
bardziej znaczącym ujęciom rewolucji militarnej Cliff ord J. Rogers: „Czyn-
niki militarne odegrały kluczową, a nawet dominującą rolę w kształtowaniu 
nowoczesnego świata” (Rogers 1995a: 2). Wtóruje mu Robert Frost, pisząc, iż 
wojna była „kuźnią, w której ukuto nowoczesne państwo” (Frost 1996: 150). 
Ten sposób rozumowania można streścić słowami Romana Kuźniara: 

Rozwój techniki przynosi wzrost siły ognia i różnorodności jego zastosowania 
(od armaty po muszkiety). Odpowiedzią jest m.in. rozwój sztuki fortyfi kacji. 
Zmiany w uzbrojeniu powodują wzrost znaczenia piechoty, a w konsekwencji 
– szczególnie od pojawienia się bagnetu – jej wyszkolenia, które wymaga dyscy-
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pliny, a wręcz drylu, musztry, zróżnicowania rang. Z tego wynika konieczność 
zmian w strukturze społecznej, w tym odchodzenia od poddaństwa (potrzebny 
rekrut). W armiach europejskich pojawia się zawodowstwo... [...] Powstają [...] 
zalążki stałych, narodowych (opartych na poborze) i stale rozrastających się ar-
mii [...], których utrzymanie kosztuje. To pociąga za sobą dalsze zmiany w orga-
nizacji państwa w sensie pojawienia się związku między administracją terytorial-
ną a potrzebami obronnymi państwa. [...] Na potrzeby rosnących armii rozwija 
się przemysł... (Kuźniar 2006: 31). 

Efekty militarnej rewolucji, jak stara się w swym artykule pokazać Micha-
el Duff y (1980), były odczuwalne w niemal każdym aspekcie europejskiego 
życia, począwszy od rozwoju przemysłu a skończywszy na miejskiej architek-
turze i medycynie. Jednak jej najważniejszą konsekwencją – z czym zgadza 
się większość badaczy – było pojawienie się nowożytnego państwa. „Artyleria 
była generalnie zbyt droga dla szlachty, stąd tendencja do monopolizowania 
jej przez Korony. Lepsza technologia militarna zarówno ciążyła w kierunku 
politycznego centrum, jak i je wzmacniała” (Porter 1994: 31) – tymi słowami 
można streścić sugerowany przez historyków związek pomiędzy rozwojem 
broni palnej i absolutyzmem (por. Tilly 1990: 76; DeVries 1998: 128; Münkler 
2004: 78). Znaczące koszty broni palnej i wykorzystywanie jej na masową ska-
lę zwiększyły zapotrzebowanie władców na gotówkę, co tworzyło samonapę-
dzający się mechanizm: na kupno i utrzymanie wielkich armii, artylerii i fortec 
stać było tylko centralne rządy dużych państw, a z kolei te „urządzenia” po-
zwalały centralizować władzę – rozszerzać kontrolę nad własnymi poddany-
mi, a także prowadzić ekspansję na terytoria słabszych sąsiadów. Dzięki temu 
zwycięskie państwa zwiększały swe przychody podatkowe, dlatego stać je było 
na dalszy rozwój sił zbrojnych, co umożliwiało dalsze sukcesy w centralizacji 
i podbojach i tak dalej (por. Roberts 1995: 20; Rogers 1995b: 75; Davies 2003: 
561). Stopniowo tylko państwa zdobywały zdolność do prowadzenia wojny, 
opierając się na potężnych, stałych, zawodowych wojskach, wyposażanych, 
opłacanych i zaopatrywanych z budżetu. Konkurenci w tym zakresie – księ-
stwa, hrabstwa czy niezależne miasta – byli sukcesywnie usuwani. Państwo 
monopolizowało środki przymusu i prawa do ich legalnego użycia. 

3.3.2. Rola struktur społeczno-ekonomicznych

Tego rodzaju wyjaśnienia nie zadowalają specjalistów dystansujących się 
od podkreślania determinującej roli broni palnej w kompleksie przemian 
nazywanych przeze mnie nowożytną rewolucją militarną. W końcu – jak 
ujął to Fernand Braudel – żadna głębsza przemiana sposobów życia ludzi 
nie jest możliwa tylko za sprawą wynalazku. Analizując przyczyny tego, że 



Wojna a kultura74

w szesnastym wieku Rzeczpospolita nie weszła na drogę przemian analogicz-
nych do tych, jakie zaszły w monarchiach zachodnioeuropejskich, Robert 
Frost zauważa: 

Jeżeli odrzucimy argument, że głównym powodem upadku militarnego Rzeczy-
pospolitej był brak wiedzy o technice i technologii zachodniej, wytłumaczenie 
kryzysu polskiej wojskowości jest kłopotliwe dla obrońców teorii rewolucji mi-
litarnej. Cała teoria polega na tym, co można określić jako „imperatyw techno-
logiczny”: szybki rozwój techniki wojennej po 1560 r. prowadził do ogromnego 
wzrostu liczebności wojsk i, w następstwie, do centralizacji państwa, ulepszenia 
biurokracji i w konsekwencji do zasadniczych zmian w stosunkach między spo-
łeczeństwem a państwem. Lecz w Rzeczypospolitej, mimo dobrego stanu wiedzy 
o najnowszej technologii wojskowej, nic takiego nie zaszło (Frost 1996: 159). 

Historyk w swoich wyjaśnieniach powołuje się zatem na odmienny kształt 
struktury społeczno-ekonomicznej, hamującej przemiany.

W przypadku procesu upowszechnienia się broni palnej istotne są bo-
wiem nie tylko pytania: „jak ją stosowano, aby była najbardziej skuteczna 
i efektywna w starciu z oddziałami wroga?”, oraz „kto za nią płacił?”, lecz 
również, „kto jej będzie używał?”. W późnym średniowieczu, gdy główną siłą 
militarną pozostawało feudalne rycerstwo, nie było to wcale takie oczywiste. 
Nowa broń, mimo iż z upływem dziesięcioleci ujawniała coraz liczniejsze za-
lety, była przez tę grupę pogardzana i odrzucana. Zanim monopol na prowa-
dzenie wojen zyskali władcy terytorialnych państw, dysponujący rozwinię-
tym aparatem biurokratycznym, zarządzającym siłami zbrojnymi całkowicie 
zależnymi od woli politycznego centrum, potrzebne były głębokie przeobra-
żenia europejskich społeczeństw. Trudno tłumaczyć je wszystkie logiką prze-
mian militarnych. Zmiany taktyczne czy powstanie nowego systemu fortyfi -
kacji mogło zwiększyć zapotrzebowanie na rekruta i tym samym – liczebność 
sił zbrojnych, ale to nie tłumaczy, skąd nagle w Europie pojawiło się tylu wol-
nych ludzi chętnych do służenia w armii. Także sama kosztowność nowego 
uzbrojenia – artylerii, fortec, muszkietów – nie wyjaśnia, dlaczego to ci, a nie 
inni władcy stali się monopolistami, dzierżącymi w swoich rękach wszystkie 
środki przymusu. 

Splot „przemian demografi cznych, ekonomicznych, politycznych, tech-
nicznych, taktycznych i strategicznych, które dopiero gdy wzięte są razem, 
tworzą militarną rewolucję” (Kingra 1993: 446), próbuje rozwiązać wielu 
badaczy. Interesujące rozwiązanie proponuje dwóch amerykańskich spe-
cjalistów, MacGregor Knox i Williamson Murray, wprowadzając rozróż-
nienie pomiędzy rewolucją militarną, która jest prawdziwym „trzęsieniem 
ziemi” w naturze wojny, ale obejmuje również „systemową zmianę polityki 
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i społeczeństwa”, a rewolucją w sprawach militarnych, która obejmuje je-
dynie obszar bezpośrednio związany z wojskowością (Knox, Murray 2001: 
6–13). Piętnastowieczna „rewolucja prochowa” była zatem zmianą czysto 
militarną, opartą na wprowadzeniu nowego środka prowadzenia wojen – 
broni palnej – do dotychczasowego systemu wojennego. Możemy ją jednak 
traktować również jako swoisty „przedwstrząs” (preshock), poprzedzający 
„prawdziwą” rewolucję militarną związaną z „powstaniem w XVII wieku 
nowoczesnego państwa narodowego opartego na szerokiej organizacji zdy-
scyplinowanych sił zbrojnych” (Knox, Murray 2001: 6). 

Koncepcja Knoxa i Murraya, choć zwraca uwagę na głębszy kontekst 
przemian militarnych, nie pozwala na uchwycenie pełnego związku między 
zmianą społeczną i wojskową. Badacze, jak się wydaje, nie zauważają bowiem, 
że zmiany militarne nie tylko poprzedzały przemiany struktur politycznych 
i społecznych, ale też że i przemiany tych struktur mogły mieć bezpośredni 
wpływ na koncepcje organizacyjne, taktyczne czy doktrynalne, a także na 
samą możliwość zastosowania innowacji na szeroką skalę. Dlatego czynniki 
militarne nie są jedynymi, które mogą dać satysfakcjonującą odpowiedź na 
przyczyny pojawienia się i kształt zmian określonych mianem rewolucji mi-
litarnych.

Doskonale zdają sobie z tego sprawę Alvin i Heidi Toffl  erowie, twierdzą-
cy, iż „rewolucja w dziedzinie wojskowości, w pełnym tego słowa znacze-
niu, zdarza się tylko wtedy [...], kiedy całe społeczeństwo przekształca się, 
zmuszając swoje siły zbrojne do równoczesnych zmian na każdym poziomie, 
począwszy od techniki i kultury, aż po organizację, strategię, taktykę, szko-
lenie, doktrynę, logistykę” (Toffl  er, Toffl  er 2006: 40). Odwrotnie jednak niż 
w koncepcjach Geoff reya Parkera czy Michaela Robertsa, w założeniu Tof-
fl erów to „rewolucja w systemie tworzenia dóbr pociągała za sobą rewolucję 
w systemie prowadzenia wojen” (Toffl  er, Toffl  er 2006: 45). W złożonej kon-
cepcji, przedstawionej przez nich w pracy Wojna i antywojna. Jak przetrwać na 
progu XXI wieku? (Toffl  er, Toffl  er 2006), taka zmiana nastąpiła w historii ludzkich 
cywilizacji jedynie trzykrotnie.

Wojny pierwszej fali były zajęciem sezonowym, ściśle związanym z cy-
klem wyznaczonym przez rolnictwo, a wojsko w tej epoce przeważnie stano-
wiło zbieraninę źle zorganizowanych, źle wyposażonych i źle dowodzonych 
ludzi. „Armia, tak jak i gospodarka, żyła z ziemi” – twierdzą autorzy – a wojny 
„wywołane przez agrarny porządek ekonomiczny pierwszej fali nosiły jego 
wyraźne piętno, co przejawiało się nie tylko w technice, lecz również w organi-
zacji, komunikacji, logistyce, administracji, systemie wynagradzania, stylach 
dowodzenia i zasadach kultury” (Toffl  er, Toffl  er 2006: 45). Broń, tak jak i na-
rzędzia, którymi uprawiano ziemię, była daleka od standaryzacji, zaś „podsta-
wowy sposób prowadzenia wojny polegał na zabijaniu w walce wręcz” (Toffl  er, 
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Toffl  er 2006: 45), za pomocą uzbrojenia wymagającego siły ludzkich mięśni 
i konfrontacji z wrogiem twarzą w twarz. Przejście do cywilizacji drugiej 
fali, jakie stało się możliwe za sprawą rewolucji przemysłowej, zaowocowa-
ło równoległą przemianą wojny. Odpowiednikiem masowej produkcji okazał 
się masowy pobór do wojska umożliwiający masową rzeź. W prowadzeniu 
wojny odzwierciedlenie znalazły też takie zasady industrialnego porządku go-
spodarczego, jak standaryzacja (zastosowana nie tylko do samej broni, ale też 
w szkoleniu wojskowym, organizacji wojska, doktrynie wojennej), specjaliza-
cja, racjonalizacja, biurokratyzacja, mechanizacja oraz maksymalizacja. „Woj-
na totalna” przystawała do „etosu masowego społeczeństwa” (Toffl  er, Toffl  er 
2006: 50), będącego produktem „ery przemysłowej”. 

Współcześnie, obserwując „nowe siły gospodarcze i techniczne, urucha-
miane przez trzecią falę przemian” (Toffl  er, Toffl  er 2006: 51), powinniśmy 
znów zrewidować swój sposób myślenia o wojnie. Nowe cechy wojowania, 
jakie wyłaniają na naszych oczach, są przede wszystkim pochodną nowego 
porządku ekonomicznego opartego na sile umysłu. Najważniejszym zaso-
bem w gospodarce trzeciej fali jest bowiem wiedza, „szeroko rozumiana, 
obejmująca dane, informacje, obrazy, symbole, kulturę, ideologię i wartości” 
(Toffl  er, Toffl  er 2006: 67). Autorzy, przyglądając się bliżej kampanii amery-
kańskiej w Iraku w 1991 roku, podkreślili, że to nie sama technologia była 
źródłem jej rewolucyjnego charakteru. Prawdziwie nowatorski okazał się sam 
system oparty na wiedzy, która stała się „rywalką broni i taktyki”, gdyż „wroga 
można rzucić na kolana, niszcząc lub uszkadzając środki służące dowodzeniu 
i kierowaniu” (Toffl  er, Toffl  er 2006: 80). Nowa „forma prowadzenia wojen” 
staje się zatem udziałem wysoko stechnicyzowanych i zinformatyzowanych 
gospodarek i społeczeństw, co ma im zapewnić przewagę nad przeciwnika-
mi, których społeczeństwa znajdują się wciąż w drugiej, a nawet pierwszej 
cywilizacyjnej fali. 

Zdaniem René Moelkera (2006: 393) koncepcja Alvina i Heidi Toffl  erów, 
odcinając się od technologicznego determinizmu, zakładającego, że to tech-
nologia decyduje o wszystkim, prezentuje inny rodzaj determinizmu – eko-
nomiczny – zgodnie z którym wszystko da się wyjaśnić za pomocą dominują-
cych w społeczeństwie form wytwórczości. W takim ujęciu nie tylko sposoby 
prowadzenia wojen, ale również przekonania dotyczące wojny, podzielane 
zarówno przez wojskowe i polityczne elity, jak i przez szersze warstwy spo-
łeczne, zależne są od struktur społeczno-ekonomicznych. Te determinują nie 
tylko sposoby produkcji i destrukcji, ale także formy życia zbiorowego i spo-
soby myślenia.

Oczywiście, żadne z powyżej przedstawionych ujęć nie neguje, że zmia-
nom w sferze prowadzenia wojen towarzyszą zmiany kultury – przekonań, 
wartości, idei czy symboli. Jednakże nie przyznaje się im samodzielnej roli 
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sprawczej w procesie historycznym. To zmieniające się warunki toczenia 
wojny prowadzą do zmian jej wizji, kształtując nowe, adekwatne do nowej 
sytuacji wartości i normy. To odmienne warunki społeczno-ekonomiczne 
sprawiają, że jedne rozwiązania wybiera się chętniej, a inne zostają uznane 
za mniej korzystne i porzucane. „Żadna wartościowa teoria zmiany nie może 
pominąć obiektywnych interesów ekonomicznych i sił materialnych, stosun-
ków społecznych warunkujących wybory, organizacji władzy oraz zdolności 
ludzi z karabinami do narzucania nowych sposobów myślenia i wpływa-
nia na działania tych, którzy broni nie posiadają” – przyznaje Adam Kuper. 
Jednakże „prawdą jest także, że żaden historyk nie może sobie pozwolić na 
zignorowanie idei, które motywują ludzkie działania. Rozsądną, aczkolwiek 
niezbyt ekscytującą konkluzją jest to, że nie należy opowiadać się za żadną ze 
skrajności. Kultura nie dostarcza scenariusza dla wszystkich wydarzeń, lecz 
nie wszystkie idee są przemyśleniami po wydarzeniach” (Kuper 2005: 170). 

3.3.3. Rola czynników kulturowych

Kultura powinna być zatem rozpatrywana jako istotny kontekst ludzkiego 
działania, także w sferze przemian form wojowania. Warto w tym miejscu 
znów przywołać myśl Fernanda Braudela (1992a; 1992c) dotyczącą natury 
technicznej innowacji. Zdaniem historyka nie jest ona możliwa bez zmiany 
struktur społecznych i ekonomicznych, co zwykle jest procesem długotrwa-
łym i pełnym przeszkód. Dopiero gdy pewne warunki – nie tylko gospodar-
cze, społeczne, ale również psychologiczne – zostają spełnione, nowa tech-
nologia może wejść w użycie. Aby jakiś wynalazek „się przyjął”, musi mieć 
on społeczne poparcie, musi być pożyteczny. Braudel daje przykłady licznych 
przełomowych wynalazków (chociażby samej maszyny parowej), które nie 
doczekały się wdrożenia przez dziesięciolecia, ponieważ nikt nawet nie umiał 
sobie wyobrazić, na co mog łyby się one przydać (Braudel 1992c: 529–533).

„Proces rozwoju techniki – zauważa Marian Golka – nie wiódł łatwą i prostą 
drogą; przeciwnie – często wynalazki były niszczone i zapominane lub z róż-
nych względów (ekonomicznych czy społecznych) zabraniano wprowadzania 
ich w użycie” (Golka 2012: 173). Technika, zdaniem socjologa, powinna być 
rozpatrywana w kontekście innych sfer ludzkiej aktywności. „Jej powiązania 
z nauką i gospodarką nie budzą wątpliwości; trzeba wszak dostrzegać też po-
wiązania z systemem wartości, z religią, z wyobrażeniami celów życia” (Golka 
2012: 174). Fakt, że to jednostki dokonują odkryć i wymyślają wynalazki, nie 
powinien przysłaniać tego, że nie dzieje się to w próżni: 

musi być ku temu odpowiednia wiedza, odpowiedni dotychczasowy stan tech-
niki, wreszcie jakaś gotowość do przyjęcia wynalazku i jego zastosowania. [...] 
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Należy przy tym zauważyć, że nowe wynalazki techniczne i technologiczne mu-
szą konkurować z poprzednimi. Konkurencja dotyczy możliwości inwestowa-
nia, społecznej uwagi, a przede wszystkim racji bytu, gdy system funkcjonuje, 
opierając się na wcześniejszych wynalazkach, które są silnie zadomowione. Nowa 
technika może zrewolucjonizować ten system, przed czym broni się nie tylko 
jego bezwładność, ale przede wszystkim układ interesów wpisany w ten system. 
Oczywiście nic nie powstrzyma nowej propozycji, gdy to wszystko zostanie prze-
łamane (Golka 2012: 176). 

Rzeczywiście, przyglądając się historii wprowadzania nowych systemów 
broni do powszechnego użycia, można odnotować, że bariery stojące przed 
wojskowymi reformatorami nigdy nie miały jedynie charakteru organizacyj-
nego, logistycznego czy technologicznego. Wynalezienie nowej broni, zdaniem 
niektórych, skutkuje natychmiastowym jej zastosowaniem tylko dlatego, że jest 
ona bardziej efektywna i skuteczna w niszczeniu przeciwnika. René Moelker 
demaskuje jednak ten mit (the Myth of Automatic Introduction), pokazując, 
że implementacja innowacji technologicznej nie jest prostym zadaniem z po-
wodów tyleż materialnych, co kulturowych (Moelker 2006: 390). Znany jest 
przykład sprzeciwu katolickiego kleru wobec kuszy czy też feudalnego rycer-
stwa wobec broni palnej, którą zabić może nawet kobieta czy nisko urodzo-
ny. Tłumaczyć to można „średniowiecznymi” motywacjami, za którymi stało 
irracjonalne pragnienie honorowej walki, w której liczy się moralna prawość, 
wysokie umiejętności i wierność tradycji. Jednakże przywiązanie do przekonań 
na temat tego, czym i jak należy walczyć, charakteryzuje również społeczno-
ści, w których wartości takie jak skuteczność, efektywność czy maksymaliza-
cja zysków wyparły te bardziej „archaiczne”. René Moelker opisuje przykład 
adaptacji karabinów maszynowych w brytyjskich siłach zbrojnych. Mimo nie-
budzących wątpliwości zalet (jeśli chodzi o ich efektywność) nie znalazły one 
początkowo w środowisku wojskowych wielu zwolenników. Armia generalnie 
nie wspierała technologicznej modernizacji. „Druga połowa XIX wieku była 
erą innowacji, masowej produkcji i technologicznego postępu – zauważa ba-
dacz – a jednak w wojsku dominowała idea, że wojny kształtują odważne jed-
nostki, motywowane przez patriotyzm, honor i heroizm” (Moelker 2006: 390). 
Karabin maszynowy znalazł jednak w końcu uznanie w „armii gentlemanów”, 
tak jak francuscy rycerze w pewnym momencie postanowili zsiąść z koni i wal-
czyć w sposób mniej honorowy, za to umożliwiający przeżycie.

Co więcej, historia wojskowości uczy nas, że niejednokrotnie to idea, 
pewna myśl dotycząca prowadzenia wojen, wyprzedzała możliwości tech-
nologiczne, jakimi dysponowały ówczesne społeczeństwa. Dobrym przykła-
dem jest tu teoria wojny powietrznej Giulia Douheta. Została ona wyrażona 
w książce Panowanie w powietrzu z 1921 roku, czyli w momencie, w którym 
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żadne ze światowych mocarstw nie dysponowało lotnictwem spełniającym 
postulaty włoskiego teoretyka. Sugestywny obraz niszczycielskiej mocy no-
woczesnych samolotów, destrukcyjnie oddziaływujących na psychikę i mo-
rale atakowanego narodu, przemawiał zarówno do teoretyków, jak i woj-
skowych praktyków, stanowiąc impuls do rozwoju adekwatnych narzędzi, 
pozwalających wprowadzić go w życie.

W końcu należy zwrócić uwagę, iż adaptacja nowych wizji prowadzenia 
wojny – podobnie jak nowych rozwiązań technologicznych i organizacyj-
nych – jest wynikiem częstokroć przypadkowych eksperymentów władców, 
dowódców i reformatorów, dążących do stworzenia najskuteczniejszych 
w danych okolicznościach sił zbrojnych i wyposażenia ich w taką broń, jaka 
będzie odpowiadała interesom określonych grup, ale i ich przekonaniom na 
ten temat (por. Tilly 1990: 25–26). Treści kulturowe nie powinny być zatem 
traktowane jedynie jako tło, dekoracja dla ludzkiego działania. Stanowią 
one bowiem również jego ramy, określające krąg wartości, przekonań i idei, 
w jakim poruszają się jednostki (por. Kuper 2005: 86). Każda głębsza zmiana 
– każdy wynalazek czy rozwiązanie organizacyjne, które są w stanie zrewo-
lucjonizować sposoby prowadzenia wojen – z reguły początkowo napotyka 
ograniczenia z tego względu, że nie pasuje do powszechnego wyobrażenia 
o wojnie podzielanego w danej społeczności, a zwłaszcza wśród wojskowych 
i dowódców, czy też narusza interesy tych grup. 

Fundamentalna zmiana praktyk w dziedzinie prowadzenia wojen pociąga 
zwykle za sobą organizacyjną zmianę instytucji zajmujących się przygotowa-
niem i prowadzeniem działań zbrojnych, co z pewnością nie podoba się tym, 
którzy w wyniku zmian tracą swe dawne wpływy i uprzywilejowaną pozy-
cję. Ich opór przybiera często postać walki o „odwieczne” tradycje, „praw-
dziwe” wartości czy „jedynie słuszne” zapatrywania. Liczne przykłady tego, 
„jak istotny jest w prowadzeniu wojen element opartego na micie konser-
watyzmu” (Stomma 2014: 40) można odnaleźć w historii wojen – nie tylko 
w czasach przedkartezjańskich, ale również współczesnych. Równocześnie 
grupom militarnych reformatorów częstokroć zależy na zmianie nie tylko sy-
stemu uzbrojenia czy organizacji wojska, ale właśnie – na przemianach woj-
skowych tradycji i wartości, które legitymizują dawne praktyki. Rewolucja 
militarna może być więc rozpatrywana także jako rewolucja w sferze kultury 
wojennej, gdzie w toku „walki o znaczenie” aktorzy próbują przekraczać wy-
znaczone przez kulturowe wzorce granice.

Warto w tym miejscu przyjrzeć się pracy Dimy Adamsky’ego, Th e Culture 
of Military Innovation: Th e Impact of Cultural Factors on the Revolution in 
Military Aff airs in Russia, the US, and Israel (2010), która nie tylko świad-
czy o wzroście wśród teoretyków wojskowo-strategicznych zainteresowania 
wyjaśnianiem w kategoriach zmiennych kulturowych, ale również pokazuje 
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sposób, w jaki widzą oni kulturę. Adamsky – za pomocą trzech studiów przy-
padków (Stany Zjednoczone, Rosja i Izrael) – próbuje „uchwycić wiarygodny 
mechanizm przyczynowy oraz poprawić naukowe zrozumienie związku po-
między kulturą i militarną innowacją” (Adamsky 2010: 9). Czynnik kultu-
rowy traktowany jest przez niego jak zmienna niezależna mogąca wyjaśnić, 
w jaki sposób podstawowe narracje strategiczne i tradycyjne przekonania 
wśród wojskowych kształtują intelektualny klimat bezpieczeństwa i – co za 
tym idzie – stosunek do zmiany w sferze wojskowości. Kluczowymi cechami 
kulturowymi są w jego ujęciu narodowe style poznawcze (national cogini-
tive styles), kształtowane przez: typ struktury społecznej, styl komunikowa-
nia oraz orientację czasową. Charakteryzujący daną kulturę narodową bądź 
holistyczno-dialektyczny, bądź logiczno-analityczny sposób rozumowania 
określa podejście wobec technologicznej innowacji i ostatecznie decyduje 
o wejściu danego państwa na drogę militarnej rewolucji i o jej kształcie. Pań-
stwa – twierdzi Adamsky – „mogą używać tych samych technologii w różny 
sposób, odpowiadający ich socjokulturowym wzorom, i ostatecznie realizują 
one militarne innowacje na różne sposoby” (Adamsky 2010: 11; por. Mar-
tin, McCabe 1996). Poszczególne narody różnią się między sobą szybkością 
wprowadzania nowych rozwiązań, elastycznością struktury organizacyjnej, 
ogólnym podejściem do nowości i zmian, a różnice te są w dużej mierze zde-
terminowane rozpatrywanymi przez autora cechami kulturowymi.

W swojej pracy rozszerzam to ujęcie, pokazując, że czynniki kulturowe 
nie tylko wyznaczają sposób wykorzystania nowych technologii, ale również 
kształtują nowe rozwiązania organizacyjne, nową wizję wojny i nowe reguły 
postępowania, związane z jej wypowiadaniem, prowadzeniem oraz zakończe-
niem. Tworzą one również kulturowy kontekst, niepozostający bez wpływu 
na działania wojennych reformatorów. Interesować mnie będą nie tylko style 
poznawcze, charakteryzujące poszczególne narody, ale także szersze spek-
trum czynników, odwołujące się mniej do osiągnięć psychologii poznawczej 
(Adamsky 2010: 12), a bardziej do wiedzy socjologicznej i kulturoznawczej, 
z uwzględnieniem koncepcji władzy, władcy i społeczeństwa, stosunku do in-
dywidualnej jednostki oraz jej praw i wolności, stosunku do religii i tradycji, 
typów mentalności i światopoglądu poszczególnych grup społecznych. 

3.4.  Rewolucja militarna jako zmiana sposobów 
prowadzenia wojen

Jak zatem w tej pracy rozumiem pojęcie rewolucji militarnej i z jakich 
powodów zdecydowałam się na jego użycie? Przede wszystkim należy za-
znaczyć, że użycie słowa „rewolucja” nie ma tu nic wspólnego z pojęciem 
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opisywanym przez większość socjologów. Odwołuję się do tradycji, w której 
rewolucja jest traktowana jako długotrwały proces, prowadzący do grun-
townego przeobrażenia życia bądź całego społeczeństwa, bądź znacznych 
i ważnych jego obszarów. Jej archetypem nie jest – jak w przypadku fi lozofi i 
politycznej i socjologii – Wielka Rewolucja Francuska, ale raczej rewolu-
cja przemysłowa. Socjologowie mówią tu o „metaforycznym” użyciu tego 
słowa17, z czym nie zgadzają się historycy, zwracający uwagę na wpisanie 
nawet najgwałtowniejszych i najbardziej radykalnych zmian w szerokie tło 
powolnych i długotrwałych przemian życia społecznego, politycznego, go-
spodarczego i kulturowego.

Rewolucja militarna jest głęboką zmianą dominującego w danym spo-
łeczeństwie sposobu prowadzenia wojen, dlatego musi obejmować również 
sferę przekonań związanych z doborem środków materialnych, organizacją 
działań na polu bitwy i w szerszym kontekście strategicznym – organizacją sił 
zbrojnych, biorących udział w konfl iktach, i sił politycznych, decydujących 
o ich użyciu, ale także wartości, w imię których angażować należy te „siły 
destrukcji” i norm, które powinny kierować ich użyciem. 

W procesie rewolucji militarnej można wyodrębnić okresy gwałtownych, 
„rewolucyjnych” przyspieszeń oraz okresy, w których tempo przemian jest 
powolne. Te pierwsze to zazwyczaj procesy planowane, narzucane odgórnie, 
a więc „intencjonalne, zorientowane na pewne cele, świadomie uruchamia-
ne i kontrolowane” (Sztompka 2005: 37). Ich podmiotem są organizmy poli-
tyczne, posiadające kontrolę nad siłami zbrojnymi i zdolne do prowadzenia 
działań wojennych oraz dążące do ich usprawnienia i zapewnienia sobie tym 
samym przewagi nad przeciwnikiem. Często celem podejmowanych działań 
jest dorównanie przeciwnikowi, który rewolucyjne zmiany militarne prze-
prowadził już wcześniej. Każda reforma wymaga jednak – dłuższego bądź 
krótszego – okresu adaptacji, nie tylko do struktur organizacyjnych, ale rów-
nież mentalnych osób biorących udział w wojennej praktyce.

Proces rewolucji militarnej obejmuje poziom makro, gdzie zmiany do-
tyczą zarówno sił zbrojnych, jak i państwa, które zmienia swoje instytucje, 
tak by były adekwatne do nowych sposobów prowadzenia wojen oraz ich 
fi nansowania. Zmiany dotyczą również stosunków społeczno-ekonomicz-
nych związanych ze składem wojska i rolą poszczególnych segmentów spo-
łeczeństwa w prowadzeniu wojen, ogólnonarodowej kultury, której istotnym 
segmentem bardzo często są elementy związane z prowadzeniem i postrze-
ganiem zjawiska wojny czy stosunków międzynarodowych, zmieniające się 

17 Piotr Sztompka zauważa, że metaforycznie możemy używać tego pojęcia, mówiąc o „re-
wolucji technicznej, naukowej lub moralnej oraz rewolucjach w modzie i sztuce” (Sztompka 
2005: 282).
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wraz z nowym rozumieniem samej wojny, podmiotów zdolnych do jej pro-
wadzenia i całego obszaru prawodawstwa związanego z tymi zagadnieniami. 
Na poziomie mezo rewolucja obejmuje przede wszystkim organizację armii 
oraz tych grup ludności, które są zobowiązane do służby wojskowej. Także 
na poziomie mikro, „w codziennym świecie jednostek ludzkich” (Sztompka 
2005: 37), zachodzą zmiany związane z rewolucją militarną. Obejmują one 
biografi e ludzi, których życie wiąże się z wojną. Transformacja statusu żoł-
nierza w społeczeństwie, ideałów żołnierskich, możliwości zrobienia kariery 
w wojsku, ale również sposobów poboru do armii czy sposobu prowadzenia 
wojennych działań z pewnością ma wpływ na jednostkowe życie „ludzi woj-
ny” oraz całych ich rodzin. Zdaniem Gudmunda Hernesa: „Zmiana społecz-
na jest negocjowana między jednostkami. Stąd teorie zmiany strukturalnej 
muszą pokazywać, jak zmienne z poziomu makro wpływają na indywidual-
ne motywy i wybory oraz jak te wybory wpływają z kolei na zmienne z po-
ziomu makro” (za: Sztompka 2005: 22). Również w przypadku analizy rewo-
lucji militarnych musimy zdawać sobie sprawę z tych powiązań i starać się 
je opisywać i rozumieć.

Podsumowując, uważam, że pojęcie rewolucji militarnej odniesione do 
konkretnego kompleksu historycznych przemian dobrze koresponduje z opi-
sem transformacji sposobów prowadzenia wojen. W procesie tym możemy 
wyróżnić następujące, powiązane z sobą, sekwencje zmian: 

1. zmiana technologiczna; 
2. zmiana w organizacji sił zbrojnych oraz działań wojennych (obszar 

taktyki, sztuki operacyjnej oraz strategii); 
3. zmiana w strukturach społeczno-gospodarczych, związanych z przy-

gotowaniem i prowadzeniem wojennych działań, oraz 
4. zmiana w sposobach myślenia o wojnie i przemocy, w sferze norm, 

idei i wartości towarzyszących prowadzeniu wojen.

Ich wyróżnienie jest oczywiście niczym więcej niż arbitralnym zabiegiem 
badacza, mającym umożliwić ich opis i zrozumienie wzajemnych relacji. 
Zgodnie z przyjętymi w pracy założeniami, interesuje mnie przede wszyst-
kim ostatnia z sekwencji zmian – zmiana kulturowa – stąd transformacje 
technologiczne, organizacyjne, a także społeczno-ekonomiczne zostaną 
przeze mnie potraktowane marginalnie i tylko w zakresie umożliwiającym 
pełne zrozumienie przebiegu procesu nowożytnej rewolucji militarnej. 
Transformacja ta została zresztą bardzo drobiazgowo opisana przez history-
ków szukających powiązań pomiędzy zmianami w sztuce wojennej a ich kon-
sekwencjami w sferze społecznej, ekonomicznej i politycznej. Rzadziej po-
dejmowane były próby wpisania „rewolucji” w zakresie wojskowości w logikę 
przemian kulturowych, takich jak Renesans, reformacja czy Weberowskie 
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„odczarowywanie” świata. Stąd mój nacisk na te zagadnienia jest powodo-
wany nie przekonaniem, że to kultura determinowała kształt rewolucji mili-
tarnych, lecz próbą wypełnienia luki w naukowych badaniach na ten temat.

3.5.  Rewolucja czy rewolucje militarne? Nowożytna 
rewolucja militarna na tle historii wojen

Jak widzieliśmy, badacze różnią się między sobą poglądami na to, jak szeroki 
powinien być zakres „rewolucyjnych” zmian: dla jednych wystarczy, by objęły 
one samą „naturę prowadzenia wojen” (Krepinevich 2002: 19), według in-
nych o rewolucji militarnej możemy mówić „tylko wtedy, gdy nowa cywiliza-
cja rzuca wyzwanie starej” (Toffl  er, Toffl  er 2006: 40). Czy każda wielka wojna 
pociągała za sobą rewolucyjne przemiany? Czy każdy wynalazek w dziedzi-
nie prowadzenia wojen powodował rewolucję w wojskowości? Czy mówiąc 
o zmianach obejmujących setki lat, powinniśmy używać słowa „rewolucja”? 
Nie ma w tych kwestiach zgodności między badaczami i nic nie wskazuje na 
to, że zgoda jest tu możliwa (por. Maroń 2011).

Sama, odwołując się do terminu rewolucja militarna, zdecydowałam się 
na dodanie określenia – „nowożytna”. Nowożytność rozumiem tu umownie 
jako okres w historii europejskiej rozpoczynający się w połowie wieku piętna-
stego, a kończący wraz z wiekiem osiemnastym. Za umowne daty początkowe 
uznaje się, między innymi, zdobycie Konstantynopola przez Turków (1453), 
koniec wojny stuletniej między Francją a Anglią (1453), zjednoczenie Kościo-
ła zachodniego po wewnętrznych schizmach (1449), odkrycie Ameryki przez 
Krzysztofa Kolumba (1492), wystąpienie Lutra (1517) czy wynalezienie druku 
przez Jana Gutenberga (ok. 1450). Z kolei za umowną datę końca okresu no-
wożytności przyjmuje się najczęściej rewolucję francuską 1789 roku (Markie-
wicz 2002; Wójcik 2004; Baczkowski 2005), choć – zdaniem niektórych histo-
ryków – epoka nowożytności trwa do dzisiaj, zaś „próby wyodrębnienia z niej 
jakiejś »historii najnowszej« i »historii współczesnej« są w najlepszym razie 
przejawem naszego zarozumialstwa” (Grzybowski 2005: 5). 

Nowożytność można rozumieć jako okres, w którym na Zachodzie rodzą 
się nowa mentalność i sposób życia, nowy typ osobowości i obyczajowości, 
a wreszcie nowe pomysły na temat tego, jak powinno być urządzone państwo 
i społeczeństwo. Jak zauważa Stanisław Grzybowski:

Zdobycie przez Portugalczyków Ceuty zapowiada raczej niż inauguruje erę wiel-
kich odkryć geografi cznych, zamorskich podbojów, przenikania się rozdzielo-
nych dotąd przestrzennie i ideowo cywilizacyj, ale i obudzenia się nowych emocji, 
ciekawości, chciwości, odwagi, żądzy przygód. Przemiany bowiem rozpoczynają 
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się w samym człowieku. To właśnie jego przemiany wewnętrzne stają się naji-
stotniejszym elementem nowej, rodzącej się kultury Odrodzenia i humanizmu 
(Grzybowski 2005: 6).

Również Marian Golka rozumie nowożytność właśnie przez pryzmat roz-
kwitającego wówczas Renesansu. „To wtedy Europejczycy zaczęli wyraźniej 
konfrontować się z innymi kulturami, to wtedy zaczął na szerszą skalę od-
działywać zegar oraz druk – co razem stało się, wraz z innymi czynnikami, 
istotnym impulsem zmian” (2012: 98). Istotną cezurą nowożytności w dzie-
jach cywilizacji zachodnioeuropejskiej przyjętą przez wielu badaczy (między 
innymi Hannah Arendt, Leo Straussa, Leszka Kołakowskiego czy Wolfganga 
Welscha) jest – o czym przypomina socjolog – „powstanie fi lozofi i kartezjań-
skiej, w której obecne było zwątpienie, nieufność, racjonalność, zależność 
myśli od odkryć w naukach przyrodniczych, a także ingerencja w przyrodę” 
(Golka 2012: 98). 

Filozofi a Kartezjusza (1596–1650) jest często przyjmowana jako początek nowo-
żytności z tego powodu, że wtedy w istocie zaczęła się „fi lozofi a nowego świa-
ta” – czyli dążenie do ścisłości, systematyczności, dążenie do opanowania świata 
i w efekcie powstanie kultury naukowo-technicznej. Specyfi kę nowożytności do-
strzega się tym samym w postaci zeświecczonej wiary orientującej człowieka na 
świat doczesny – wiary, która zamiast obietnicy życia w niebie, dawała obietnicę 
stworzenia takiego niebiańskiego raju na ziemi i to za pomocą sił ludzkich (Golka 
2012: 98).

Zalążki tej wiary, jak zauważa Leo Strauss (1988), można odnaleźć już 
w pismach Niccola Machiavellego (1469–1527). To właśnie w Renesansie, 
wraz z jego hasłem „powrotu do antyku”, kryterium religijne przestało być 
ostateczne, co zaowocowało zmianami zarówno w nauce, jak i w polityce 
i obyczajowości. 

„Powrót do starożytnych” uwolnił naukę europejską z okowów doktryny Kościo-
ła. Pod naporem fi lozofi i greckiej załamał się średniowieczny aksjomat Anzelma: 
Credo ut intelligam – „wierzę, aby zrozumieć”. W okresie Renesansu wiara prze-
stała być potrzebna do zrozumienia świata. Zastąpiły ją obserwacja i ekspery-
ment, indukcja oraz analiza matematyczna (Flis 2003: 245).

Rozwojowi uległy nie tylko nauki ścisłe, ale również refl eksja politycz-
na. Wraz z nowym światopoglądem pojawiła się nowa aksjologia – „dąże-
nie do zrozumienia świata stało się w kulturze europejskiej wartością cen-
tralną i bezwarunkowym celem człowieka” (Flis 2001: 247). Jednocześnie 
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zainteresowanie materialnym otoczeniem człowieka zaowocowało chęcią 
i dążeniem do jego udoskonalenia. Stąd gwałtowny rozwój techniki, która 
„ustanawiała nowe stosunki pomiędzy człowiekiem i przyrodą, manifestowa-
ła jego autonomię oraz podmiotowość i dawała zarazem jednostkom niezna-
ne wcześniej możliwości uczestnictwa w kulturze” (Flis 2003: 253). 

Jednocześnie, paralelnie do Renesansu i w opozycji do niego – jak zauwa-
ża Andrzej Flis – rozwijała się reformacja. Protestanci „stworzyli nową men-
talność i nowego człowieka”, a owa „swoista obyczajowość i sposób myślenia” 
przeobraziła „od podstaw kulturę łacińskiej Europy” (Flis 2003: 227–228). 

To w kalwinizmie bowiem narodziła się instytucja konsystorza – demokratycz-
nego, kolektywnego kierownictwa kościoła, złożonego z duchownych i świeckich 
zarazem. To w kalwinizmie pojawiła się też po raz pierwszy idea państwa jako 
umowy pomiędzy władcą i poddanymi, rozwinięta później przez Monteskiusza 
i mieszczańskich ideologów Oświecenia. To Kalwin wreszcie sformułował zasadę 
– która z czasem stała się fundamentem ustrojowym Zachodu – iż zamożność 
społeczeństwa jest prostą funkcją bogactwa jednostek. Demokratyzm religijny 
kalwinizmu i purytanizmu w szczególności prowadził w oczywisty sposób do li-
beralizmu gospodarczego i politycznego (Flis 2003: 228).

Reformacja sprzyjała również racjonalizacji życia oraz wykreowaniu ak-
tywistycznej postawy wobec świata. Wiodące protestanckie idee – indywi-
dualizm, egalitaryzm i aktywizm – zdaniem Andrzeja Flisa zostały przejęte 
przez fi lozofów Oświecenia i poddane procesowi sekularyzacji. Sekularyzacja 
dotknęła stopniowo wszystkie sfery rzeczywistości społecznej, prowadząc do 
desakralizacji świata, jego „odczarowania” (Flis 2003: 235–236).

Przywołane powyżej rozumienie nowożytności, jako głębokiej zmiany 
kulturowej, stało się podstawą skonstruowanego przeze mnie pojęcia no-
wożytna rewolucja militarna. Należy jednak mieć na uwadze, że dla wielu 
historyków okres pomiędzy piętnastym a osiemnastym wiekiem to w istocie 
nie jedna, a wiele rewolucji militarnych. Na przykład Jeremy Black (2002) 
wyróżnił w tym czasie trzy okresy rewolucyjne: (1) rewolucja w architekturze 
obronnej i artylerii (1430/1470–1530); (2) rewolucja w uzbrojeniu piechoty 
i formowanie się państw absolutnych (1660–1720); (3) powstanie armii ma-
sowych (1792–1815). Z kolei Cliff ord J. Rogers „zaproponował traktowanie 
rewolucji militarnej jako serii rewolucji w okresie od połowy XIV do końca 
XVIII stulecia” (Maroń 2011: 37). 

Co więcej – jak zasygnalizowałam na początku rozdziału – historycy 
i analitycy próbują rozciągnąć pojęcie rewolucji militarnych na omalże całą 
historię wojen (Maroń 2011: 62). I tak Andrew F.  Krepinevich (1994) za-
proponował model dziesięciu rewolucji militarnych w dziejach cywilizacji 
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zachodniej, począwszy od czternastego wieku. Są to: rewolucja piechoty 
(czternasty i piętnasty wiek), rewolucja artylerii (piętnasty wiek), rewolucja 
w wojnie morskiej (szesnasty–siedemnasty wiek), rewolucja w fortyfi kacji 
(szesnasty wiek), rewolucja niderlandzko-szwedzka (szesnasty–osiemnasty 
wiek), rewolucja francuska (przełom osiemnastego i dziewiętnastego wieku), 
rewolucja w wojnie lądowej (lata sześćdziesiąte dziewiętnastego wieku), re-
wolucja w wojnie morskiej (od około 1850 roku), rewolucja związana z me-
chanizacją, awiatyzacją i informacją w wojskach lądowych i powietrznych 
(1918–1945) oraz rewolucja nuklearna (po 1945 roku). Podobną periodyza-
cję przyjęli Williamson Murray (1997) oraz Łukasz Kamieński (2009), piszą-
cy o cyklu rewolucji w sprawach wojskowych. 

Co może dziwić, punktem startowym jest tu zwykle czternasty wiek. Zda-
niem Jerzego Maronia, krytycznie nastawionego wobec „wizji przeszłości 
jako ciągu permanentnych rewolucji”: „Brak odniesień do XI–XIII stulecia 
wyniknął, jak można domniemywać, jedynie z braku znajomości podstawo-
wej literatury historycznej odwołującej się do pojęcia »rewolucji« w tym okre-
sie” (Maroń 2011: 67). Można oczywiście próbować sięgać głębiej w historię 
wojen, szukając w nich przednowożytnych rewolucji militarnych. Nie da się 
zaprzeczyć, że będzie to prowadzić do „infl acji” tego pojęcia (Maroń 2011: 
61). Równocześnie, traktując ten termin nie jako „historiozofi czną teorię”, 
mającą wyjaśniać prawidłowości historycznego rozwoju, a po prostu – jako 
użyteczne narzędzie historycznej analizy, możemy próbować wyodrębniać 
w dziejach ludzkich społeczeństw, nie tylko zresztą europejskich, głębokie 
zmiany w wojskowości połączone z ich szerokimi konsekwencjami w rzeczy-
wistości politycznej, społeczno-ekonomicznej czy kulturowej.

Jednym z pierwszych przełomowych momentów w historii ludzkości 
w ogóle, a więc również w historii prowadzonych przez człowieka wojen, 
była rewolucja neolityczna i związane z nią przemiany, zwłaszcza powstanie 
rolnictwa i stałych skupisk mieszkalnych. Wytwarzanie nadwyżek rolnych 
pozwalało na uwalnianie znacznej części społeczeństwa od obowiązku pro-
dukcji żywności. Ludzie ci mogli zająć się rozwojem nowych metod i narzę-
dzi wojowania. „Wydaje się, że rozmaite grupy toczyły między sobą wojny 
od zarania dziejów, ale urbanizacja, przez koncentrację bogactwa i władzy, 
spowodowała wzrost konfl iktów. Terytoria, skarby, kobiety i niewolnicy – 
wszystko to było do zdobycia” (Wright 1994: 11). Antropologowie mówią tu 
o horyzoncie militarnym, który wyznacza granicę między wojną prymityw-
ną a wojną prowadzoną przez cywilizowane państwa. 

Według Johna Keegana, wojny „prymitywne” charakteryzowały się walką 
wręcz, przy użyciu broni o niewielkiej sile rażenia i przebicia. O ich tle, celach 
i przebiegu w znacznym stopniu decydował rytuał. Bezpośrednim powodem 
podejmowania działań była najczęściej chęć zemsty bądź obraza, celem zaś 
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mistyczne zadośćuczynienie żądaniom bogów (Keegan 1998: 122; por. Bystroń 
1995: 551; Keeley 1996). Do podobnych wniosków doszedł Pierre Crepon: 

Społeczeństwa tradycyjne cechuje wszechobecność sacrum. Czczą one wielu bo-
gów, których historie tworzą osnowę legendarnych opowieści. [...] W tej sytuacji 
również wojna, wydarzenie znaczne i jakże wiele niepewności niosące w życiu 
każdego społeczeństwa, przybiera się w szaty sacrum. [...] Sama walka przypomi-
na zresztą rytuał, ma swoje przepowiednie, zakazy, święte szały i pojęcie śmierci 
jako ostatecznej ofi ary (Crepon 1994: 159).

Dopiero przejście od praktyk wojny prymitywnej do wojny prawdziwej 
(zwycięska wojna, prowadząca do zdobycia ziemi i rozbrojenia przeciwnika) 
pozwala stworzyć zręby państwowości (por. Turney-High 1971: 253). W sta-
rożytności wojna stała się instrumentem do zdobywania władzy. Pierwsza 
znana z przekazów historycznych bitwa odbyła się pod koniec piętnastego 
wieku przed naszą erą pod Meggido. Zwycięski wódz egipski, pokonawszy ko-
alicję asyryjsko-palestyńską, stał się w jej wyniku (i w wyniku kolejnych kam-
panii) hegemonem na całym obszarze Syrii i Palestyny. Egipcjanie wierzyli, że 
ich kraj znajduje się pod szczególną opieką bogów. W ich mniemaniu Egipt 
był uosobieniem boskości, inne kraje zaś – rzeczywistością ludzką, pozbawio-
ną sakralnego charakteru. Religia usprawiedliwiała ich wojny i nadawała im 
szczególny status ceremonii (por. Keegan 1998: 138; Polk 2000: 72). Podobne 
wyobrażenia znajdujemy u Asyryjczyków, a także Hebrajczyków, gdzie tego 
typu mitologiczne wierzenia również przyczyniały się do rozwoju radykal-
nych i pewnych swojej słuszności ideologii wojennych (por. Crepon 1994).

Z czasów starożytnych pochodzą świadectwa, które, jak się wydaje, po-
twierdzają fakt, że coraz większą uwagę przywiązywano do pokazania, iż 
przemoc wojenna jest czymś zupełnie odmiennym od zbrodni codzienności, 
i powinna być nie tylko akceptowana, ale nawet pożądana. „Wszystkie wojny 
na starożytnym Bliskim Wschodzie były świętymi wojnami – starciem nie 
tylko armii złożonych z ludzi, ale również walką narodowych bóstw” (Black 
2008: 30) – zauważa Jeremy Black. 

Zakres prowadzonych wojen zwiększył się, zwiększyły się również roz-
miary armii i toczonych bitew. Pojawienie się nowego rodzaju uzbrojenia 
sprawiło, że zabijanie stało się łatwiejsze i mogło być prowadzone na szerszą 
skalę. Jak tłumaczy Victor David Hanson:

Większa złożoność działań wojennych nie była jednak tylko następstwem takich 
wynalazków, jak umiejętność wytopu brązu, kucia ostrej broni czy udomowienia 
i hodowli koni. Równie istotną rolę odegrało tworzenie się nowej tkanki społecz-
nej skupionej wokół „pałacu” jako instytucji powołującej podporządkowanych 
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sobie przywódców wojskowych, politycznych i religijnych, czyli w tych obsza-
rach, od których zależała możliwość prowadzenia zakrojonych na szerszą skalę 
działań wojennych. Hetyci, Egipcjanie i Asyryjczycy po raz pierwszy w historii 
mogli tworzyć wielkie armie. Po raz pierwszy pojawiły się armie gotowe na roz-
kaz swoich rezydujących w pałacach przywódców stracić w jednej bitwie tysiące 
wojowników lub zetrzeć z powierzchni ziemi całe cywilizacje (Hanson 2008a: 30).

Możemy się domyślać, że zwiększające się rozmiary wojen musiały po-
ciągnąć za sobą coraz lepsze sposoby ich organizacji. W starożytności po-
wstały pierwsze armie zawodowe. Pojawiła się również wyraźna świadomość, 
że wojny są skuteczną metodą realizacji interesów władzy. Wojny toczone 
były z woli władcy, często traktowanego w kategoriach boskich. Miały więc 
charakter sakralny, uświęcony religijną wolą i religijnymi celami. 

Radykalnie nowy sposób wojowania, zdaniem Victora Hansona (1989) 
dający podstawę „zachodniemu stylowi walki”, narodził się w starożytnej 
Grecji. Jak tłumaczy „rewolucyjność” tego przełomu John Keegan:

Nie wiemy co prawda, jak w istocie walczyli poprzednicy Greków, choćby Asyryj-
czycy, ale można założyć, że w ich działaniach przeważały elementy charaktery-
zujące wojny prymitywne: niezdecydowanie, preferencja dla broni miotanej, wal-
ka na dystans, niechęć do starcia wręcz, chyba że losy bitwy były już przesądzone. 
Grecy – przeciwnie – nie wahali się, walczyli z zacięciem, poświęceniem, odwagą, 
rzucając na szalę wszystkie umiejętności, nie bacząc na ryzyko. Stworzyli nowe 
zasady sztuki wojennej, w której decydującym momentem była walna bitwa. Była 
to zaiste tak głęboka rewolucja, że wybitny znawca epoki, historyk wojskowości 
greckich miast-państw, wysunął śmiałą, choć dyskusyjną tezę, że właśnie do Gre-
ków należy autorstwo „zachodniego sposobu walki”, dzięki któremu Europejczcy 
podporządkują sobie świat, wszystkie jego obszary, w których staną z bronią 
w ręku (Keegan 1998: 246). 

Tak głęboka przemiana miała genezę kulturową – stała się możliwa dzięki 
przełamaniu naturalnej bariery strachu i walce wręcz. O hoplitach pisze hi-
storyk: „Ich taktyka zakładała wystawianie się na cios – wbrew naturze nasze-
go, i nie tylko naszego, gatunku. Nie stawali oczywiście w pojedynkę, lecz całą 
grupą, rzędem, ramię przy ramieniu. Ryzyko rozkładało się na wszystkich, 
ale i tak było ogromne” (Keegan 1998: 253). Zdaniem Victora Hansona:

Grecki sposób walki był zapewne wynikiem określonej ewolucji, u początku któ-
rej legło przekonanie drobnych farmerów, że na ich ziemiach nigdy nie powinna 
stanąć obca stopa, że ziemi trzeba bronić za wszelką cenę [...], że za ziemię wszy-
scy pospołu są gotowi walczyć w każdej chwili. [...] Większość Greków wierzyła 
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też, że zemsta zadana w odwieczny sposób, w formie decydującego starcia, to 
najbardziej honorowa reakcja na wyzwanie rzucone ich suwerenności (za: Kee-
gan 1998: 248). 

W starciach między greckimi sąsiadami stawali naprzeciw siebie obywa-
tele – przeciwnicy równi rangą i znaczeniem. Według historyka, bitwy hopli-
tów były wojnami drobnych właścicieli ziemskich, których łączyły wspólny 
interes i podobna wizja świata, w którym żyli – a także wojen, jakie toczy-
li między sobą. Jak ujął ten związek starożytny grecki historyk Ksenofont: 
„Uprawa roli uczy pomagać innym. Tak samo w walce z nieprzyjaciółmi, jak 
w pracy na ziemi, potrzebna jest człowiekowi pomoc innych ludzi” (Kseno-
font 1966: 5.14). Dlatego konfl ikt starano się rozwiązywać szybko, najchęt-
niej w formie krótkiego starcia. „Hoplici szli do walki w zwartych szeregach 
falangi, a walczyli z reguły na ich własnych, rolniczych warunkach – rolnicy 
przeciw rolnikom, na ziemi uprawnej i o tę ziemię” (Hanson 2008a: 32). O bi-
twach hoplitów pisał Plutarch: „Był to widok budzący zarazem grozę i po-
dziw – kiedy tak szli w rytm piszczałek bez najmniejszej szczeliny w szere-
gach, bez drżenia w sercu, spokojnie i radośnie przeciw niebezpieczeństwu” 
(za: Hanson 2008a: 34).

Kontynuatorem „zachodniego sposobu prowadzenia wojen” był Rzym, 
a rzymski legion – zdaniem Victora Hansona – może być uznany za zwień-
czenie zachodniej sztuki wojennej (2008b: 62). W starożytnym Rzymie mo-
żemy obserwować podobny jak u Greków zlepek pragmatycznego, ideolo-
gicznego i religijnego sankcjonowania prowadzonych wojen. Główne hasło 
epoki brzmiało: „Zabijaj lub będziesz zabity” (Wright 1994: 236), legitymi-
zacja pragmatyczna nie była jednak jedyną. Wojny, otoczone religijnymi ry-
tuałami i wspierane przez wojenne bóstwa, toczono w imię idei imperium, 
idei Rzymu i Pax Romana. Żołnierze, zebrani w świetnie zorganizowanym 
wojsku, walczyli i zabijali nie tylko dla żołdu, ale i wojskowej dumy, męskiej 
przygody, satysfakcji, jaką daje uznanie ze strony towarzyszy broni, meda-
li, nadziei na awans, perspektywy godnej starości z przyznawaną na koniec 
służby ziemią, a w końcu z poczucia obowiązku wobec Rzymu. Rzymski my-
śliciel Horacy uczył, że „Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę”, a lek-
cję jego zapamiętały nie tylko rzymskie legiony, ale i nowoczesne armie dwa 
tysiące lat później.

Okres rozpoczynający się po upadku Cesarstwa Rzymskiego na ponad 
tysiąc lat został zdominowany przez powstanie, rozwój i schyłek rycerstwa. 
W tym czasie władza znalazła się w rękach licznych lokalnych panów, któ-
rzy zazdrośnie strzegli świeżo nabytego prawa do użycia siły i wymierzania 
sprawiedliwości. Zamki i wierzchowce stanowiły symbole ich niezależności. 
Mimo politycznego rozdrobnienia zdołali oni wykształcić wspólny sposób 
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patrzenia na życie i wojnę. Podstawową charakterystykę „średniowiecznego 
sposobu prowadzenia wojen” przedstawię w następnym rozdziale, pokazując, 
jak ustępował on nowej, nowożytnej kulturze wojennej. Następnie zajmę się 
analizą przemian w sferze idei i wartości dotyczących wojny oraz jej prowa-
dzenia w procesie nowożytnej rewolucji militarnej, skupiając się na jej doj-
rzałej postaci, charakteryzującej zachodnioeuropejskie państwa pod koniec 
osiemnastego wieku. 



4.  Nowożytna rewolucja militarna 
w Europie Zachodniej

Syntetycznie ujmując koncepcje przywoływanych wcześniej badaczy, w pro-
cesie nowożytnej rewolucji militarnej główną zmianą technologiczną było 
– począwszy od końca piętnastego stulecia – upowszechnienie i udosko-
nalenie użycia prochu strzelniczego – zarówno w postaci broni ręcznej, jak 
i artylerii. Wiązało się to ze zmianami w organizacji sił zbrojnych oraz dzia-
łań wojennych – rola jazdy stopniowo malała, ustępując miejsca piechocie. 
Wielkie jednostki taktyczne zastępowano mniejszymi oddziałami, umożli-
wiającymi elastyczność manewrową, a także maksymalne wykorzystanie siły 
ognia. Niezwykle ważny stał się mechanizm skutecznej współpracy na polu 
bitwy różnych rodzajów wojsk. Nowa taktyka wymagała od żołnierzy nie tyl-
ko umiejętności sprawnego posługiwania się bronią palną, ale i znacznego 
stopnia wyszkolenia. Manewrowanie i zachowywanie spójności taktycznej 
podczas nieustannego ostrzału wymagało bowiem długotrwałych ćwiczeń 
i wpajania żołnierzom żelaznej dyscypliny. Nadzór nad sprawnym prze-
biegiem tych działań powierzono coraz liczniejszemu korpusowi ofi cerów, 
podofi cerów i żołnierzy funkcyjnych, niezbędnych do kierowania ogniem. 
Prowadziło to do profesjonalizacji wojny – przeszła ona w ręce zawodowców, 
którzy zastąpili rycerskich i mieszczańskich „amatorów”. 

Wojna przestawała być przywilejem grupy rycerskiej, a stawała się ko-
niecznością coraz szerszych grup ludności. Zmiany obejmowały bowiem nie 
tylko sferę wojskowości, ale również struktury społeczno-gospodarcze zwią-
zane z przygotowaniem i prowadzeniem wojennych działań. Coraz silniej 
scentralizowane i zbiurokratyzowane państwa stopniowo stawały się aktora-
mi, będącymi w stanie monopolizować prawo do prowadzenia wojny, a także 
służące po temu środki. Stały się one również zdolne do profesjonalizacji sił 
zbrojnych, co niosło za sobą wyłonienie się nowej grupy zawodowych żołnie-
rzy, stale szkolonych i utrzymywanych przez polityczne centrum. To z kolei 
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szło w parze z dalszym rozrostem wojskowej i cywilnej administracji oraz 
coraz bardziej wyspecjalizowanych instytucji edukacyjnych. Rozwinąć mu-
siały się także instytucje fi nansowe, gdyż żadne państwo nie było w stanie 
prowadzić przedłużających się i coraz bardziej kosztownych wojen z bieżą-
cego budżetu. 

Nowożytna rewolucja militarna objęła również głębokie przeobrażenia 
w sposobach myślenia o wojnie i przemocy oraz w sferze norm, idei i wartości 
towarzyszących prowadzeniu wojen. Kres kultury średniowiecznej oznaczał 
koniec myślenia o wojnie jako o „sądzie bożym”. Nowe ideały polityczne i mi-
litarne zyskały bardziej świecki wymiar. Dla zachodnioeuropejskich reforma-
torów wojskowości wzorcem stały się wojska antyczne – grecka falanga bądź 
rzymski legion. Intelektualistów i praktyków fascynowały żelazna dyscyplina 
i bezwzględne posłuszeństwo, surowe piękno równo ustawionych szeregów 
identycznie wyglądających żołnierzy, estetyczna wizja dobrze naoliwionej 
machiny wojskowej, która ma być bezwolnym narzędziem w ręku silnego 
władcy. Wartości te, mające korzenie w tradycji antycznej, znalazły podat-
ny grunt wśród Europejczyków, dążących do racjonalizacji swoich sposobów 
działania, począwszy od prowadzenia działalności handlowej, a skończywszy 
na sztuce i duchowości (por. Weber 1984a). Stopniowa technicyzacja życia, 
umożliwiająca większą skuteczność, większe zyski czy większą władzę, była 
pożądana zarówno przez władców i ich urzędników, jak i przez kupców czy 
rzemieślników odgrywających coraz poważniejszą rolę w życiu politycznym 
i społecznym zachodnioeuropejskich społeczeństw. 

Nowe sposoby prowadzenia wojen, choć niechętnie przyjmowane przez 
tradycyjną kastę wojskowych, miały tę zaletę, że działały: dzięki nim osiąganie 
zwycięstw było szybsze i łatwiejsze. Profesjonalizacja wojny sprawiła, że do 
decydowania o sposobach walki coraz częściej dopuszczano wykształconych 
ofi cerów z klas średnich, dla których liczyła się efektywność prowadzonych 
działań, nie zaś „średniowieczne” skrupuły. Zwycięstwa odnoszono teraz ku 
chwale państwa, a dobre spełnianie swojej służby dawało możliwość wyka-
zania każdemu swojej lojalności wobec władzy. Będąca ideałem nowożyt-
nych reformatorów standaryzacja – począwszy od jednolitego wyposażenia 
i umundurowania żołnierzy, a skończywszy na unifi kacji działań jednostek 
wchodzących w skład oddziałów – postępowała dzięki kolejnym regułom 
i procedurom zwiększającym skuteczność działań administracyjnych oraz 
dzięki coraz większym możliwościom produkcyjnym europejskich gospo-
darek. „Wyprodukowanie” gotowego do walki żołnierza było coraz prostsze, 
szybsze i tańsze. Ten dobrze działający „system uzupełnień” sprawiał, że ska-
la działań militarnych rosła, zaś sekularyzacja polityki oraz wyzwolenie jej 
z okowów moralności i religii sprawiło, że tak prowadzona wojna była co-
raz szerzej akceptowana. Stawała się ona racjonalnym narzędziem w rękach 
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suwerennego, narodowego państwa, kierującego się w swojej polityce racją 
stanu, nie zaś indywidualnym aktem bohaterstwa rycerza walczącego o oso-
bistą chwałę i honor.

4.1.  Tło przemian – nowoczesne państwo, kapitalizm 
i zmierzch feudalnego społeczeństwa

Zarysowane powyżej sekwencje przemian, składające się na proces nowo-
żytnej rewolucji militarnej, zachodziły na tle wielkich przeobrażeń – poli-
tycznych, społecznych i ekonomicznych – prowadzących do wyłonienia się 
nowoczesnego świata. Do najważniejszych należy zaliczyć rozwój systemu 
suwerennych, scentralizowanych państw terytorialnych, powstanie gospo-
darki kapitalistycznej i przejście – mówiąc słowami Ernesta Gellnera (2009) 
– od agrarnego do industrialnego porządku społecznego. Wojny z pewnoś-
cią były ważnym elementem tych transformacji, pełniąc funkcję katalizatora 
zmian w sprzężeniu zwrotnym pomiędzy wzmacniającą się władzą państwo-
wą a przemianami ekonomicznymi i społecznymi. 

Dążenia feudalnego władcy do centralizacji rozproszonej między swych 
wasali władzy i ustanowienia legalnego fundamentu panowania sprzyjało 
eksperymentom w tworzeniu coraz bardziej stałych, regularnych i przewi-
dywalnych sił zbrojnych (por. Gilbert 1986: 14; Weber 2002: 771), zdolnych 
realizować te cele. Jak zauważa Piotr Chmielarz, „przydatność operacyjna 
pospolitego ruszenia była ograniczona, powiększenie liczebności arystokra-
tycznej elity wojskowej mało realne (a także mało przydatne), a armie nie-
wolnicze nie do zaakceptowania w Europie. Jedynie wojska zaciężne, choć 
drogie, okazywały się dobrym sposobem rozbudowy siły militarnej w zmie-
niającym się świecie” (Chmielarz 2010: 49). Służba za pieniądze ułatwiała pa-
nującym szybszą mobilizację i dawała większą pewność w dziedzinie rekru-
tacji. Jak stwierdza Philippe Contamine: „Żołd był zatem dla pracodawcy, to 
jest dla państwa, najwydajniejszym środkiem kontroli działania ich oddzia-
łów i egzekwowania od nich zadań, do których zostali zwerbowani” (Con-
tamine 1999: 175–176). Ponadto zatrudniane w ten sposób oddziały służyły 
tak długo, jak długo były opłacane, co stanowiło ich olbrzymią przewagę nad 
wojskiem mobilizowanym na zasadzie umowy lennej. Zgodnie z defi nicją 
przytaczaną przez Phillipe’a Contamine’a: „»Najemnik jest to zawodowy żoł-
nierz, którego zachowanie jest uzależnione w pierwszym rzędzie nie od jego 
przynależności do wspólnoty politycznej, ale od pokusy zysku«. Krótko mó-
wiąc, najemnik powinien być w jednej osobie specjalistą, człowiekiem bez 
ojczyzny i żołnierzem pobierającym żołd” (Contamine 1999: 107). Ten pro-
fesjonalny charakter sprawił, że najemnicy cieszyli się reputacją skutecznych 
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zawodowców i byli pożądanym elementem tworzonych przez władców wojsk 
aż do osiemnastego wieku.

Żołdacy do wynajęcia dzięki swej nieustannej gotowości do zabijania za 
pieniądze, bez pytania o cele i powody, zmuszali najemców do, z jednej stro-
ny, zabezpieczania środków fi nansowych na opłacanie ich, z drugiej zaś – do 
tworzenia coraz skuteczniejszych narzędzi kontroli i zarządzania, pozwala-
jących trzymać w ryzach te nieprzewidywalne, uzbrojone oddziały wolnych 
mężczyzn. Silna i skuteczna władza zaczęła coraz bardziej zależeć od moż-
liwości szybkiego gromadzenia gotówki i zdobywania coraz stabilniejszych 
źródeł dochodów, tym bardziej że koszty wojny – za sprawą rozwoju tech-
nicznego i wzrastającej liczebności sił zbrojnych – rosły lawinowo. Ściąganie 
stałych podatków, które pozwoliłyby oprzeć wojska królewskie na solidnej 
podstawie, było jeszcze w siedemnastym wieku hamowane zarówno przez 
brak efektywnego biurokratycznego systemu fi skalnego, jak i przez względnie 
niski stopień zamożności europejskiego społeczeństwa, które nie było w sta-
nie fi nansować przedłużających się kampanii (Parker 1995: 46; Howard 2007: 
46). Rozwiązaniem dla państw okazały się kredyty – „możliwość pożyczania 
była coraz bardziej kluczowa dla sukcesu militarnego” (Tilly 1990: 86; por. 
Braudel 1992b: 482). Władcom zależało też na rozwoju handlu oraz na do-
stępie do bogactw spoza Europy, tym bardziej że był to czas geografi cznej 
eksploracji i eksploatacji nowo odkrywanych części świata. Prowadziło to 
do swoistego sprzęgnięcia się potęgi fi nansowej i militarnej. „Handel rodził 
bogactwo – zauważa Michael Howard – które, jeśli mogło się stać udziałem 
rządu, przekształcano w armie i fl oty. Te z kolei, jeżeli się je należycie wyposa-
żyło i sprawnie nimi dowodziło, w rzeczywistości wzmagały potęgę państwa” 
(Howard 2007: 56). 

Od połowy piętnastego stulecia aż po wiek osiemnasty, kiedy w końcu 
osiągnięto sukces w tej dziedzinie, władcy próbowali tworzyć własne, za-
leżne wyłącznie od Korony siły zbrojne i podporządkować sobie prywatne 
podmioty oferujące wojenne usługi. System najemnictwa, w którym dowód-
ca był przedsiębiorcą i organizował oddział na własny rachunek, po czym 
wstępował z nim na służbę władcy, zawierając stosowną umowę, zastępo-
wał stopniowo system zaciężny, w którym „miejsce przedsiębiorcy zajął 
królewski ofi cer, działający na podstawie mandatu monarchy i przed nim 
tylko odpowiedzialny”18 (Plewczyński 1997: 13). Zdobywanie monopolu 

18 Należy jednak mieć na uwadze, że jeszcze w siedemnastym wieku prywatni przedsiębior-
cy odgrywali istotną rolę w prowadzeniu wojen, czego przykładem jest wojna trzydziestoletnia 
(1618–1648). Pod koniec jej trwania na terenie Niemiec działało nawet do trzystu przedsiębior-
ców wojskowych. Geoff rey Parker przytacza dane, zgodnie z którymi w 1639 roku zagraniczni 
najemnicy stanowili 20 procent armii francuskiej, zaś w armii szwedzkiej służyło jedynie 25 
procent Szwedów (Parker 2008c: 169). 
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na stosowanie przymusu, zarówno wobec zewnętrznego nieprzyjaciela, jak 
i w stosunkach wewnętrznych, wiązało się również z rozbrojeniem ludno-
ści cywilnej i zarezerwowaniem narzędzi przemocy dla podmiotów wojsko-
wych, podporządkowanych politycznej władzy (Tilly 1990: 56; Contamine 
1999: 257; Weber 2002: 655–656). „Aby stać się wyłącznym panem wojny, 
państwo musiało najpierw stać się panem własnego wojska” (Münkler 2004: 
77) – zauważa Herfried Münkler. 

Rosnący popyt na coraz liczniejsze wojska był możliwy dzięki istniejącej 
podaży, stale zwiększającemu się rynkowi wolnych mężczyzn szukających za-
trudnienia. Tworzenie większych oddziałów piechurów – początkowo najmo-
wanych za pieniądze, a następnie, gdy państwo się umocniło, masowo i przymu-
sowo rekrutowanych z własnych obywateli – było możliwe dzięki przemianom 
ekonomicznym i gwałtownemu wzrostowi demografi cznemu. „Wypchnęły” 
one z dotychczasowych, względnie stabilnych struktur społeczno-ekonomicz-
nych tysiące młodych mężczyzn, którzy poszukiwali nowego miejsca w życiu. 
Byli to zarówno drobni szlachcice, pozbawieni możliwości i środków, by wieść 
życie podobne do ich przodków (por. Contamine 1999: 108; Howard 2007: 23), 
jak i ich dawni poddani. Wzrastająca liczba zaludnienia sprawiała, że w wie-
lu miejscach pojawiał się nadmiar siły roboczej. Nie tylko zubożali chłopi, ale 
także wielu mieszczan zostało pozbawionych warsztatu pracy w wyniku two-
rzenia się wielkich fortun kupieckich i rzemieślniczych oraz importu tańszych 
towarów. Aby przeżyć, szukali oni pracy zdolnej dostarczyć im regularnych do-
chodów. Zwiększająca swe szeregi armia była w stanie skutecznie wchłaniać te 
demografi czne „nadwyżki” (Braudel 1992b: 472). 

Nowożytną rewolucję militarną można zatem rozpatrywać jako proces, 
w wyniku którego państwo zyskało monopol na używanie środków przymu-
su i stało się dominującą – a z czasem jedyną – formą politycznej, uprawo-
mocnionej władzy. Tylko państwa – jak zgodnie podkreślają badacze – były 
w stanie podjąć wysiłek rewolucji militarnej (Duff y 1980: 3; Tilly 1990: 76; 
DeVries 1998: 128; Howard 2007: 64). Nie tylko dlatego, że tylko one były 
zdolne ponieść koszty tych przemian, ale również dzięki ich organizacyjnym 
możliwościom, niedostępnym mniejszym jednostkom, szybko stającym się 
reliktem feudalnego świata. W postaci stałych, zbiurokratyzowanych, cen-
tralnie kontrolowanych sił zbrojnych siedemnastowieczni militarni refor-
matorzy znaleźli zatem – wciąż niedoskonały, ale w porównaniu z poprzed-
nimi formami skuteczny – sposób na to, jak wziąć w ryzy i podporządkować 
władzy państwowej przemoc, do której zawsze sprowadzają się wojenne 
działania. 
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4.2.  Przemiany kultury wojennej w procesie nowożytnej 
rewolucji militarnej

Wraz ze zmianami, oznaczającymi schyłek feudalnego świata, przemianom 
ulegał korpus wartości i przekonań stojących u podstaw sposobów prowadze-
nia wojen. W celu uporządkowania wywodu wyróżniam trzy dominujące pro-
cesy nadające kierunek i kształt nowożytnej kulturze wojennej, a mianowicie:

• racjonalizację przemocy;
• rozszerzanie się zakresu i znaczenia władzy dyscyplinarnej;
• standaryzację przemocy.

Procesom tym towarzyszyły nowe wartości, które stopniowo wyparły te 
średniowieczne, tworząc fundament radykalnie odmiennej praktyki wojen-
nej. Nowy ład, oparty na dyscyplinie, porządku, użyteczności, wydajności 
oraz na potędze kolektywnych bytów, takich jak państwo czy też później – 
naród, stopniowo zajął miejsce wartości indywidualistycznych, opartych na 
osobistym honorze, dumie i umiejętnościach, wysoko cenionego „kunsztu 
życia” oraz religii, będącej dominantą działań w niemal wszystkich życiowych 
sferach. Oczywiście proces ten ciągnął się przez dziesięciolecia, a niektórzy 
badacze uważają, że wartości średniowieczne towarzyszą europejskim woj-
nom aż do dzisiaj (Keegan 2002: 106; por. Moelker 2006). Przekonania dające 
prymat takim kategoriom, jak postęp, użyteczność czy maksymalizacja dzia-
łania, znalazły swe pełne urzeczywistnienie dopiero w systemie społeczno-
-ekonomicznym rozwijającym się po rewolucji przemysłowej. Tym niemniej 
ich źródła – jak pokażę – leżą w nowożytności, w której racjonalizacja życia 
i próby wtłaczania ludzkich działań w przewidywalne, kontrolowalne i przy-
noszące publiczny użytek schematy powoli ogarniały kolejne sfery funkcjono-
wania europejskich społeczeństw. Armia była w tym okresie częstokroć polem 
doświadczalnym dla władców, wprowadzających w życie te nowe pomysły. 

Pionierem rewolucyjnych przemian w wojskowości były szesnastowieczne 
Niderlandy, w następnych stuleciach „pałeczkę pierwszeństwa” przejęły ar-
mie Gustawa Adolfa, za nim Ludwika XIV i pruskich Fryderyków. Niniejszy 
rozdział nie ma na celu przedstawienia chronologicznie uporządkowanego 
obrazu tych zmian. Nie poruszam w nim problemu oczywistego zróżnicowa-
nia, dzielącego poszczególne kraje i rejony, które wprowadzały kolejne refor-
my w różnym czasie, w różny sposób i z różnym skutkiem. Te zagadnienia 
zostały omówione w bogatej literaturze historycznej, której główne pozycje 
znajdują się w bibliografi i niniejszej pracy. Tu skupiam się na tych historycz-
nych procesach, które wydały – patrząc z dzisiejszej perspektywy – najbar-
dziej trwałe owoce, decydując o kształcie przyszłych wojen. Przytoczone 
w tym rozdziale przykłady, ilustrujące istotę transformacji kultury wojennej 
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w procesie nowożytnej rewolucji militarnej, stanowią zatem najbardziej wy-
raźne, bądź/i pionierskie przypadki reform, co – w praktyce – każe zawęzić 
ich geografi czny zasięg do Niderlandów, Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii, 
a – od końca siedemnastego wieku – również Prus. Z kolei zakres czasowy 
przemian obejmuje idee i rozwiązania pojawiające się już w renesansowych 
Włoszech, jednakże główną uwagę skupiłam na wieku osiemnastym, w któ-
rym większość reformatorskich pomysłów udało się w końcu zrealizować. 
Wraz z rewolucją francuską, która wstrząsnęła politycznym i społecznym 
obliczem Europy, oraz rewolucją przemysłową, która umożliwiła masową 
produkcję środków destrukcji, kolejnym rewolucyjnym przemianom uległa 
i sama wojna. Początek dziewiętnastego wieku stanowi zatem granicę, za któ-
rą nowożytna rewolucja militarna ustąpiła – używając Toffl  erowskiej meta-
fory – kolejnej fali przemian.

4.2.1. Racjonalizacja przemocy

Pojęcie racjonalności towarzyszy – zdaniem Ernesta Gellnera – każdej sen-
sownej analizie przejścia od epoki agrarnej do industrialnej nowoczesności 
(Gellner 2009: 99). Badacze piszą tu o odczarowywaniu świata, jego odma-
gicznieniu, desakralizacji czy właśnie – racjonalizacji (Bauman 1992: 34–35; 
Kmita 1994b: 74; Ritzer 2001: 105; Flis 2003: 236; Weber 2004a: 123). Ludzka 
działalność została stopniowo odarta z ograniczeń, jakie stawiała mu „irra-
cjonalna” tradycja czy religia. Świat zaczął być rozumiany w kategorii serii wy-
zwań, którym człowiek jest zdolny stawić czoła, jeśli tylko podejdzie do nich 
metodycznie i rozumowo. Rozwój europejskiego racjonalizmu to – mówiąc 
słowami Mariana Golki – „rozwój namysłu nad celami i środkami działania, 
rozwój myślenia, sposobów uzasadniania, precyzowania stosowanych metod 
oraz narzędzi uzasadniania i operowania nimi” (Golka 2012: 76). Z tymi pro-
cesami łączą się nowe wartości, takie jak użyteczność, skuteczność, praktycz-
ność, przewidywalność, a także nowe strategie myślenia i działania oparte na 
kalkulacji, szacowaniu zysków i planowym dobieraniu środków adekwatnych 
do osiągnięcia założonych sobie celów. 

Eliminację działań tradycjonalnych i afektywnych na rzecz działań racjo-
nalnych najwcześniej można zaobserwować, zdaniem Maxa Webera, w zmia-
nach europejskiego ustroju politycznego i gospodarczego. Podobnie jak ka-
pitalistyczny sposób gospodarowania, nowoczesne państwo oparte jest na 
kalkulacji. Jego podstawą „są fachowi urzędnicy i racjonalne prawo” (Weber 
2002: 1015), zaś funkcjonowanie państwowej administracji „można, przy-
najmniej w zasadzie, racjonalnie kalkulować przez odwołanie się do stałych 
ogólnych norm, podobnie jak kalkuluje się potencjalną wydajność maszy-
ny” (Weber 2002: 1028). Zdaniem socjologa, procesy te nie miałyby jednak 
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miejsca bez „zdolności i dyspozycji ludzi do prowadzenia określonego rodza-
ju praktyczno-racjonalnego sposobu życia” (Weber 1984a: 83). 

W Weberowskiej koncepcji ów sposób życia wiązał się ściśle z racjonalną 
etyką religijną, która w najczystszej postaci pojawiła się w wywodzącym się 
z kalwinizmu angielskim purytanizmie (Weber 1984b: 88). W odróżnieniu 
od ascezy odrzucającej świat, równie radykalna religijność purytańska za-
proponowała ascezę wewnątrz świata. Ta „bezproduktywnej” kontemplacji 
przeciwstawiła zdyscyplinowany i metodyczny sposób życia, umożliwiający 
realizowanie swojego ziemskiego powołania (Weber 1984d: 225–239). Pra-
ca przestała być „dopustem, któremu człowiek musi poddać się”, a stała się 
„skierowanym do każdego człowieka rozkazem Boga” (Weber 1984b: 92). 
Ów „zawód-powołanie” powinien być przez purytanina traktowany w kate-
goriach obowiązku i wykonywany w sposób systematyczny i metodyczny, ku 
Bożej chwale. Zatem dla protestanckiego ascety – tłumaczy socjolog – „pew-
ność zbawienia potwierdza się zawsze w racjonalnym działaniu, jednoznacz-
nym ze względu na sens, środki i cel, przebiegającym zgodnie z zasadami 
i regułami” (Weber 1984b: 231). W skali całego społeczeństwa prowadzi to 
do potęgowania działania racjonalnego oraz ekonomizacji sposobu życia. 

Ponieważ wierny chrześcijanin powinien był korzystać z każdej danej mu 
przez Boga okazji, by pomnażać swój zysk, a jednocześnie nie mógł zaro-
bionych pieniędzy swobodnie wydawać19, prowadziło to nieuchronnie do 
akumulacji kapitału. „Purytańskie pojmowanie życia” przyczyniło się za-
tem – zdaniem Webera – do rozwoju kapitalizmu, szczególnie w miejscach, 
gdzie religia ta cieszyła się największą popularnością, a więc w siedemnasto- 
i osiemnastowiecznej Anglii, Stanach Zjednoczonych oraz Holandii. Jednak-
że fakt, iż owa mentalność religijna była pod wieloma względami „zbieżna 
z rodzącą się cywilizacją kapitalizmu” (Flis 2003: 227), nie oznacza, że w każ-
dych warunkach społecznych cnoty purytańskie powodowały automatyczne 
bogacenie się, na co zwraca uwagę Maria Ossowska (1985: 215–219). 

Purytanizm z pewnością sprzyjał kapitalizmowi, niwecząc pewne ludz-
kie opory hamujące jego rozwój20 oraz czyniąc racjonalny, metodyczny styl 
życia zjawiskiem masowym (Ossowska 1985: 207–210), tym niemniej rów-

19 Weber przytacza tu słowa z kazania Richarda Baxtera, jednego z najbardziej wpływowych 
duszpasterzy purytańskich: „Jeśli Bóg pokazał wam sposób, w jaki legalnie możecie zyskać wię-
cej niż w inny sposób, nie szkodząc przy tym ani własnej duszy, ani cudzej, i jeśli sposób ten 
odrzuciliście, wybierając mniej zyskowny, to przekreślacie jeden z celów waszego zawodu-powo-
łania, odrzucacie godność zarządcy Boga i odmawiacie przyjęcia darów Jego oraz użycia ich dla 
Niego, kiedy On tego żąda” (za: Weber 1984b: 94). Jednakże, jak kontynuuje duchowny: „Wolno 
wam pracować, aby być bogatymi dla Boga, ale nie dla ciała i grzechu” (Weber 1984b: 94).

20 Zdaniem Marii Ossowskiej protestancka etyka świetnie nadawała się do usprawiedliwia-
nia własnego bogactwa i przywilejów, kojąc sumienia przyszłych kapitalistów: „Nakazując ogra-
niczenie konsumpcji, purytanizm równocześnie sankcjonował żądzę posiadania. [...] Styl życia, 
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nie istotne były tu przemiany mentalności niemające z protestantyzmem wie-
le wspólnego. Sam Weber zwracał zresztą uwagę na fakt, iż racjonalna ety-
ka religijna natrafi a na najpodatniejszy grunt wśród drobnomieszczaństwa 
właśnie z powodu jego „ekonomicznego sposobu życia”. W odróżnieniu od 
życia chłopa, „ekonomiczne warunki egzystencji drobnomieszczanina mają 
charakter o wiele bardziej racjonalny, tzn. poddają się kalkulacji i racjonal-
nemu celowemu wpływowi” (Weber 1984c: 169). Swoista dla kupców etyka 
„rekompensaty” stanowi zatem podatny grunt do rozwoju etyki protestan-
ckiej, która na ogół pozostaje obca wojskowej szlachcie i „wszelkim siłom 
feudalnym” (Weber 1984c: 158).

Życiu w atmosferze kalkulacji sprzyjała zatem sama moralność miesz-
czańska, krystalizująca się w zachodnim świecie w siedemnastym i osiem-
nastym wieku (Ossowska 1985: 93). Powiązać z nią możemy swego rodzaju 
kupiecką mentalność. To właśnie przymioty i umiejętności kupca, takie jak 
kalkulowanie, sporządzanie bilansów „zysków i strat” czy pragmatyczny sto-
sunek do rzeczywistości, stały się cnotami człowieka w ogóle. Maria Ossow-
ska, tropiąc ich źródła, odnajduje je nie tylko u Weberowskiego purytanina, 
ale również w prozie Daniela Defoe, a nawet u przedstawiciela renesanso-
wego mieszczaństwa włoskiego – Leona Battisty Albertiego (1404–1472), 
w którym Werner Sombart (1913) widział prekursora Benjamina Franklina 
(1706–1790). Kupiecka mentalność, o czym za chwilę, towarzyszyła również 
coraz częściej wojskowym dowódcom, traktującym wojnę w kategoriach eko-
nomicznego zysku.

Dla mieszczanina istotne były trzeźwa skrupulatność i metodyczność, 
pozwalające mu systematycznie pomnażać swoje bogactwo i zarządzać nim. 
„Kto potrafi  rządzić dobrze czasem, będzie panem każdej sprawy” (za: Os-
sowska 1985: 254) – poucza Albertini – dlatego człowiek powinien przede 
wszystkim nauczyć się racjonalnie planować swoje działania. Ponad trzy-
sta lat później podobnych rad udziela Benjamin Franklin, pisząc: „Każdej 
rzeczy przydziel właściwe jej miejsce, każdej sprawie wyznacz właściwą dla 
niej chwilę” (za: Ossowska 1985: 84). Mieszczanin powinien żyć z ołówkiem 
w ręku, aby planować, przewidywać i konsekwentnie realizować swoje dzia-
łania, obojętnie, czy dotyczą one handlu, czy pracy nad swoim poziomem 
moralnym. Jego kupieckie księgi, tak jak jego sumienie, powinny być zawsze 
„porządne i doprowadzone do czysta” (za: Ossowska 1985: 150). W osiemna-
stowiecznym „bestsellerze” autorstwa Daniela Defoe pozostawiony na bez-
ludnej wyspie Robinson Crusoe pokazuje znaczenie cnót mieszczańskich – 
przezorności, oszczędności, pracowitości, myślenia w kategorii strat i zysków. 

który dla człowieka prekapitalistycznego był raczej odrażający, otrzymał pełną etyczną aprobatę” 
(Ossowska 1985: 199). 
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To one, przez metodyczne mierzenie się z kolejnymi trudnościami, umożli-
wiają mu przeżycie (za: Ossowska 1985: 155). 

Niezwykle istotną – również w wojennej praktyce – mieszczańską cnotą 
stała się użyteczność. Działalność człowieka powinna być przede wszystkim 
pożyteczna i wydajna, przynosząca maksymalny zysk. Zarówno wzór kup-
ca z wieku piętnastego, jak i wzorowy obywatel w katechizmie moralnym 
doby Wielkiej Rewolucji Francuskiej21 przede wszystkim „rozważa i kalku-
luje”, trzeźwo oceniając ryzyko i koniunkturę, przez co jego czyny stają się 
wzorcowo użyteczne. Wartością staje się również działanie praktyczne, w od-
różnieniu „od szlacheckiej donkiszoterii i księżej metafi zyki” (Baszkiewicz 
1970: 17). Tak jak w przywołanej powyżej etyce purytańskiej „czcze wątpli-
wości” i „bezproduktywna kontemplacja” powinny zostać zastąpione meto-
dycznym i skrupulatnym spełnianiem swoich obowiązków, a każda działal-
ność – łącznie ze sportem i sztuką – powinna służyć praktycznym celom.

Nie należy zapominać, że w miastach rozwijały się również dalekie od 
tych „purytańskich” cnót wartości, a do najważniejszych należała renesan-
sowa wiara w człowieka, zainteresowanie jego ziemskim, materialnym losem 
oraz dążenie do zrozumienia świata, które wkrótce stało się w kulturze euro-
pejskiej „wartością centralną i bezwarunkowym dążeniem człowieka” (Flis 
2003: 247). Ponowne odkrycie antyku przyczyniło się do rewolucji technicz-
nej i naukowej, za którymi stała wielka ufność pokładana w ludzkim rozumie 
i przekonanie o potrzebie naukowych podstaw wszelkiej ludzkiej działalno-
ści. Coraz większą uwagę zaczęto poświęcać analizie ludzkich działań i ogra-
niczających je struktur instytucjonalnych, zaś ów trzeźwy realizm i myślenie 
w kategoriach przyczynowo-skutkowych objawiły się już w politycznych pis-
mach Niccola Machiavellego (1469–1527) i Th omasa Morusa (1478–1535). 
Szukali oni w nich efektywnych mechanizmów sprawowania władzy, ade-
kwatnych dla społeczeństw, w których kategorie średniowieczne straciły już 
swoją dawną ważność.

Tym bardziej że dzięki biurokracji – coraz liczniejszym rzeszom facho-
wych urzędników i coraz bardziej rzeczowym i bezosobowym regułom 
– działania władzy zataczały coraz szersze kręgi, ingerując w kolejne sfery 
życia swoich poddanych. Ekspansja państwowej władzy – jak zauważa Jan 
Baszkiewicz – ciągle rosła: „ogarniała przemysł i handel, transport, kredyt, 
dbałość o techniki produkcyjne i kwalifi kacje zawodowe ludzi, intensyw-
ną propagandę” (Baszkiewicz 2009: 63; por. Braudel 1992b: 476; Tilly 1997: 

21 Maria Ossowska wnikliwie analizuje tu jako przykład Katechizm Constantina F. Volneya, 
powstały w 1793 roku i stanowiący odpowiedź na memoriał Komitetu Oświatowego Zgroma-
dzenia Narodowego, żądającego „świeckiego nauczania moralności, opartego na uczuciach na-
turalnych i rozumie” (Ossowska 1985: 280).
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131–132). Stała za tym pewna ideologia, której podstawami, stopniowo, stały 
się prawo rzymskie oraz starożytna fi lozofi a polityczna. Uzasadniała ona ra-
cjonalną troskę państwa o coraz szersze sfery życia społeczeństwa. Religij-
ne uprawomocnienia (idea władzy króla wprost od Boga) i cesarskie wzorce 
(„król jest cesarzem w swoim królestwie”) stopniowo blakły w obliczu teorii 
prawa naturalnego. Państwo stawało się coraz bardziej świadome swej świe-
ckiej roli, polegającej na spełnianiu potrzeb ludzi, a nie na prowadzeniu ich 
do zbawienia. Racjonalne miary efektywności władzy powoli zastępowały 
dawne wartości, ograniczające działania rządzących za pomocą utrwalonych 
w świadomości społecznej tradycji, przywilejów, zwyczajów i moralnych cnót 
wymaganych od władców (Baszkiewicz, Ryszka 1970: 164; por. Parker 2008c: 
182). Zamiast dawnego blichtru absolutna władza obiecywała ludziom pre-
stiż państwa i narodu, racjonalny ład, bezpieczeństwo, pomyślność i stabili-
zację (Baszkiewicz 2009: 71), a te nowe wartości przemawiały do społeczeń-
stwa powstałego w wyniku rozpadu dawnych, feudalnych struktur.

Monopolizowaniu prawomocnego posługiwania się przemocą przez 
związek polityczny nieodłącznie towarzyszyła racjonalizacja reguł jej sto-
sowania (Weber 2002: 656). Stworzenie i skuteczne funkcjonowanie stałej, 
biurokratycznej instytucji militarnej wymagało nowego prawodawstwa, po-
twierdzającego wyłączne prawo pana do prowadzenia wojny. Prowadzenie 
wojny zaczęło być ujmowane w coraz bardziej przejrzyste i precyzyjne reguły, 
których źródłem, stopniowo, stawało się wyłącznie państwo. Już 

pisarze średniowieczni, poczynając od Tomasza z Akwinu, utrzymywali zawsze, 
że wojny może prowadzić tylko władca suwerenny [...]. W istocie prawo pozo-
stawało martwą literą tak długo, jak długo książę miał niewiele więcej władzy 
niż jego wybitniejsi lennicy, a niektórzy drugorzędni baronowie w swych nie-
dostępnych zamkach mogli sprawować niczym niekontrolowaną władzę nad 
swymi włościami. Konsolidacja władzy książęcej położyła kres temu, co średnio-
wieczni prawnicy określali mianem „wojny prywatnej”. Pisarze wieku XVI i XVII 
wyraźnie rozgraniczają wojny prowadzone przez „doskonałe państwa” od wojen 
prywatnych. Utraciły one wszelkie ostatnie sankcje feudalne i przekształciły się 
w pojedynki między poszczególnymi jednostkami lub w pospolity bandytyzm 
(Howard 2007: 30). 

Pojawiły się również nowe przekonania, w których pojęcia wojny, woj-
ska i wojownika zostały poddane gruntownej modyfi kacji. Wojna nie była 
już dłużej sprawą bohaterstwa indywidualnego rycerza22, a logiką wojennych 

22 Mimo iż wojna była udziałem nie tylko feudalnych panów, ale i rzeszy mężczyzn po-
chodzących z niższych klas społecznych, czytając średniowieczne źródła, zwłaszcza epikę typu 
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działań stopniowo przestało kierować dążenie do przestrzegania rycerskich 
zwyczajów i etykiety. 

Dawniej wymagania stawiane przez feudalny system społeczno-kultu-
rowy niejednokrotnie stawały w poprzek czystej efektywności działań. Sta-
nowiący wzór średniowiecznych cnót Roland nie zadął w róg, nie wezwał 
pomocy, skazując swój oddział na porażkę, jednak ocalił to, co wydawało się 
ówczesnym najważniejsze – swój honor i odwagę. Prawdziwym rycerzom 
nie wypadało schodzić z koni do walki bądź używać kuszy czy tym bardziej 
broni palnej. Działo się tak, gdyż, jak tłumaczy Maria Ossowska: „O chwa-
le rycerza decydowało nie tyle zwycięstwo, ile to, jak walczył” (Ossowska 
1986: 77). Liczne tego przykłady podaje w swym dziele Jesień Średniowiecza 
Johan Huizinga: 

Henryk z Trastamary chce za wszelką cenę bić się z nieprzyjacielem w otwartym 
polu. Zrzeka się więc dobrowolnie swej dogodnej pozycji i na skutek tego prze-
grywa w roku 1367 bitwę pod Najera (lub Navarette). Wojsko angielskie domaga 
się w roku 1333 od Szkotów, by ustąpili ze swego dobrego stanowiska na równinę 
i umożliwili w ten sposób walkę wręcz. Gdy król Francji nie znajduje żadnej drogi 
do uwolnienia Calais, prosi uprzejmie Anglików, aby wyznaczyli mu jakieś pole 
walki. [...] Wilhelm z Hennegau idzie jeszcze dalej: proponuje on królowi francu-
skiemu trzydniowe zawieszenie broni, aby w tym czasie zbudować most, na któ-
rym wojska mogłyby spotkać się w celu stoczenia bitwy (Huizinga 1996: 128–129).

„Czymże jednak jest – pyta Ludwik Stomma – przyziemna skuteczność 
wobec sacrum? [...] Mit jest zawsze silniejszy od rzeczywistości” (Stomma 
2014: 41). Dlatego średniowieczni rycerze stają do bitew w uświęconym tra-
dycją i sprawdzonym przez ich poprzedników szyku, nawet jeśli doświad-
czenie podpowiada im, że stare sposoby już „nie działają”. Nikt jednak 
– komentuje antropolog porażki francuskiego rycerstwa – „nie proponuje 
żadnych reform wojskowych. Nikt nie zdaje się też zauważać uderzające-
go podobieństwa przebiegu bitw pod Crécy i Maupertuis23, a tym bardziej 
analizować przyczyn tych klęsk. Jest to poniekąd zrozumiałe, skoro w obu 
przypadkach rycerstwo francuskie walczyło honorowo i prawidłowo, podług 
świętych praw i wzorem ojców” (Stomma 2014: 30). Przyczyn niepowodzeń 

chansons de geste, można odnieść wrażenie, że ci byli jedynymi liczącymi się w czasie bitew 
postaciami. Jeszcze w trzynastym wieku dominowała opinia, iż „jeden rycerz wart jest tyle co stu 
piechurów” (Contamine 1999: 75). Niezależnie od kwestionowanej przez niektórych historyków 
przydatności w boju (por. Bachrach 2008: 96) supremacja społeczno-ekonomiczna, a także kul-
turowa rycerstwa była niezaprzeczalna. 

23 Bitwa pod Crécy (1346) oraz pod Poitiers (1356) – wielkie starcia wojny stuletniej, w któ-
rych francuskie rycerstwo poniosło dotkliwą klęskę z rąk angielskiego łucznictwa.  
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ówcześni „wojskowi teoretycy” doszukują się raczej w „siłach wyższych” – czy 
to w niespodziewanej burzy, czy w fakcie, że Filip VI wyruszył na wojnę „nie 
z prawdziwym proporcem (orifl amme) władców Francji, oryginał pozostał 
w bazylice Saint-Denis, ale jego kopią” (Stomma 2014: 27). 

Jednakże, pisze Johan Huizinga, „rzeczywistość wszelkimi sposobami 
zmuszała umysły do zanegowania rycerskiego ideału” (Huizinga 1996: 131). 
Było to widoczne już w czasie wojny stuletniej (1337–1453) składającej się 
w dużej mierze z rajdów mających na celu podkopanie morale przeciwnika 
oraz jego zaplecza gospodarczego. Tego rodzaju działania, jak zauważa histo-
ryk, „nie wymagały zaawansowanego uzbrojenia, zanikł też popyt na trady-
cyjne cnoty i umiejętności, jakimi szczyciła się wojskowa arystokracja. Koń, 
na jakim wyruszano na rajdy, mógł być mały i bez rodowodu, a podpalanie 
wioski czy stodoły równie dobrze udawało się szeregowemu żołnierzowi, 
jak arystokracie” (Huizinga 1996: 107). „Czyż trzeba jeszcze – pytał biograf 
szesnastowiecznego rycerza Louisa de la Tremouille’a – rycerskiej sztuki, siły, 
wytrwałości, dyscypliny i honoru, gdy na polu walki pojawia się broń pro-
chowa?” (Keegan 1998: 326). 

Stopniowo rycerska obyczajowość i honorowe kodeksy przestały kształto-
wać doktryny militarne i wywierać tak znaczący wpływ na strategię i taktykę 
wojenną. Wojna stała się interesem i to właśnie prawa ekonomii zaczęły decy-
dować o jej przebiegu. Logika pieniądza, swoista kupiecka mentalność kiero-
wała działaniami kontraktorów, którzy traktowali swe wojska jak kapitał, któ-
ry należało pomnażać, nie zaś bezmyślnie trwonić (por. Howard 2007: 34). 
Kondotierzy celowo przeciągali niektóre konfl ikty, aby dłużej otrzymywać 
żołd. Skutkowało to działaniami o niskiej intensywności – długotrwałymi 
oblężeniami i seriami drobnych potyczek. Mało który dowódca decydował 
się ryzykować swój oddział w otwartym starciu, umożliwiającym szybkie roz-
strzygnięcie. Jednakże to, co było racjonalne dla najemnika, często szkodziło 
interesom państwa, na co zaczęli zwracać uwagę jego reformatorzy. 

Aby armia stała się doskonałym instrumentem władzy, musiały w niej 
zapanować nowe zasady. Biurokratyczną kontrolą objęto zarówno proces 
rekrutacji, jak i wyposażenia, uzbrojenia i zaopatrzenia armii. Monopol pań-
stwa objął również produkcję broni, mundurów i innego rodzaju wojskowego 
sprzętu. O pionierskich reformach w siłach zbrojnych siedemnastowiecznej 
Francji pisze Michael Howard:

Najważniejszą innowacją było jednak stworzenie cywilnej administracji do za-
rządzania armią [...]. Urzędnicy realizowali i nadzorowali wszystkie kontrakty na 
dostarczanie żywności, broni i wyposażenia, włącznie z mundurami. [...] Fran-
cję podzielono na okręgi. Ich potencjał gospodarczy został oceniony i rozdzielo-
ny, żołnierze w sposób zorganizowany zakwaterowani i żywieni, założono stałe 
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magazyny i arsenały. Urzędnicy ministerialni wizytowali co dwa miesiące każdy 
pułk, oceniając jego stan, dowództwo i wypłatę żołdu. W czasie wojny towarzy-
szyli wojsku, dbając o regularne zaopatrywanie go z magazynów tam, gdzie to 
było możliwe, lub dokonując regularnych rekwizycji, jeśli dostawy z magazynów 
nie wchodziły w grę (Howard 2007: 73–74; por. Jones 1995: 159–161; Lynn 2008a; 
Parker 2008c: 172).

Racjonalne planowanie, zgodnie z zasadą efektywności, objęło zresztą 
nie tylko zaplecze pola walki, a racjonalizacja zaopatrzenia, wyposażenia 
i umundurowania żołnierza miała funkcję nie tylko jego aprowizacji. Roz-
począł się bowiem proces planowego i racjonalnego wytwarzania wojskowej 
kultury, mającej na celu podsycanie lojalności wobec Króla i Korony i wytwo-
rzenie swoistego esprit de corps, braterstwa broni. Służyło temu wyposażanie 
żołnierzy w jednolite i efektowne umundurowanie oraz organizowanie syste-
mu awansów, premii, nagród i odznaczeń dla najwierniejszych dowódców 
i szeregowych. Wzmacniano również solidarność formacji poprzez specjalny 
system dystynkcji, wyróżnień czy hymnów komponowanych specjalnie dla 
danej jednostki. 

I tak – opisuje Geoff rey Parker – w 1534 roku Karol V zorganizował na terenie 
swych trzech włoskich posiadłości (Neapolu, Sycylii i Lombardii) stałe regimenty 
hiszpańskie (zwane tercio). Każdy z nich miał własne insygnia i barwy, własnych 
kapelanów, dowódców, jak również własną orkiestrę i służbę medyczną (ta pierw-
sza liczyła 23 ludzi, a ta druga zaledwie trzech!), czemu wyraźnie przyświecała 
intencja ożywienia tradycji i lojalności grupowej dawnych legionów rzymskich 
(Parker 2008c: 169). 

Oczywiście w szesnastym wieku wytworzenie jednolitego umundurowa-
nia – o jednakowym kroju i barwie – dla wielotysięcznej armii nie wchodziło 
jeszcze w grę z powodu braku technicznych możliwości. Tym niemniej taka 
armia – racjonalnie zorganizowana i integrowana za pomocą celowych i pla-
nowych środków – istniała już jako idea, która w miarę upływu dziesięcioleci 
realizowała się w coraz większym zakresie (por. Mumford 1966).

Racjonalizacja objęła również samo pole bitwy, do czego wrócę jeszcze 
w dalszej części rozdziału. Optymalne wykorzystanie broni palnej wymaga-
ło radykalnych zmian w sposobie formowania oddziałów piechoty do walki. 
Stopniowo taktykę opartą na wielkich czworobokach piechurów zaczęła za-
stępować formacja liniowa. Najbardziej znanym i najskuteczniejszym przy-
kładem wykorzystania formacji czworoboków były hiszpańskie tercios, dzięki 
którym w szesnastym wieku Hiszpania królowała na polach bitew. Jak wyjaś-
nia istotę taktyki opartej na tego rodzaju formacji Zbigniew Wójcik: 
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Zadaniem pikinierów, uzbrojonych w długie, mocne piki, było niedopuszczenie 
jazdy nieprzyjacielskiej do środka czworoboku. Piki swe wbijali oni często w zie-
mię, tworząc tym samym coś w rodzaju ostrej, żelaznej palisady, jakże trudnej do 
sforsowania! Za osłoną pik strzelcy kierowali ogień na atakującego wroga. Gdy 
pierwszy ich szereg strzelał, drugi nabijał broń, by za chwilę zluzować tych, którzy 
byli w pierwszej linii (Wójcik 2004: 168). 

Sformowani w szeregi strzelcy strzelali salwami na rozkaz ofi cerów. Za-
stosowanie kontrmarszu sprawiło, że „podczas bitew na zachodzie Europy 
wielkie oddziały piechoty wyglądały jak fortece poruszające się powoli, ale 
strzelające ciągłym ogniem” (Markiewicz 2002: 99). Wadą tej formacji była 
jej niezdolność do manewrowania w momencie, gdy bitwa już się rozpoczę-
ła, i wynikająca stąd taktyczna nieskuteczność. Pragnienie zracjonalizowania 
tego sposobu walki – zmaksymalizowania własnego ognia i zminimalizowa-
nia zagrożenia pociskami przeciwnika – wymagało więc daleko posuniętej 
zmiany. Dzięki rozciągnięciu linii bojowej – zauważa Geoff rey Parker – „woj-
sko było wykorzystane znacznie bardziej »ekonomicznie«, gdyż w formacji 
liniowej o wiele więcej żołnierzy miało szansę trafi ć przeciwnika” (Parker 
2008c: 176).

To właśnie „ekonomia”, z jej nieubłaganą zasadą konfrontowania kosztów 
i zysków, stała się osią wyznaczającą logikę transformacji wojny. Podejmowa-
ne reformy miały bowiem sprawić, że działania zarówno żołnierzy i dowód-
ców, jak i obsługującego ich aparatu administracyjnego będą w maksymalny 
sposób efektywne i wydajne. Coraz szersza interwencja urzędników – w sferę 
higieny i zdrowia, wykształcenia, rozrywek czy emerytury – była powodowa-
na nie tyle dobrodusznością władzy, ile praktycznymi i racjonalnymi wzglę-
dami. Jak zauważa Collin Jones, o zwerbowanych i wyszkolonych żołnierzy 
opłacało się dbać tak samo jak o przedmiot swojej inwestycji (Jones 1995: 
161). Wytrenowane oddziały, utracone w walce, nie były łatwe do zastąpienia, 
podobnie jak magazyny z amunicją i żywnością. Walna bitwa była na tyle ry-
zykowna, że wojskowi myśliciele utrzymywali, iż państwo na wygranej traci 
podobnie wiele jak na przegranej (por. Anderson 1988: 196; Palmer 1986: 
94). Stąd żadna ze stron nie była nią zainteresowana.

Historycy wojskowości dla konfl iktów rozgrywanych w osiemnastym 
wieku proponują określenie wojny ograniczonej. Rzeczywiście, „nigdy do tej 
pory wojna nie opierała się w takim stopniu na racjonalnej kalkulacji eko-
nomicznej” (Lynn 2008a: 199; por. Palmer 1986: 94). Jak zauważa Stanisław 
Salmonowicz, marzenia o zwycięstwach twórcy pruskiej armii, Fryderyka 
Wilhelma I, „gasły natychmiast, kiedy do głosu przychodziły trzeźwe roz-
ważania... kwatermistrza i buchaltera armii, prosty rachunek kosztów każde-
go dnia wojny, a z tym i konieczność przewidywania strat w stanie z takim 
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trudem i kosztem skompletowanych, uzbrojonych i jednolicie umundurowa-
nych żołnierzy” (Salmonowicz 1981: 36). Ekonomiczna kalkulacja i myślenie 
w kategoriach zysków i strat sprawiały, że władcy starali się coraz lepiej kon-
trolować nie tylko swe siły zbrojne, ale i przebieg działań wojennych – prze-
widywać zachowania swojego przeciwnika i w planowy sposób wykorzysty-
wać dostępne środki. Jednocześnie to, co działo się na europejskich polach 
bitew, było – jak zauważył Eugene Miakinkov – „nieuchronnym produktem 
intelektualnych konstruktów”, bitwy zaś były „areną, na której europejskie 
armie manifestowały swoje idee w praktyce oraz ujawniały swoje rozumienie 
wojennych teorii” (Miakinkov 2009: 29–30).

Fryderyk II był najprawdopodobniej pierwszym z nowoczesnych wo-
dzów, który zdał sobie sprawę, że „dowodzenie wojskami to przede wszyst-
kim sprawa refl eksji” (Salmonowicz 1981: 69). Działalność koncepcyjna i or-
ganizacyjna stanowiła dla niego sprawę zasadniczą, zaś dowodzenie na polu 
bitwy było jedynie „konkretyzacją sytuacji z góry przewidzianych i przygoto-
wanych”. Klasyczna strategia osiemnastego wieku – tłumaczy Salmonowicz – 
„polegała na prowadzeniu kampanii ostrożnych, powolnych i metodycznych. 
[...] Istotne było zajęcie dogodnych pozycji, osiągnięcie korzyści terytorial-
nych (jakże istotnych w ewentualnych przetargach pokojowych!), zdobycie 
i oparcie się następnie o silne twierdze. Armia przeciwnika miała być raczej 
»wymanewrowana« bądź wygłodzona niż frontalnie pobita...” (Salmono-
wicz 1981: 59–60). Przełomem, jak zauważają historycy, były dopiero wojny 
doby rewolucji francuskiej, w której „strategia anihilacji”, agresywna, oparta 
na ofensywie i mobilności, zdecydowanie przeważyła nad „strategią małych 
kroków”, które prowadziły do wojny ograniczonej, długiej, lecz mało inten-
sywnej (Palmer 1986: 94). Wojny „nieograniczone”, „totalne” pojawiły się 
wraz z zastąpieniem armii zawodowych służących dynastycznemu państwu 
przez armie obywatelskie służące narodowi. Tym niemniej ich zapowiedź 
było widać już w działalności Fryderyka II, którego siły zbrojne z ludowym 
entuzjazmem nie miały wiele wspólnego.

Podobieństwo leżało gdzie indziej. W wojnie siedmioletniej (1756–1763) 
„król-fi lozof ”, jak nazywano pruskiego władcę, zerwał z dotychczasowymi 
ograniczeniami dyktowanymi przez potrzeby dawnych kalkulacji i wprowa-
dził nowe normy racjonalności i efektywności. Zamiast długich działań, któ-
re wiele kosztują i „psują” dyscyplinę w oddziałach, zaproponował szybkie 
i gwałtowne posunięcia ofensywne. Wyzwolona z okowów moralności anali-
za najskuteczniejszych strategii postępowania, prowadzących jak najkrótszą 
drogą do zaplanowanego celu, sprawiła, że była to wojna wyjątkowo bezlitos-
na i brutalna. Bezwzględne akcje poboru rekruta, rekwizycji żywności i pie-
niędzy stały się codziennością. Jednak, jak podkreśla Stanisław Salmonowicz, 
w odróżnieniu od drugiej strony konfl iktu, gdzie gwałty, rzezie i grabieże były 
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„dziełem nieregularnych bądź niezdyscyplinowanych oddziałów”, po stronie 
pruskiej były one wyrazem świadomej polityki, odgórnych decyzji i rozka-
zów (Salmonowicz 1981: 83; por. Jones 1995: 153–154; Lynn 2008a: 189). Ta 
próba racjonalizacji żołnierskiej przemocy nie miała oczywiście prowadzić 
do jej ograniczenia, a jedynie do skanalizowania jej w korzystnym dla pań-
stwa kierunku i poddania jej administracyjnej kontroli.

Zresztą, Fryderyk II nie był pierwszym, który zdał sobie sprawę z tego, że 
stosowanie przemocy jest najskuteczniejsze i najbardziej efektywne wtedy, gdy 
zostanie ono wyzwolone z ograniczeń, jakie nakłada tradycyjna moralność. 
Zasadę tę głosił już Machiavelli, pisząc, że gdy chodzi o zbawienie ojczyzny, 
„nie należy w ogóle zastanawiać się nad sprawiedliwością i niesprawiedliwoś-
cią, ludzkością i okrucieństwem, postępowaniem chwalebnym i godnym po-
tępienia” (za: Baszkiewicz, Ryszka 1970: 184); ważna jest tylko skuteczność 
działania. Pisma fl orenckiego myśliciela cieszyły się popularnością przez ko-
lejne stulecia, o czym świadczy liczba ich wydań. Wiadomo, że inspirowali się 
nimi Maurycy z Nassau, Gustaw Adolf, a także Napoleon i Clausewitz (por. 
Baran 2008: 11). Raimondo Montecuccoli, austriacki feldmarszałek, uznawa-
ny na najwybitniejszego teoretyka wojskowego siedemnastego wieku, radził 
swojemu władcy: „Albo ty jego będziesz dławił, albo on cię zdławi. Ani litości, 
ani pardonu w boju mu nie dawaj, na pewno wiedząc, że on ci w nieszczęściu 
twym ani jednego, ani drugiego nie okaże” (za: Wyszczelski 2000: 102). 

Odseparowanie polityki i jej podstawowego środka – wojny – od katego-
rii moralnych znalazło swój wyraz w prawie. Powstające w szesnastym i sie-
demnastym wieku doktryny prawne cechował coraz dalej posunięty laicyzm, 
wyrażający się w rezygnacji z religijnych autorytetów i dziedzictwa religijnej 
tradycji. Pojęcie reipublicae Christianae, rzeczypospolitej chrześcijańskiej, 
przez długi okres średniowiecza narzucające wzorce działania politycznego, 
w dobie suwerennych państw traciło swoje znaczenie. Wykrystalizowała się 
zasada, iż to dobro suwerennego państwa powinno być prawem najwyższym. 
Precyzyjnie wyłożył to Jean Bodin w wydanej w 1576 roku w Paryżu pracy Les 
six livres de la Republique (Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej). Władza suwerenna, 
stanowiąc istotę władzy państwowej, wieczna i niepodzielna, niepodlegająca 
żadnym prawom prócz boskich, nie może być ograniczana ani z zewnątrz, 
przez cesarza bądź papieża, ani z wewnątrz, przez własnych poddanych. Inte-
res państwa leży poza kategoriami etycznymi, a sedno polityki tkwi w „racji 
stanu”. Czym ona jest, tłumaczył dobitnie siedemnastowieczny myśliciel Juan 
Alfonso de Lancina, a jego nauki dobrze przyswoili sobie ówcześni władcy: 
„Racja stanu czyni godziwymi rzeczy, które w innych sytuacjach byłyby god-
ne potępienia. [...] Pierwszym prawem państwa jest czuwać nad własną eg-
zystencją i czasem jest konieczne nie przebierać w środkach, by osiągnąć cel” 
(za: Salmonowicz 1981: 46). 
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Jednocześnie wojny religijne, które wstrząsnęły szesnasto- i siedemnasto-
wieczną Europą, prowadziły paradoksalnie – jak zauważa Geoff rey Parker 
– do „»dekonfesjonalizacji« życia politycznego w celu zminimalizowania ry-
zyka wymykających się spod kontroli konfl iktów” (Parker 2008c: 185–186). 
Wartości religijne wciąż były bardzo istotne – zarówno dla władców wywo-
łujących wojny, jak i dla walczących żołnierzy, tym niemniej – na poziomie 
stosunków międzynarodowych – przestały mieć one decydujące znaczenie. 
W Europie, stopniowo, rozwijał się system równowagi oparty na idei syme-
trii. Międzypaństwowe wojny były, z nielicznymi wyjątkami, wojnami sy-
metrycznymi, określanymi przez wspólnie wypracowaną regulacje prawną. 
Model ten, zakładający zasadniczą równość walczących podmiotów, różnił 
się w sposób fundamentalny od idei „wojny sprawiedliwej” i „wojny świętej”, 
w której jeden przeciwnik miał do wojny pełne prawo, drugi zaś – żadnego. 
Było to adekwatne w epoce, w której porządek międzynarodowy stanowił 
odzwierciedlenie drabiny feudalnej, na której czele stali cesarz bądź papież, 
przyznający korony „pomniejszym” królom, jednakże nie przystawało do no-
wych, politycznych kategorii.

Jak zauważył Herfried Münkler: „Ustępstwo polegające na respektowa-
niu wzajemnej równości, zawarte w uznaniu suwerenności państwowej, sta-
ło się fundamentem klasycznego europejskiego prawa międzynarodowego” 
(Münkler 2004: 85). Symbolicznym momentem narodzin „nowoczesnego 
systemu międzynarodowego” był pokój westfalski, kończący w 1648 roku 
niemiecką fazę wojny trzydziestoletniej (por. Wnuk-Lipiński 2004: 146; 
Kamieński 2009: 62–63). W owym systemie podstawowymi aktorami stały 
się suwerenne państwa, obdarzone równymi, respektowanymi wzajemnie, 
prawami. Defi niowane przez własne terytorium i jasno określone granice, 
stały się one strażnikami prawa i porządku wśród własnych mieszkańców. 
Usankcjonowały ponadto swój monopol na przemoc fi zyczną, a także na są-
downictwo oraz procesy stanowienia i egzekwowania prawa (Held 1997: 8; 
von Bredow 2006: 92). Jednocześnie – z powodu braku nadrzędnej władzy 
zdolnej do zaprowadzenia i utrzymania ładu w przestrzeni międzynarodowej 
– był to system anarchiczny (Bull 1995). Stosunki między państwami mogły 
być regulowane za pomocą dyplomacji bądź wykorzystania sił militarnych 
– oba sposoby zostały uznane za równorzędny środek prowadzenia polityki. 
W ten sposób również wojna oddzieliła się od kategorii moralnych, zostając 
przyporządkowania władzom politycznym wykorzystującym ją do realizacji 
swych suwerennych – określonych racją stanu – celów.

Racjonalizacja wojny wyrażała się również w próbach ujmowania jej 
w kategorie naukowe, rządzące się rozumem, a nie ślepymi namiętnościami 
(por. Guerlac 1986). Liczba „naukowych” publikacji dotyczących wojskowo-
ści w wieku osiemnastym przekroczyła tysiąc, wedle wyliczeń przytaczanych 
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przez Lecha Wyszczelskiego (2000: 113). Stopniowo oświeceniowa, „mecha-
nistyczno-materialistyczna interpretacja świata” przenikała do myśli wojsko-
wej (Gat 1992: 73). Jednym z pierwszych teoretyków poszukujących nauko-
wych, poddających się ścisłym wyliczeniom podstaw prowadzenia działań 
wojennych był Henry H.E. Lloyd (1744–1796), autor pojęcia nauka wojenna. 
Jako typowy przedstawiciel Oświecenia zalecał planowanie działań za po-
mocą konstrukcji arytmetycznych i fi gur geometrycznych. Co ważniejsze 
jednak, twierdził, że nauka wojenna musi się opierać na stałych zasadach, 
pozwalających kontrolować wojenny żywioł (Gat 1992: ix; Wiatr 2000: 90). 

Za podstawową regułę organizującą przemoc i stosujące je siły została 
uznana – wzorem starożytnych – dyscyplina. Szybko stała się ona nie tylko 
techniką pozwalającą w efektywny sposób użytkować ciała żołnierzy, ale rów-
nież wartością, do której dążono konsekwentnie i bez której nie wyobrażano 
sobie wojska i wojny.

4.2.2. Rozszerzanie się zakresu i znaczenia władzy dyscyplinarnej

„Nie wiem, jak w ogóle można mieć armię, jeśli nie pilnuje się w niej stale dy-
scypliny” (za: Keegan 2002: 109) – pisał w 1834 roku książę Wellington, jeden 
z najwybitniejszych europejskich dowódców ery napoleońskiej. Dyscyplina, 
czyli wymóg bezwzględnego podporządkowania się rozkazom dowódców 
oraz wojskowym regulaminom, wydaje się nam dziś – podobnie jak dwie-
ście lat temu – naturalnym i oczywistym elementem żołnierskiego życia. Jed-
nakże przyglądając się zarówno historii wojen, jak i walkom prowadzonym 
w dzisiejszym świecie, musimy zauważyć, że tak nie jest. „Struktura prowa-
dzenia wojen” – zauważa Max Weber – jest „klasycznym siedliskiem cechują-
cej się zmiennymi losami walki między dyscypliną i indywidualną charyzmą” 
(Weber 2002: 850). Równe szyki zdyscyplinowanych i podatnych jednostek, 
świetnie wyszkolonych, wręcz automatycznie wykonujących rozkazy i moty-
wowanych do walki posłuszeństwem i strachem oraz entuzjastyczne, „pija-
ne walką” oddziały wojowników, nadrabiające braki w taktyce i wyszkoleniu 
wysokim morale, determinacją i wiarą w zwycięstwo to dwa skrajne mode-
le prowadzenia wojennych działań. Ich połączenie to z pewnością marzenie 
niejednego wodza śniącego o „podboju świata”, a totalne armie dwudziestego 
wieku powinny nam uświadomić grozę i niebezpieczeństwo takiej syntezy.

Średniowiecznemu rycerzowi, z jego „dążeniem do bezpośredniego zmie-
rzenia się z opromienionym honorem bohatera przeciwnikiem, by zyskać 
osobisty honor” (Weber 2002: 849), dyscyplina była obca. Ówczesna wizja 
wojny zawierała wyraźną sugestię, że chodzi w niej przede wszystkim o „oso-
bistą rywalizację, o cześć i sławę” (Huizinga 1996: 129). Kierowanie się indy-
widualnymi wartościami utrudniało wprowadzenie jednolitego dowodzenia, 
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niezbędnego do egzekwowania rozkazów centrum. Tym bardziej że takie 
pojęcie jak „wojsko”, stała i przewidywalna siła zbrojna, oparta na jednoli-
tym dowództwie, słabo funkcjonowało w świadomości ludzi średniowiecza. 
Armie zwoływano jedynie w razie potrzeby, na określone kampanie, nie two-
rzyły więc one instytucji w późniejszym znaczeniu tego słowa.

W ujęciu historyków związanych z koncepcją rewolucji militarnej dyscy-
plina pojawiła się na skutek wymagań czysto wojskowych, związanych z upo-
wszechnieniem się wojsk pieszych. Piechota była coraz skuteczniejsza w star-
ciach z rycerską jazdą nie za sprawą nowoczesnego uzbrojenia, lecz nowej 
organizacji walki. Dobrym przykładem są tu oddziały szwajcarskich wolnych 
górali24, którzy przełamali monopol jazdy na militarne zwycięstwa wyposażeni 
w tak mało fi nezyjną broń jak halabarda czy pika. Kluczem do ich zwycięstw 
był fakt, iż piechota szwajcarska nie szła w rozsypkę na sam widok nieprzyja-
cielskiej konnicy i była w stanie rozbić rycerską szarżę dzięki dyscyplinie nie-
zbędnej do utrzymania zwartego szyku. Sam Machiavelli pisał o nich: 

Ponieważ chcieli być wolni, a byli przy tym ubodzy, musieli i muszą walczyć z am-
bicjami książąt niemieckich. Ci zaś, ponieważ byli bogaci, mogli utrzymywać ko-
nie, czego z powodu ubóstwa nie mogli robić Szwajcarzy; dlatego okazało się, 
że chcąc jako piechota obronić się przed wrogiem dosiadającym konia, muszą 
przemyśleć starożytną organizację wojska i znaleźć broń, która uchroni ich przed 
gwałtowną siłą konnych. Taka konieczność skłoniła ich do zachowania lub przy-
wrócenia starożytnej organizacji wojska, bez której – co przyzna każdy rozsądny 
człowiek – piechota jest zupełnie bezużyteczna (Machiavelli 2008: 67). 

Jakkolwiek trudno uwierzyć, że szwajcarscy górale poszukiwali rozwiązań 
taktycznych w pismach starożytnych Rzymian, całe następne pokolenie woj-
skowych reformatorów odwoływało się do nich całkowicie świadomie (por. 
Gilbert 1986: 28; Roberts 1995: 14–15). To właśnie Machiavelli w początkach 
szesnastego wieku postulował gruntowną reformę militarną na podstawie 
rzymskich wzorców, głównie pism Polibiusza, Frontyna i Wegecjusza25. „Na 

24 Taktyka szwajcarskiej piechoty oparta na wspólnym ataku w zwartym szyku przyniosła 
fundamentalne zmiany w europejskim sposobie prowadzenia wojen. Po wywalczeniu niezależ-
ności swoim kantonom w pierwszej połowie czternastego wieku Szwajcarzy chętnie oddawali 
bowiem swe wojskowe usługi wszystkim chętnym, zdolnym za nie zapłacić, prowadząc do upo-
wszechnienia się zmian w całej Europie (Ralston 1996: 4; Howard 2007: 21). 

25 Polibiusz (200–118 p.n.e.) był greckim historykiem i kronikarzem imperium rzymskiego, 
autorem Dziejów Rzymu, w których wiele miejsca poświęcił zagadnieniu potęgi militarnej im-
perium i jego podbojów. Frontyn (łac. Sextus Julius Frontinus) (40–103 n.e.) – rzymski żołnierz, 
inżynier i pisarz. Napisał dzieło o wojskowości (De re militari), którą się zajmował w praktyce. 
Do dziś zachował się jedynie fragment Strategemata (O podstępach wojennych). Wegecjusz (łac. 
Publius Flavius Vegetius Renatus), żyjący w czwartym wieku n.e., był autorem wojskowego trak-
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wojnie więcej może dyscyplina niż gwałtowność” (Machiavelli 2008: 255) – 
pisał. Dlatego miejsce niezdyscyplinowanej konnicy powinna zająć piechota, 
choć, należy pamiętać, 

by nauczyli się [oni] trwać w szyku, podporządkować się rozkazom w formie syg-
nałów lub słów dowódcy i potrafi li wykonać je, gdy stoją w miejscu, wycofują się, 
ruszają naprzód, walczą i maszerują. Albowiem bez takiej dyscypliny, przestrze-
ganej i praktykowanej z najwyższą starannością, wojsko nigdy nie będzie dobre. 
Bez wątpienia też żołnierze gwałtowni i niezdyscyplinowani są o wiele słabsi niż 
niepewni i podporządkowani. Porządek bowiem sprawia, że pierzchają obawy, 
chaos zaś tłumi gwałtowność (Machiavelli 2008: 84).

Znaczenie dyscypliny rosło wraz z rozwojem świadomej taktyki, a jednym 
z najbardziej znaczących przełomów w tej dziedzinie były reformy wojska 
niderlandzkiego, przeprowadzone przez Maurycego Orańskiego w latach 
1589–1609. Wielkie czworoboki piechoty zastąpiono wówczas znacznie 
mniejszymi jednostkami taktycznymi, skwadronami, ustawianymi w for-
mację liniową, co ułatwiało ich mobilność. Maksymalne wykorzystanie siły 
ognia muszkietów było możliwe dzięki ulepszeniu techniki kontrmarszu, po-
legającej na kolejnym oddawaniu salw przez szeregi oddziałów. „Ustawienie 
odpowiedniej liczby szeregów pozwalało na prowadzenie ciągłego ostrzału. 
Pierwszy szereg strzelał, po czym przemieszczał się na tył oddziału i tam 
zgodnie z komendami ładował broń. W tym czasie drugi oddawał salwę 
i dokonywał czynności wzorem wcześniejszego rzędu” (Łopatecki 2007: 86). 
Wprowadzenie niderlandzkich rozwiązań w strategii ofensywnej, zaprezen-
towane przez wojska szwedzkie pod wodzą Gustawa II Adolfa, uświadomiły 
europejskim władcom, w jakim kierunku powinny zmierzać ich reformy. Dy-
scyplina była potrzebna ze względów ściśle wojskowych, związanych z ów-
czesną taktyką i techniką działań wojennych, w których na czoło wysuwał się 
„problem skomplikowanego wiązania manewrów ruchowych oddziałów na 
polu bitwy z umiejętnością prowadzenia ognia w zwartym szyku” (Salmono-
wicz 1981: 56; por. Keegan 2002: 142; Howard 2007: 65). 

Jednakże jej upowszechnienia się nie sposób traktować jak prostej po-
chodnej pojawienia się broni palnej i potrzeby jej efektywnego wykorzysta-
nia. Jak zauważa Max Weber, rodzaj używanej broni nie jest tu decydujący, 
gdyż „wszystkie je można stosować zarówno w zdyscyplinowanej, jak i indy-
widualnej walce” (Weber 2002: 850). Oczywiście wprowadzenie dyscypliny 
wśród konnicy było zdecydowanie trudniejsze niż w oddziałach piechoty. 

tatu Epitoma rei militaris (Zarys wojskowości) w czterech księgach, jedynego w całości zachowa-
nego podręcznika wojskowości rzymskiej. 
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Zdawali sobie z tego sprawę szesnasto- i siedemnastowieczni reformatorzy. 
„Po pierwsze – tłumaczy Machiavelli – konni nie mogą, jak piechota, wszę-
dzie dojść. Wolniej niż piechurzy podporządkowują się rozkazom, jeżeli zaj-
dzie potrzeba zmiany ich ustawienia. [...] Konni, rozbici w jakimś starciu, na-
wet po jego zakończeniu nie mogą bez trudności wrócić do szyku; piechurzy 
czynią to bardzo szybko” (Machiavelli 2008: 77).

Tym niemniej dyscyplina zaczęła być kluczowym elementem prowadzo-
nych wojen, zanim jeszcze stało się oczywiste, że to broń palna okaże się pod-
stawowym narzędziem zabijania w wojnach przyszłości. To „dyscyplina, a nie 
proch, doprowadziła do tej przemiany” (Weber 2002: 850) – podkreśla socjo-
log. Taktyka feudalnej konnicy, sprowadzająca się z grubsza do nieskoordy-
nowanych w jedną całość indywidualnych pojedynków, była więc wyrazem 
nie tylko wojennej techniki, ale przede wszystkim braku realnej władzy mo-
narchów, nieumiejących wyegzekwować dyscypliny wśród własnego wojska. 
Upowszechnienie się broni palnej zaś – raczej konsekwencją, a nie przyczyną 
zdyscyplinowania. 

Tym bardziej że znaczenie dyscypliny i jej wartość wychodziły poza sferę 
militarną. W średniowieczu nie była ona cnotą i na próżno szukać jej w ry-
cerskim etosie, choć oczywiście zdarzały się jednostki prowadzące zdyscy-
plinowane życie, według narzuconych sobie dyrektyw (por. Ossowska 1985: 
86). Dopiero w epoce Odrodzenia dyscyplina pojawia się jako wartość po-
żądana, jeden ze składników Machiavellowskiej virtú, dzięki której człowiek 
może sobie zapewnić panowanie nad losem, a władca – skuteczne rządzenie 
państwem. Charakteryzując rodzący się europejski humanizm, Augustyn Re-
naudet pisał, iż: „Najważniejszy jest tu wysiłek jednostki ludzkiej, dążącej do 
rozwinięcia w sobie, za pomocą ścisłej i stałej dyscypliny, wszystkich swo-
ich możliwości, by nie uronić nic z tego, co stanowi o wielkości i wspania-
łości istoty ludzkiej” (za: Braudel 2006: 365). Daniel Defoe, angielski pisarz, 
tworzący na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku, autor słynnego 
Robinsona Crusoe, twierdził, że dzięki rozumnie wpajanej dyscyplinie uspo-
sobienie jest podatne na najlepsze wpływy. Za jej pomocą człowiek staje się 
gentlemanem, nawet jeśli „jego ród będzie dowolnie świeży i skromny” (za: 
Ossowska 1985: 170). Wiara w to, że dzięki wykształceniu i samodyscyplinie 
można stać się lepszym oraz w pełni wykorzystać tkwiące we wnętrzu każde-
go człowieka możliwości, zaczęła towarzyszyć coraz większej liczbie Europej-
czyków w ich codziennym życiu.

Ten elitarny ideał w formie masowej towarzyszył zataczającej coraz szersze 
kręgi reformacji (por. Flis 2003: 389). „Stoicka fi lozofi a samopoświęcenia i po-
słuszeństwa – zauważa Michael Howard – doskonale harmonizowała z trzeź-
wym stylem życia protestantyzmu” (Howard 2007: 66). Ludzie racjonalni, 
uporządkowani, sumienni i produktywni – a taki jest wzór Weberowskiego 
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„nowego człowieka” (por. Landes 2003: 56) – swoje zalety wykorzystywali 
nie tylko w rozwoju gospodarki, ale również – w budowie nowoczesnych 
sił zbrojnych. Protestantami byli wielcy wojskowi reformatorzy – Maurycy 
Orański, Gustaw Adolf i Fryderyk Wilhelm I. Pomysły wprowadzane przez 
Holendrów cieszyły się największą popularnością w krajach protestanckich, 
gdyż to między nimi następowała najbardziej intensywna wymiana idei za-
wartych w podręcznikach oraz stosujących nowe metody instruktorów woj-
skowych, a i zwykłych żołnierzy (por. Parker 2008c: 176). Co więcej, meto-
dyczna systematyzacja własnego życia, mająca swe korzenie w idei religijnej, 
sprzyjała zaprowadzeniu porządku w oddziałach wojskowych. Religijny cha-
rakter dyscypliny w armii szwedzkiej opisywali już – jak podkreśla Michel 
Foucault (1998: 145) – obserwatorzy w siedemnastym wieku. W Prusach 

pietyści oddali się bez reszty w służbę państwu [...] w wielkim dziele budowa-
nia społecznej dyscypliny pruskiej. Różnica polegała jedynie na tym, że pietyści 
chcieli tę dyscyplinę budować środkami religijnymi, drogą kształtowania form 
rygoryzmu moralnego, świadomości obowiązków, a król i jego generałowie nadal 
preferowali w różnych sytuacjach metody brutalnego przymusu i drylu wojsko-
wego (Salmonowicz 1981: 42).

Systematyczne wprowadzanie owego słynnego „drylu” świadczy o tym, że 
dyscyplina zaczęła być postrzegana jako wartość fundamentalna, sama w so-
bie zapewniająca militarne zwycięstwa. Francuz Marechal de Saxe w liście do 
swojego przyjaciela z 1750 roku zapewniał go, że sukcesy pruskich oddziałów 
dadzą się wytłumaczyć „jedynie doskonałością ich dyscypliny i wyćwicze-
nia; wybór ćwiczeń nie jest zatem rzeczą obojętną; w Prusiech pracowano 
nad tym przez całe lat czterdzieści, i to bez wytchnienia” (za: Foucault 1998: 
149). Aby zaś „pracować” nad dyscypliną w sposób metodyczny i wydajny, 
przemianom musiały ulec przekonania dotyczące wojska i jednostek wcho-
dzących w jego skład. 

Na początku szesnastego wieku Machiavelli radził, by podczas werbun-
ku rekruta zwracać uwagę przede wszystkim na jego „domniemaną zacność”, 
którą można wywnioskować z wieku, zajęcia oraz postawy: „żołnierz powi-
nien mieć spojrzenie żywe i pogodne, mocny kark, szeroki tors, muskularne 
ramiona, długie palce, płaski brzuch, krągłe boki, szczupłe nogi i stopy. Wy-
mienione części ciała zwykle czynią mężczyznę zręcznym i silnym, a te dwie 
cechy są pożądane u żołnierza bardziej niż wszystkie pozostałe” (Machiavelli 
2008: 50). Jeszcze na początku siedemnastego wieku takiego wojownika „wi-
dać z daleka, jest nośnikiem znaków – naturalnych znaków energii i odwagi, 
ale również znaków dumy; jego ciało to herb jego siły i waleczności” (Fou-
cault 1998: 131). O lansjerze wcielonym do oddziału tak pisał w 1636 roku 
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obserwator: „idąc, będzie zachowywać rytm, aby mieć tyle wdzięku i powagi, 
ile to tylko możliwe, gdyż lanca jest bronią honorową, która zasługuje na to, 
by nosić ją z powagą i hardo” (Foucault 1998: 131). Dyscyplina potrzebna 
była zatem w czasie pokoju do utrzymywania w porządku stacjonujących żoł-
nierzy. Gdy bowiem wyruszali na wojnę – jak zauważa Niccoló Machiavelli – 
wystarczającą motywacją były „nadzieja i nagrody” (Machiavelli 2008: 256). 

Ten obraz uległ radykalnej przemianie w wieku następnym. W tym okre-
sie żołnierz stał się czymś, „co można wyprodukować” (Foucault 1998: 131). 
Przestały się liczyć jego osobiste przymioty, umiejętności i odwaga. Coraz 
większe znaczenie zyskiwała wydajność całego oddziału, w którym pojedyn-
cza jednostka była zaledwie trybikiem. Sukces w bitwie – zdaniem osiem-
nastowiecznych teoretyków militarnych i dowódców – nie zależał zatem od 
bitności i dzielności ich piechurów, lecz od perfekcji manewrów zdyscypli-
nowanych oddziałów (por. Rothenberg 1986: 35; Roberts 1995: 18). Henry 
Lloyd przyrównywał armię do mechanicznego urządzenia: „jak inne maszy-
ny jest ona złożona z rozmaitych części, a jej doskonałość zależy, po pierw-
sze, od tych licznych części, a po drugie, od sposobu ich rozmieszczenia” (za: 
Speelman 2005: 385). 

O losie przeciętnego żołnierza tamtego okresu historyk Robert L. O’Connell 
pisze: „System wymagał od niego, by stał niewzruszenie, wystawiony na cel 
i bez osłony, oraz strzelał metodycznie do wroga, dopóki nie powalił go strzał 
karabinowy, kula armatnia czy szabla kawalerii” (za: Ehrenreich 2001: 182). 
Zamiast mocnego karku i muskularnych ramion pożądane były więc bez-
względne posłuszeństwo i zmechanizowana zdatność do wykonywania wyćwi-
czonych, automatycznych ruchów. W miejsce odwoływania się do osobistego 
honoru pojawiło się „nakierowanie na »obowiązek« i »sumienność«” (Weber 
2002: 849). Zamiast indywidualnego bohaterstwa i oddania przywódcy jako 
osobie – bezwzględne posłuszeństwo i podległość bezosobowym rozkazom 
i instrukcjom. Obraz pojedynczego żołnierza uległ diametralnej zmianie, zaś 
zasadą organizującą to nowe postrzeganie była właśnie dyscyplina – siła, która 
wprawiała w ruch zaprogramowany mechanizm i stała na straży jego prawid-
łowego funkcjonowania. 

Dyscyplina – można odnieść takie wrażenie – stała się wartością wręcz 
estetyczną. Świadczy o tym umiłowanie ówczesnych królów do wojskowych 
parad, w czasie których identyczni żołnierze poruszali się jak lalki – w rów-
nym szyku, równym tempie, w rytm wojskowych marszów. Wyginając swoje 
ciała w nienaturalny sposób, synchronizując swoje ruchy z ruchami tysiąca 
innych mężczyzn, mechanicznie i bez wahania wykonując kolejne komen-
dy, byli oni dla obserwujących paradę władców żywym dowodem ich potęgi. 
W czasie wojskowej parady – zdaniem Michela Foucaulta – żołnierze stają się 
„przedmiotami” wystawionymi „na ogląd władzy, która ujawnia się w samym 
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spojrzeniu. Nie dociera do nich wprost obraz suwerennej potęgi; odczuwają 
jedynie jej skutki – i to, by tak rzec, od środka – w swych ciałach, doskonale 
czytelnych i podatnych” (Foucault 1998: 183). Socjolog opisuje medal, wybity 
na pamiątkę pierwszej parady wojskowej, w jakiej brał udział Ludwik XIV, 
z dnia 15 marca 1666 roku: 

Po prawej król, z wysuniętą prawą nogą, osobiście dowodzi manewrami przy po-
mocy laski. z lewej strony widziany na wprost zwarty szereg żołnierzy, kolum-
nami rozwijający się w głąb; wyciągają rękę na wysokość ramienia i w idealnym 
pionie trzymają fuzje; prawą nogę wysuwają do przodu, a lewą stopę zwracają 
na zewnątrz. Na ziemi linie przecinają się pod kątem prostym, zarysowując pod 
stopami żołnierzy wielkie kwadraty, służące za punkty orientacyjne przy poszcze-
gólnych etapach i pozycjach ćwiczeń. Zupełnie w głębi widać klasyczną budowlę. 
Kolumny pałacu są przedłużeniem kolumn żołnierzy i wzniesionych fuzji, tak 
samo zapewne układ posadzki przedłuża linie ćwiczebne. Jednak rzeźby nad 
wieńczącą gmach balustradą przedstawiają tańczące postacie [...]. Ludzie nato-
miast zastygają w postawie niezmiennie powtarzanej przez szeregi i kolumny: to 
jedność taktyczna. Architektoniczny porządek, który na szczycie wyzwala ruch 
tańczących fi gur, na dole narzuca reguły i geometrię zdyscyplinowanym jednost-
kom (Foucault 1998: 183–184). 

Zdaniem Foucaulta jest to rytuał władzy dyscyplinarnej, zastępujący do-
tychczasowy ceremonialny spektakl, będący okazją do ostentacyjnej manife-
stacji władzy: „Porażająca widoczność monarchy zmienia się w nieuniknioną 
widoczność poddanych” (Foucault 1998: 184). Należy jednak zwrócić uwagę 
także na estetykę tej wizji, jej surowe geometryczne piękno, pociągające wo-
dzów i polityków przez kolejne stulecia.

W dobie klasycznej armia zamieniła się z różnorodnej i barwnej zbiera-
niny (por. Keegan 1998: 335; Parker 2008c: 170) w swoiste społeczeństwo 
nadzoru (Foucault 1998: 211), produkujące podatne i przydatne jednostki, 
od których nie wymagano już „zacności” i odwagi, lecz „optimum rentow-
ności”, kalkulowanej za pomocą „odpowiednich metod pomiaru”, „zupełnie 
tak samo, jak jakiegoś rzeczowego środka produkcji” (Weber 2002: 854). Co 
więcej, jak twierdzi Michel Foucault, „stopniowe rozprzestrzenianie urzą-
dzeń dyscyplinarnych przez cały XVII i XVIII wiek, ich powielanie na te-
renie całego ciała społecznego” (Foucault 1998: 204) sprzyjało tworzeniu się 
społeczeństwa dyscyplinarnego. Tu dyscyplina staje się podstawową metodą 
rządzenia, produkującą użyteczne jednostki w głównych sektorach społe-
czeństwa: „w produkcji manufaktur, w przekazywaniu wiedzy, w propago-
waniu umiejętności i rzemiosła, w aparacie wojennym” (Foucault 1998: 206). 
Dyscyplina – tak dobrze działająca w wojsku – stała się stopniowo „zarówno 
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w publicznej, jak i prywatnej działalności” podstawą „wszelkiego porządku” 
(Weber 2002: 716; por. Porter 1994: 58).

Władza powoli wkradała się w każdy zakamarek życia podległych jej jedno-
stek, określając, „w jaki sposób [...] wpływać na ciała innych – nie tylko, by wy-
konywały one to, czego się od nich chce, ale żeby działały tak, jak się chce, przy 
pomocy z góry określonych technik, z określoną szybkością i wydajnością” 
(Foucault 1998: 133). Władza dyscyplinarna przestała być jedynie doraźnym 
środkiem zapobiegającym dezercjom i nieposłuszeństwu oddziałów, a stała się 
narzędziem zwiększającym użyteczność i przydatność żołnierskich ciał.

4.2.3. Standaryzacja przemocy 

Opisane powyżej procesy były możliwe dzięki realizacji idei standaryzacji, za 
sprawą której „produkowana” przez państwo przemoc łatwiej poddawała się 
mocy racjonalizujących schematów, kalkulacji i planów działania. Porówna-
nie z fabryką nie jest tu zresztą przypadkowe. Przemoc stała się bowiem pro-
duktem wytwarzanym planowo, w warunkach umożliwiających osiągnięcie 
maksymalnej funkcjonalności i wydajności. W zamkniętych koszarach żoł-
nierze uczyli się traktować zabijanie jak czynność, którą należy wykonywać 
metodycznie i skutecznie, zgodnie z założonymi normami. Różnorodność 
indywidualnych technik została zastąpiona jedną – uznaną za najbardziej 
użyteczną i racjonalną. Ta była wpajana za pomocą identycznego, wystan-
daryzowanego – ujętego w instrukcje i regulaminy – procesu szkoleniowe-
go. Każdy element powstałej w ten sposób „maszyny przemocy” stawał się 
względem siebie kompatybilny. Pojedynczego żołnierza zaczęto traktować 
jak wystandaryzowaną „część zamienną”, trybik machiny, której celem jest 
zabijanie wedle jednolitych wzorców. Standaryzacja umożliwiła ponadto 
w miarę sprawną wymianę „zużytych części” na nowe, identyczne i – podob-
nie jak w produkcji przemysłowej – optymalizację kosztów.

Warunkiem, który umożliwił stosowanie rozwiązań standaryzujących 
i unifi kujących zachowania walczących jednostek, było powstanie stałych ar-
mii, rządzonych przez jedno centrum i – co podkreśla Max Weber – ekwipo-
wanych nie samodzielnie, lecz przez władzę, koncentrującą w swoich rękach 
środki prowadzenia wojny (Weber 2002: 853). To zatem nie przypadek – jak 
twierdzi Michael Howard – że pomysł regularnej musztry narodził się właś-
nie w Holandii, którą, dzięki bogactwom z zamorskiego handlu, stać było 
na utrzymywanie pod bronią żołnierzy przez cały rok i wypłacanie im regu-
larnego żołdu (Howard 2007: 64). Wykształcenie w rekrutach automatyzmu 
działań, który powodował mechaniczne i bezrefl eksyjne wykonywanie kolej-
nych, wyuczonych czynności bez względu na zewnętrzne okoliczności, wy-
magało nieustannych ćwiczeń. Twórca musztry, holenderski książę Maurycy 
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z Nassau, zauważył, że zamiast jednorazowo szkolić żołnierza i zakładać, że 
wykorzysta nabyte umiejętności na polu bitwy, należy poddawać całe oddzia-
ły nieustannemu szkoleniu od chwili powołania do momentu stanięcia oko 
w oko z wrogiem (por. Ehrenreich 2001: 182). 

Rozwój musztry – zdaniem niektórych – można rozpatrywać jako logicz-
ną reakcję na niebezpieczeństwo, „które musiało towarzyszyć użyciu broni 
palnej przez wielu ludzi ustawionych bardzo blisko siebie na polu bitwy” 
(Keegan 2002: 142). Jednakże jej wprowadzenie było wyrazem nie tylko tech-
nicznej potrzeby, ale i pewnych idei. Musztrę bowiem „wymyślono”, zanim 
ludzi uzbrojonych w muszkiety zaczęto ustawiać ciasno obok siebie z rozka-
zem strzelania. Była ona wynikiem intelektualnej refl eksji, próbą naukowego 
zmierzenia się z problemem najskuteczniejszej organizacji wojennych dzia-
łań, nie zaś techniczną odpowiedzią na praktyczny, już zaistniały problem. 
Szyk liniowy oraz salwa muszkietowa, rewolucjonizujące sposób prowadze-
nia wojny (por. Jones 1995: 156; Roberts 1995), były zatem „wynalazkiem”, 
rozwiązaniem pewnej mentalnej zagadki, wprowadzonym w życie dzięki 
sprzyjającym okolicznościom zewnętrznym. 

Za reformami książąt von Nassau stała idea rewitalizacji starożytnych 
wartości, które uznawano za wzorcowe. Jak zauważył Geoff rey Parker: „To 
podczas lektury Taktyki Aeliana w 1594 roku [...] Wilhelm Ludwik von Nas-
sau uzmysłowił sobie, że wymieniając kolejne szeregi muszkieterów, można 
osiągnąć efekt nieustannego ostrzału, jaki w zamierzchłych czasach uzyski-
wali oszczepnicy i procarze” (Parker 2008c: 175). Jego kuzyn Maurycy swoje 
słynne „ćwiczenia” wojskowe – musztry, parady, ustawienia i zmiany formacji, 
a nawet komendy – zaczerpnął również od rzymskich autorów (por. Roberts 
1995: 14–15). Bezpośredni wpływ na holenderskich reformatorów wywarł Ju-
stus Lipsius, uczony z uniwersytetu w Lejdzie. Jako wielki admirator Machia-
vellego oraz rzymskich ideałów dał on wyraz przekonaniu, że wojna nie jest 
aktem niekontrolowanej przemocy, lecz uporządkowanym zastosowaniem 
siły, kierowanej w interesie państwa przez kompetentny i cieszący się legity-
macją organ władzy. By czynić z przemocy efektywny instrument, potrzebny 
był przede wszystkim duch dyscypliny i rzymskiego legionu. Musztra, według 
Lipsiusa, była metodą wpajania żołnierzom stoickich wartości, przede wszyst-
kim „panowania nad sobą, samozaparcia i poddawania się woli zwierzchno-
ści” (Howard 2007: 66; por. Rothenberg 1986: 34–35; Roberts 1995: 14). 

Wraz z objęciem wojska biurokratycznym zarządzaniem, jego funkcjono-
wanie zaczęło być podporządkowane takim wartościom jak wydajność i efek-
tywność, musztra zaś idealnie nadawała się do ekonomizacji ruchów wyko-
nywanych przez jednostki zarówno na polu ćwiczeń, jak i walki (por. Parker 
2008c: 175). Znalazło to swój wyraz w sposobie szkolenia. Machiavelli, opi-
sując ćwiczenia przygotowujące młodych mężczyzn do służby wojskowej, 
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podkreśla, że powinny się one składać z trzech części: „pierwszej, służącej za-
hartowaniu ciała i uczynieniu go odpornym na trudy, szybszym i sprawniej-
szym, drugiej, w której nauczano by posługiwania się bronią, trzeciej uczącej 
przestrzegania zasad organizacji wojska zarówno w marszu, jak i w walce 
oraz w obozach” (Machiavelli 2008: 79). Podobne programy realizowane były 
w pierwszych akademiach wojskowych powstałych w elżbietańskiej Anglii, 
Francji Henryka IV, szesnastowiecznej Wenecji i w Niemczech w początkach 
siedemnastego wieku. „Uczelnia w Siegen w Westfalii na przykład, otwarta 
przez Johna z Nassau w 1617 roku, wykładała program inspirowany innowa-
cjami Williama, krewnego założyciela: nauka języków obcych dla rozwoju in-
telektu, jazda na koniu i szermierka dla dobrego wychowania, stałe ćwiczenia 
parad i musztry dla dyscypliny” (Keegan 2002: 149). Stopniowo jednak coraz 
większy nacisk kładziono na ostatni z tych elementów, a podstawowym celem 
szkolenia stała się produkcja armii posłusznych ludzi. „Z nieforemnego cia-
sta, z nieporadnego ciała” – jak pisze Michel Foucault – należało uformować 
„odpowiadającą zapotrzebowaniom maszynę” (1998: 131). 

Automatyzm działań, nieustanna gotowość i absolutne posłuszeństwo 
były wykształcane przede wszystkim metodami „drakońskiej tresury”. Już 
Machiavelli pisał: „Nie wystarczy jednak wyznaczyć dobrych zasad, jeśli nie 
przestrzega się ich z całą bezwzględnością; nigdzie bowiem nie wymaga się 
takiego przestrzegania zasad, jak w wojsku. Dlatego przepisy, którymi ob-
warowane są te zasady, muszą być surowe i bezwzględne, a wykonawca kar 
– bezlitosny” (Machiavelli 2008: 211). Tę zasadę świetnie przyswoili sobie 
dowódcy nowożytnych europejskich armii. „W czasie walki żołnierze zo-
bowiązani byli do ścisłego wykonywania rozkazów. Siejącego panikę lub 
dezertera sąsiad powinien zabić. Również część straży tylnej przeznaczona 
była do zabijania na miejscu wszystkich żołnierzy łamiących szyk bojowy” 
(Plewczyński 1997: 17) – opisuje sposób organizacji walki niemieckich na-
jemników Marek Plewczyński. Słynny w całej Europie i chętnie kopiowa-
ny przez inne nacje „dryl” był znakiem fi rmowym armii pruskiej, w której 
żołnierz bał się ofi cera bardziej niż wroga (por. Ehrenreich 2001: 181). Jak 
pisał Franz Mehring, „Kij był tak związany z tą armią, jak cień z ciałem” (za: 
Salmonowicz 1981: 56). 

Nie był to jednak przymus ślepy i niekontrolowany. Wręcz przeciwnie 
– ujęty w specjalne artykuły, a następnie regulaminy wojskowe, określające 
szczegółowe przepisy dyscyplinarne. Te stawały się coraz bardziej drobiazgo-
we (por. Plewczyński 1997: 33; Foucault 1998: 153; Anusik 2009: 136), a obok 
wyszczególniania tego, czego żołnierzowi – pod groźbą kary – nie wolno było 
robić, coraz szerzej skupiały się na tym, co wykonać należało. Armie zaczęły 
funkcjonować, opierając się na precyzyjnym rozkładzie dnia, gdzie ćwiczenia 
wojskowe, tak samo jak modlitwa, miały ustaloną swoją stałą porę (Anusik 
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2009: 137; Malešević 2010: 112). Na segmenty dzielono zarówno poszczegól-
ne etapy szkolenia26, jak i każdą pojedynczą czynność, rozkładaną – jak to 
było w przypadku pruskiego regulaminu z 1743 roku – na policzalne „tem-
pa”: „6 temp na przystawienie broni do nogi, 4 – na położenie, 13 – na zało-
żenie na ramię” (Foucault 1998: 150). Stała za tym – zdaniem Michela Fou-
caulta – idea, by „wycisnąć z czasu kolejne chwile, a z każdej chwili – wciąż 
więcej pożytecznych sił” (Foucault 1998: 149). 

Jak zauważa francuski socjolog, na początku siedemnastego wieku regu-
laminy wojskowe były jeszcze mało precyzyjne w porównaniu z tymi, które 
pojawiły się w wieku następnym. W instrukcji dla francuskiej milicji z 1636 
roku możemy przeczytać: „Przyzwyczaić żołnierzy chodzących szeregiem 
albo gromadą do maszerowania w rytm werbla. Osiągnąć to można, zaczy-
nając od prawej nogi, ażeby całemu oddziałowi udało się podnieść tę samą 
nogę w tym samym czasie” (za: Foucault 1998: 146; por. Anusik 2009: 136). 
Opis kroku zwyczajnego zawarty w Przepisie musztry i manewrów dla piecho-
ty francuzkiey wydany w roku 1791 jest już dużo bardziej złożony: 

Na pierwsze komenderowanie przeniesie ciężar ciała żołnierz na prawą nogę. 
Na drugie komenderowanie przeniesie żywo, lecz bez szarpania lewą nogę przed 
prawą na dwie stopy, kolano wyciągnie, palce u nóg spuści i nieco w pole wyda, 
równie jak i kolano, poczem przeniesie ciężar ciała naprzód i bez tupania, nogę 
lewą płasko na ziemi postawi, właśnie o tęż samą odległość, iaka była od nogi pra-
wey, cały ciężar zwracając na nogę stojącą na ziemi; potem przeniesie żywo, lecz 
bez szarpania prawą nogę naprzód, i puszczając ją blisko ziemi, postawi o taką 
odległość i takim samym sposobem, iak się powiedziało o nodze lewey (Foucault 
1998: 146).

Ludzkie działanie – stopniowo – rozłożone zostało na coraz mniejsze 
jednostki czasu, co umożliwiło coraz precyzyjniejsze ich kontrolowanie oraz 
synchronizację. Kolejność ruchów – ubranych w jednakową dla każdego 
formę – można było z góry przewidzieć i zaplanować. „Przy prawidłowym 
wykorzystaniu ciała, gwarantowanym przez porządne wykorzystanie czasu, 
nic nie powinno pozostawać bezczynne czy bezużyteczne; wszystko ma słu-
żyć wspieraniu oczekiwanego czynu” (Foucault 1998: 147–148). Warunkiem 
szybkości i wydajności stało się jak najlepsze powiązanie ruchu z ogólną po-
stawą ciała, ale również – z narzędziem działania. Korelacje pomiędzy ciałem 

26 „Jednym z zasadniczych błędów jest pokazywanie żołnierzowi wszystkich ćwiczeń naraz” 
– głosił regulamin armii pruskiej z 1743 roku. Należało zatem „nauczać stopniowo postawy, po-
tem marszu, robienia bronią, wreszcie strzelania i nie przechodzić do następnej czynności, nim 
poprzednia nie będzie w pełni opanowana” (Foucault 1998: 154). 
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a bronią zawarto w zasadach musztry, precyzyjnie ustalającej kolejne zasady 
postępowania, identyczne dla każdego żołnierza: 

Prezentuycie broń! 3 tempa. 1) Prawą ręką w wyrznięciu kolby chwyta się za broń, 
zamek się płazem w pole obraca lewą ręką, bez poruszania palców z kolby. 2) Broń 
się żywo prawą ręką z ramienia zrywa i przed usta się przenosi, wraz z lewą ręką 
za nią się chwyta z uderzeniem, a to tak, aby mały lewey ręki palec na sprężynie się 
od zamku oparł, wielki zaś iey palec aby na przeciwko ust przyszedł. Kolba trze-
ba żeby w płask przystała do ciała, i broń bez naymniejszego ruszenia, zamkiem 
w pole, prosto trzymana była, bez podnoszenia łokciów. 3) Prawa noga w tył się 
szybko cofa, tak, aby korek za korek przyszedł. Broń bez zamachu, bez podnosze-
nia łokciów, krótko przy ciele w dół przed lewą nogę się zrywa, i tak się, bez pusz-
czenia lewey ręki, wykręca, iżby kurek do ciała a bigiel w pole przyszedł; prawą 
rękę wyciąga się tak iak może na dół wystarczyć, a palce iey w piędź się składają, 
wielkim i pierwszym palcem pod kurkiem ująwszy (za: Foucault 1998: 148).

Dzięki takim przepisom, przyjmującym postać wyraźnej i przymusowej 
instrukcji, „wszystkie lufy unosiły się w jednej linii, salwa rozbrzmiewała jak 
jeden pojedynczy strzał i jedną falą sięgała formacji przeciwnika” (Keegan 
1998: 335). W rezultacie – jak opisuje pruską armię Stanisław Salmonowicz 
– „liczne ewolucje taktyczne [...] były przećwiczone do perfekcji i stąd roz-
kazy wydawane na polu były spełniane automatycznie, a żołnierz, zaabsor-
bowany wykonaniem skomplikowanych rozkazów, nie ulegał panice, po-
zostawał sprawnym kółkiem wielkiego mechanizmu” (Salmonowicz 1981: 
60). O sprawności owej „machiny przemocy” decydowały dwa elementy: po 
pierwsze, opisana powyżej „schematyczność nakazanego działania” (Weber 
2002: 848), a po drugie, umożliwiająca ją racjonalna dyscyplina, o której We-
ber pisał, że „jej swoiste oddziaływanie wynika z tego, że jest ona wspólno-
towym działaniem masowego tworu [...]. Rozstrzygająca jest tu racjonalna 
uniformizacja posłuszeństwa wielu ludzi” (Weber 2002: 848). Za pomocą 
dyscypliny – „sztuki kompozycji sił” – możliwe stało się skonstruowanie ma-
chiny, maksymalizującej swój efekt „poprzez harmonijne połączenie wcho-
dzących w jej skład elementarnych części” (Foucault 1998: 159). 

Pojedynczy żołnierz zaczął być rozpatrywany nie w kategorii indywidual-
nego ciała, źródła odwagi i honoru, które należy ćwiczyć w sile i sprawności, 
lecz anonimowej części większej całości, którą należy umiejętnie zsynchro-
nizować z pozostałymi (Malešević 2010: 126). W swych esejach o taktyce 
z 1772 roku Jacques A. de Guibert pisał o żołnierzu: 

Kiedy jest pod bronią, ma najwyżej dwie stopy maksymalnej rozpiętości, to zna-
czy gdy mierzyć go od jednego do drugiego boku, i około jednej stopy maksy-
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malnej głębi, mierzonej od piersi do pleców, do czego trzeba doliczyć jedną stopę 
realnej odległości pomiędzy nim a stojącym za nim żołnierzem; daje to dwie sto-
py w każdą stronę i wskazuje, że oddział piechoty podczas walki liczy zarówno od 
frontu, jak i w głębi tyle kroków, ile ma szeregów (za: Foucault 1998: 160). 

Jest to – jak widzimy – ujęcie diametralnie odmienne od tego, jakie znaj-
dziemy w średniowiecznych chansons de geste czy w szesnastowiecznych 
programach akademii wojskowych. A jednak już w traktacie Machiavellego 
z 1521 roku pojawiła się idea, by szkolenie rekrutów odbywało się w ramach 
całych batalionów, tak by te nauczyły się robić „to, do czego cały ich organizm 
został przeznaczony, czyli działać razem z innymi batalionami w pełnym 
wojsku” (Machiavelli 2008: 87). „Nie obecność dzielnych żołnierzy bowiem 
czyni wojsko dzielnym, ale dobrze ustawione szyki” (Machiavelli 2008: 88) 
– stwierdził renesansowy myśliciel, antycypując idee prowadzące do stopnio-
wej depersonalizacji jednostek wchodzących w skład wojskowej całości.

W dobie klasycznej – zdaniem Michela Foucaulta – idea standaryzacji 
ujawniła się nie tylko w wojsku, ale także na terenie szkoły, szpitala czy fa-
bryki. W owych instytucjach dyscyplinarnych rządziły szczegółowa precy-
zja regulaminów oraz pedantyczny wzrok inspektorów, a przede wszystkim 
– zasada technicznego i ekonomicznego racjonalizmu (Foucault 1998: 136). 
Ich celem – bez względu na funkcje – była produkcja użytecznych jednostek. 
Z każdego żołnierza, robotnika czy ucznia należało wydobyć maksimum 
skuteczności. „Odmierzony i opłacany czas winien być również czasem bez 
skaz i usterek, czasem wysokiej jakości, kiedy to przez cały czas ciało przykła-
da się do swych zajęć” (Foucault 1998: 146) – tłumaczy logikę tego systemu 
socjolog. Realizację tych zadań umożliwiała standaryzacja poszczególnych 
czynności, ale również stworzenie takiej przestrzeni, która byłaby zarazem 
funkcjonalna i użyteczna.

Marzenia o doskonałym ładzie przestrzennym pojawiły się już w – odwo-
łujących się do starożytnych idei – renesansowych utopiach społecznych. Ich 
autorzy tworzyli wzory idealnie rozplanowanego miasta, stanowiącego odbi-
cie kosmicznej doskonałości (por. Flis 2003: 434–435). Owa „geometryczna 
dyscyplina miasta-utopii” – jak zauważa Andrzej Flis – „przeniknęła w jakiejś 
mierze do życia codziennego północnych Włoch, dając początek nowożyt-
nej urbanistyce” (Flis 2003: 436). Równie starannie zaaranżowana przestrzeń 
społeczna towarzyszyła osiemnastowiecznym instytucjom dyscyplinarnym, 
co drobiazgowo omawia Michel Foucault w rozdziale poświęconym idei pa-
noptycznej27 (Foucault 1998: 191–220). 

27 Panoptykon to nazwa idealnego więzienia, wymyślonego przez fi lozofa utylitarystę 
Jeremy’ego Benthama i opisanego w wydanym w 1787 roku dziele Panoptikon albo Dom Nadzo-
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Kwestia architektury – zauważa – służącej już nie tylko do zwyczajnego oglądania 
(przepych pałaców) bądź nadzorowania zewnętrznej przestrzeni (geometria for-
tecy), ale umożliwiającej sprawowanie wewnętrznej kontroli, drobiazgowej i pre-
cyzyjnej, zapewniającej widoczność tych, którzy się znaleźli w jej obrębie; mówiąc 
ogólniej, kwestia architektury, która byłaby czynnikiem transformacji jednostek: 
ma oddziaływać na tych, którym daje schronienie, zapewniać panowanie nad ich 
prowadzeniem się, pozwalać im odczuć efekty władzy, podporządkować ich po-
znaniu, modyfi kować ich (Foucault 1998: 169). 

Geometryczna ścisłość towarzyszyła zresztą nie tylko architekturze, ale 
także nauce wojskowej. Najpełniejszy tego wyraz znajdziemy w pracy Die-
triecha Heinricha von Bülowa (1757–1807) Geist des neuren Kriegssystems, 
opublikowanej po raz pierwszy w 1799 roku. Idee von Bülowa, jak twierdzi 
Azar Gat, reprezentują skrajną postać oświeceniowej myśli: strategia przybra-
ła tu postać „geometrycznej nauki” (Gat 1992: 83). Wojnę należy prowadzić 
za pomocą matematycznych wyliczeń, nie jest ona bowiem – jak sądzono 
dotychczas – dziedziną sztuki, lecz sferą nauki, dziedziną aktywności ludz-
kiego racjonalnego umysłu. Aplikacja precyzyjnych operacji logicznych nie 
powinna być zatem ograniczana żadnymi pozanaukowymi względami.

Tym bardziej że podobnie „naukowe” idee przeniknęły nawet do etyki, 
na co zwraca uwagę Maria Ossowska, przyglądając się oświeceniowej wizji 
człowieka. Moralność – zdaniem Constantina F. Volneya – to „nauka fi zycz-
na i geometryczna podległa regułom i obliczeniom tak, jak inne nauki ścisłe” 
(za: Ossowska 1985: 283). Ludzką naturę i działanie da się zatem – zdaniem 
osiemnastowiecznych myślicieli – dowolnie kształtować. Kierunek tych prze-
kształceń wyznaczać powinna „wola narodu”, interes całego społeczeństwa. 
Każdy człowiek powinien służyć sprawom publicznym, być użyteczny i mak-
symalnie przydatny. Pojawia się tu jednak pytanie – co w zamian za to otrzy-
ma, dlaczego poświęcanie własnego dobra dla dobra większej całości powin-
no wydawać się każdemu oczywistością. Odpowiedź na to, była – zwłaszcza 
w warunkach funkcjonowania ówczesnych armii – mocno problematyczna. 

Nowożytne siły zbrojne były organizacjami o coraz sztywniejszej, hierar-
chicznej strukturze, składającej się z dwóch wyraźnie rozdzielonych części. 

ru opisujący ideę nowych zasad budowy wszelkich zakładów, w których wszelkiego rodzaju osoby 
winny się znajdować pod nadzorem, w szczególności więzień, ale też aresztów, fabryk, warsztatów, 
przytułków, lazaretów, manufaktur, szpitali, domów wariatów i szkół. Idea panoptykonu została 
rozwinięta przez Michela Foucaulta. Dla niego jest to nie tylko wzorzec architektoniczny, ale 
„zawsze możliwy do uogólnienia wzorzec postępowania, jako sposób określenia związków wła-
dzy z codziennym życiem ludzi” (Foucault 1998: 200). Jest to zatem „pewna forma technologii 
politycznej”, służąca umacnianiu władzy w sposób niewidzialny, lecz przez to – omalże nieogra-
niczony.
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„Wyższą” stanowili ofi cerowie, rekrutujący się głównie spośród warstw szla-
checkich, „niższą” – prości żołnierze, stanowiący zbieraninę najprzeróżniej-
szych elementów społecznych (Huntington 1972: 21; McNeill 1982: 137; 
Burk 2006: 112). Ci pierwsi walczyli „dla sportu” i potwierdzenia swojego 
szlacheckiego pochodzenia (por. Huntington 1972: 27), zaś drudzy – zachę-
cani łupami i pełnym przygód życiem, jakim wydawała się wielu wojaczka. 
Postępująca etatyzacja wojny i nowe sposoby jej prowadzenia dezaktualizo-
wały jednak wcześniejsze motywacje. Państwo wymagało coraz większego 
posłuszeństwa, by maksymalnie racjonalizować przebieg i konsekwencje wo-
jennej praktyki. Powodowało to opór jednostek, których interesy wydawały 
się nie do pogodzenia z potrzebami i dążeniami władzy.

4.3.  Przemiany kultury wojennej a interesy grup biorących 
udział w wojnie. Wartości arystokratyczne a wartości 
profesjonalne

Dyscyplina, wydajność i użyteczność to wartości, na których fundamencie 
wznoszono gmach nowoczesnych sił zbrojnych. Były one bardzo istotne dla 
wojennych reformatorów, którzy w osiemnastym wieku mieli już wyraźną 
wizję armii jako posłusznego narzędzia władzy, aplikującego przemoc zgod-
nie z rozkazami podporządkowanych państwu dowódców. Zunifi kowane od-
działy używające siły w wystandaryzowany sposób były łatwiejsze do kontro-
lowania, a przemoc, którą produkowały, łatwiej poddawała się racjonalnemu 
planowaniu. Wojna stała się przedmiotem kalkulacji, nie tylko w sensie eko-
nomicznym, ale również w znaczeniu technicznym. „Wojnę, toczoną w XVIII 
wieku – zauważa John Keegan – często porównywano do partii szachów [...] 
»fi gury« – bataliony piechoty, regimenty kawalerii – były [...] równe sobie 
rangą i siłą. W rezultacie dobrzy generałowie mogli rozgrywać swoje bitwy 
w sposób podobny do ruchów szachistów” (Keegan 2002: 144; por. Maleše-
vić 2010: 99). Efektywność, utylitaryzm, ład i porządek były również bliskie 
urzędnikom, których zadaniem było kreowanie hierarchicznej, dobrze zarzą-
dzanej organizacji. Niemniej, mimo iż wartości te były korzystne z punktu 
widzenia władcy i jego aparatu biurokratycznego, dużo trudniej było przeko-
nać do nich samych walczących.

Trudno się temu dziwić. Zanim państwo przejęło biurokratyczną kontrolę 
nad wojskiem, wojenne rzemiosło przez kilka stuleci pozostawało zajęciem 
mocno sprywatyzowanym, umożliwiającym każdemu wzbogacenie się na łu-
pach, a nawet społeczny awans i uznanie. „Noszenie broni nie było już dłużej 
przywilejem szlachty, ale stało się zajęciem, które mógł wykonywać w zasadzie 
każdy, który uważał, że się do tego nadaje. Po wielu wiekach obowiązywania 
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mechanizmów ekskluzywnych wojskowość stała się odskocznią kariery spo-
łecznej” (Münkler 2004: 70) – zauważył Herfried Münkler. Bycie najemni-
kiem mogło się stać trampoliną do życiowego sukcesu. 

Po zaciągnięciu się do wojska – pisze Michael Howard – perspektywy stojące przed 
twardym, ambitnym i pozbawionym skrupułów młodym człowiekiem, pragnącym 
wspinać się w górę po drabinie społecznej, były dość obiecujące. Żołd wprawdzie 
wypłacano nieregularnie, lecz jeśli żołnierz przetrwał wszystkie choroby i trudy bi-
twy lub nie przegrał swojej fortuny, to wówczas łupy, okupy i grabież mogły dostar-
czyć mu kapitału na uruchomienie własnego interesu (Howard 2007: 36). 

Od czasu do czasu zdarzały się nawet przypadki nobilitacji żołnierzy ple-
bejskiego pochodzenia. Znacznie częściej obrotny żołnierz, jeśli miał trochę 
szczęścia i pieniędzy pochodzących z łupów wojennych, po wyjściu z wojska 
brał dzierżawę i stawał się ziemianinem, korzystającym ze wszystkich upraw-
nień stanu szlacheckiego (Baranowski 1986: 168). Należy również zwrócić 
uwagę na fakt, że dla wielu ówczesnych mężczyzn wojna była sposobem na 
życie. Wojska najemników stały się miejscem przyciągającym awanturników, 
którzy na wojnie szukali szczęścia bądź fortuny. Szeregi żołnierzy wypełniły 
się poszukiwaczami przygód. Polski socjolog Stefan Czarnowski tak opisuje 
te oddziały: 

Wszystko [...] znaleźć można było w szeregach gran’ compagnie: włóczęgę, zawo-
dowego zbója, braciszka, który uciekł z klasztoru, poddanego, który ziemię i pana 
opuściwszy, poszedł w świat, robotnika tkackiego, któremu sprzykrzyła się praca 
i który miejsca nigdzie zagrzać nie mógł, czeladnika, który zerwał stosunki z ce-
chem, szlachcica-gołotę; wszystko tam spotykamy – z wyjątkiem ludzi społecznie 
ustalonych (Czarnowski 1956: 188). 

Stopniowo jednak, wraz z postępem etatyzacji wojska, chętnych na służbę 
było coraz mniej. Po pierwsze, pojawiły się nowe możliwości awansu społecz-
nego, poza karierą w armii. Po drugie, wprowadzone przez władzę państwo-
wą zakazy plądrowania i łupów znacznie osłabiły motywację ochotników. 
Co więcej, wojsko zostało skoszarowane w stałych kwaterach. „Grę w kości 
i karty w obozie zastąpił surowy obowiązek pracy, a uchodzące do tej pory 
za hańbiące prace przy okopach, które przedtem wykonywali zbierani w tym 
celu parobkowie albo przymuszana do tego miejscowa ludność, należały te-
raz do obowiązków samych żołnierzy” (Münkler 2004: 76; por. Jones 1995: 
161; Howard 2007: 64). 

Do wojska werbowano coraz więcej ludzi z „nizin społecznych”, gdyż tyl-
ko oni byli w stanie wytrzymać w armii, „skoszarowanej jak świnie, prawie 
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nagiej, przymierającej głodem” (za: Howard 2007: 74), jak wyrażał się o niej 
siedemnastowieczny francuski reformator markiz de Louvois. Stulecie póź-
niej nic się nie zmieniło. Francuski sekretarz stanu do spraw wojennych Saint 
Germain pisał: „W obecnym stanie rzeczy armię tworzyć można jedynie 
z szumowiny narodu, wszystkiego tego, co dla społeczeństwa jest bezużytecz-
ne” (Lynn 2008a: 201). Dlatego jedynie surowa dyscyplina i sprowadzenie 
rekrutów do stanu wręcz niewolniczego posłuszeństwa były w stanie zapew-
nić nad nimi kontrolę. Jak ujął to Fryderyk II: „Armia składa się po większej 
części z próżniaczych i bezczynnych typów. Bez stałego nadzoru dowódcy... 
ta machina... szybko ulega rozpadowi” (za: Lynn 2008a: 201). 

Surowe wprowadzanie i egzekwowanie dyscypliny możemy zaobserwo-
wać we wszystkich ówczesnych armiach w Europie. Zdaniem historyków, 
ówczesny styl wojenny „zasadzał się na przeświadczeniu, że zwykłego żoł-
nierza szkoli się, ale mu się nie ufa: czy to ochotnik, czy żołnierz z pobo-
ru stosowanego u schyłku XVII i w XVIII wieku, każdy traktowany był jak 
potencjalny dezerter” (Lynn 2008a: 200–201). Za najmniejsze przewinienie 
karano chłostą. W wojsku Rzeczypospolitej: „Ileż to razy z rozkazu ofi cera 
lub podofi cera za stosunkowo drobne przewinienie związanego żołnierza 
włóczono końmi po majdanie, nurzano w przeręblach, wieszano na gałęzi za 
ręce, sieczono rózgami itp. Naraziwszy się na gniew przełożonego, można było 
nawet bez sądu ponieść karę śmierci lub zostać okaleczonym na całe życie” 
(Baranowski 1986: 166). Jeszcze w dziewiętnastym wieku książę Wellington 
był przekonany, że dyscypliny nie sposób utrzymać bez karania, „a nie ma 
kary, która by robiła takie wrażenia na każdym z nich, jak kara cielesna”. „Kto 
by zniósł – pytał retorycznie w 1831 roku – taki ścisk [w baraku, gdzie byli za-
kwaterowani gwardziści], gdyby nie strach przed jeszcze sroższą karą? Każdy 
skopałby wartownika i wywędrował na zewnątrz” (za: Keegan 2002: 109).

Owym „ludzkim błotem”, jak ujął to dosadnie Fernand Braudel (1992b: 
472), dowodzili ofi cerowie w coraz większym stopniu uzależnieni od pań-
stwa. Najemników zastąpiła szlachta, która zdaniem władców większości eu-
ropejskich mocarstw najlepiej nadawała się do tej roli. Nie byli to już jednak 
dawni panowie feudalni, związani z królem na mocy osobistych więzów i len-
nej umowy, lecz – przynajmniej w teorii – podporządkowani państwowym 
rozporządzeniom funkcjonariusze. Wojsko stopniowo przyjmowało formę 
organizacji biurokratycznej, gdzie zasady koleżeństwa bądź pozycji stanowej 
zastępowały rzeczowe reguły. W rzeczywistości nie był to proces łatwy, nie tyl-
ko z powodu tego, że szlachta zazdrośnie strzegła swojej własności i przywile-
jów, ale także za sprawą głęboko zakorzenionych przekonań. Rycerski honor 
i chwała nie przestały być wartością, cenioną pośród potomków dawnej „kla-
sy wojowników”, a władcy stojący na czele nowożytnych państw wywodzili 
się właśnie z tych kręgów. Podobnie jak w jedenastym, tak i w osiemnastym 
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stuleciu uważano zatem, że to arystokrata powinien dowodzić żołnierskimi 
masami. Tylko jemu był bowiem właściwy wrodzony talent, poczucie honoru 
i odwaga, umożliwiające zmierzenie się z tym zadaniem (Huntington 1972: 
22; Salmonowicz 1981: 58). 

Te przekonania były głęboko zakorzenione w ideologii feudalnej, gdzie 
chevalier, rycerz, stał się synonimem szlachetnie urodzonego, w opozycji do 
pedones, będącym określeniem zarówno ubogiego ludu, jak i piechoty, pie-
churów (Bloch 1981: 444). W średniowiecznej hierarchii cechy takie jak od-
waga i poświęcenie były niemal nierozłączne z przynależnością do elity, tak 
więc określenia typu „szlachetny” i „niski” oznaczały zarówno charakter, jak 
i pozycję społeczną. „Odwaga była pojmowana przede wszystkim jako zacho-
wanie arystokratyczne, szlacheckie, powiązane z rodem, krwią, rodowodem, 
jako indywidualna działalność, której motorem była ambicja i chciwość dóbr 
doczesnych, troska o honor, chwałę i pośmiertną sławę” (Contamine 1999: 
262) – zauważa Philippe Contamine. Od szlachty oczekiwano na wojnie od-
wagi i poświęcenia, ale nikt nie spodziewał się odkryć wartości moralnych 
w klasach niższych, z których wywodziła się piechota. Jak pisze Jacques Le 
Goff : „Chłop to dzikie zwierzę; teksty średniowieczne powtarzają to do woli. 
Jest on ohydnie brzydki, zwierzęcy, ledwie ma ludzką postać” (za: Baszkie-
wicz 1970: 10). 

Wiara w wyższość rycerskiej krwi, utrwalona w licznych mitach i legen-
dach, sprawiała, że chłopskie oddziały pomocnicze były traktowane z głę-
boką pogardą. Nie tylko w literaturze i wyobrażeniach, ale także na polu 
bitwy. Rycerze nie darzyli szacunkiem chłopskiej piechoty, niekiedy nawet 
odmawiali służenia razem z nią. Historia zna liczne tego przykłady. Podczas 
bitwy pod Crécy król francuski Filip VI, rozczarowany walką swoich nisko 
urodzonych łuczników, rozkazał rycerzom: „Zabijcie ten motłoch natych-
miast. Tylko nam przeszkadza” (Ehrenreich 2001: 175). Natomiast w bitwie 
pod Azincourt w 1415 roku Francuzi odmówili pomocy 6000 łuczników 
przysłanych im z Paryża, powiadając: „Po co nam ci sklepikarze?” (Ossowska 
1986: 89). Oceniając piechotę z lokalnego poboru w Nadrenii w roku 882, 
opat Regino z Prüm pisał: „Kiedy ludzie z Północy zrozumieli, iż słabość tego 
motłochu polega nie tyle na braku broni, co wojskowej dyscypliny, ruszyli 
nań z okrzykiem i urządzili taką rzeź, że wydawali się zabijać nie ludzi, a tępe 
zwierzęta” (Bachrach 2008: 97). Dlatego, mimo iż obie warstwy – szlachetnie 
urodzeni rycerze i wywodzący się z pospólstwa piechurzy – walczyły obok 
siebie, wojenna chwała była dostępna tylko dla wąskiej elity. „Cały honor 
świata pochodzi ze zdobywania i wojowania” (za: Contamine 1999: 262), jak 
pisał piętnastowieczny obserwator Jan de Bueil, nie dziwne więc, że bohate-
rami mogli zostać jedynie szlachetnie urodzeni rycerze. W zasadzie niewiele 
się zmieniło w kwestii tych przekonań w wiekach następnych. 
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Najemnicy, choć cenieni za swoje umiejętności, nie byli postrzegani w ka-
tegoriach honorowych wojowników. Wyjątkowo krytycznie wypowiadał się 
o nich Machiavelli, a jego opinia była szeroko rozpowszechniona wśród mu 
współczesnych: „Ludzie traktujący wojnę jako swoje rzemiosło, tak ci wiel-
cy, jak i ci najmniej znaczący, nie mogą być inni [źli], gdyż takie zajęcie nie 
pozwala im utrzymać się w czasach pokoju” (Machiavelli 2008: 27). Zabi-
janie za pieniądze, łamanie słowa i przechodzenie na stronę klienta, który 
był w stanie więcej zapłacić, niepohamowana żądza łupów – to wszystko 
sprawiało, że na najemnych żołnierzy patrzono z głęboką pogardą (por. Gil-
bert 1986: 15). Również w osiemnastowiecznych armiach – nie bez powodu 
nazywanych „arystokratycznymi”28 – szlachta, choć została wciągnięta na 
państwową służbę i musiała podlegać rozkazom swoich dowódców, zacho-
wała monopol na bohaterstwo i honor. Do 1789 roku – jak podkreśla Sa-
muel P. Huntington – arystokracja miała faktyczną wyłączność na stanowi-
ska ofi cerskie i kształcenie się w prestiżowych wojskowych akademiach we 
wszystkich europejskich krajach, a jedynymi wyjątkami pozostawały wojska 
inżynieryjne i artyleria (Huntington 1972: 22; por. Salmonowicz 1981: 39; 
Lynn 2008b: 217). 

Jednocześnie obok tych „starych” wartości, związanych z urodzeniem 
i bogactwem, zaczęły się pojawiać „nowe”, świadczące o profesjonalizacji 
wojennego rzemiosła. Jak zauważa Michael Howard, osiemnastowieczny 
korpus ofi cerski – inaczej niż w wiekach poprzednich – „nie składał się wy-
łącznie z żołnierzy walczących ze względu na honor lub obowiązki feudal-
ne. Nie byli to też kontraktorzy wykonujący określone zadania dla każdego, 
kto za to zapłacił, lecz funkcjonariusze państwowi z zagwarantowanym za-
trudnieniem, regularnie opłacani, z perspektywą kariery, którzy poświęcili 
się całkowicie służbie dla państwa [...] zarówno w czasie pokoju, jak wojny” 
(Howard 2007: 63). Ci „etatowi zawodowcy” wyraźnie odróżniali się od cy-
wilów, a z biegiem dziesięcioleci ich profesja zyskiwała coraz wyraźniejszy 
kształt. Decydujące było tu, z jednej strony, otwarcie korpusu ofi cerskiego 
na nieszlacheckie grupy ludności i awans, zagwarantowany realnymi umie-
jętnościami i wykształceniem, nie zaś pochodzeniem i zasobnością portfe-
la, z drugiej zaś – wykształcanie się profesjonalnego etosu ofi cera, w którym 
wartościami stawały się odpowiedzialność za bezpieczeństwo społeczeństwa, 

28 Ich korpusy ofi cerskie zostały bowiem niemalże całkowicie zmonopolizowane przez 
osoby o pochodzeniu szlacheckim. To, jak zauważa John Keegan, zachowało „z jednej strony 
związek między posiadaniem ziemi i służbą wojskową, a z drugiej zdefi niowało dawne związki 
między arystokracją i władcą na nowych zasadach. Kompanie dowodzone przez tych młodych 
szlachciców, poddane regimentowi pułkowników odpowiadających bezpośrednio przed królem, 
rekrutowały się z ludzi bez ziemi ze wsi i bez pracy z miast, ubranych w barwy królewskie, opła-
canych ze skarbca króla i wyposażonych w broń z jego arsenału” (Keegan 2002: 145).
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obowiązkowość i sumienność w służbie państwu oraz dążenie do doskonało-
ści w swojej profesji – zarządzaniu przemocą (por. Huntington 1972). 

Zdaniem historyków związanych z koncepcją rewolucji militarnej, pro-
fesjonalizacja wojny była wymuszona przede wszystkim względami technicz-
nymi. Nowa, linearna taktyka – jak już wcześniej wspomniano – wymaga-
ła od żołnierzy nie tylko umiejętności sprawnego posługiwania się bronią 
palną, ale i znacznego stopnia wytrwałości, zdyscyplinowania i opanowania 
skomplikowanych technik musztry. Nadzór nad sprawnym przebiegiem ma-
newrów taktycznych powierzono coraz liczniejszemu korpusowi ofi cerów, 
podofi cerów i żołnierzy funkcyjnych, niezbędnych do kierowania ogniem. 
Wojna stopniowo przechodziła w ręce zawodowców, którzy zastąpili „ry-
cerskich i mieszczańskich amatorów” (Maroń 2011: 15; por. Roberts 1995: 
14–15; Frost 1996: 149; Ralston 1996: 7–8; Parker 2008c: 159). 

„W wojsku coraz więcej trzeba wiedzy, coraz mniej się liczy brawura 
i zwykłe rzemiosło” (Baszkiewicz 1999: 248) – zauważył Jan Baszkiewicz, 
pisząc o przemianach w armii francuskiej pod koniec siedemnastego wie-
ku. Fachowych umiejętności wymagano przede wszystkim od wojsk tech-
nicznych – artyleryjskich i inżynieryjnych. Stąd kształcące ich szkoły stały 
na zdecydowanie wyższym poziomie od prestiżowych, lecz mało profesjo-
nalnych akademii w rodzaju francuskiej Ecole Militarie czy pruskiej Ritter 
Akademie (Huntington 1972: 24–25; por. Keegan 1998: 336). Ich wychowan-
kowie pochodzili przede wszystkim z warstw mieszczańskich, dla których 
inne drzwi do kariery w armii były zamknięte. „Ich pochodzenie – twierdzi 
historyk – nie było bez znaczenia dla ich gustu do precyzji, liczb, harmonii 
i ładu” (Baszkiewicz 1999: 239). 

Co więcej, awans wśród wojskowych „techników” zależał przede wszyst-
kim od ich realnych kwalifi kacji, coraz częściej sprawdzanych za pomocą eg-
zaminów, nie zaś od urodzenia, zamożności oraz osobistych i politycznych 
wpływów, ustanawiających hierarchię stanowisk wśród arystokratycznych 
ofi cerów. Powoli kończyły się czasy, „kiedy uważano, że do żołnierki wystar-
czą gorąca krew, zapał i uganianie się za zwierzyną w rodzinnych włościach” 
(Keegan 1998: 337). Artylerzyści – jak zauważył Michael Howard – „prze-
stali być uważani za grupę cywilnych fachowców, zajmujących się wyłącznie 
trudnymi szczegółami technicznymi swego groźnego rzemiosła, lecz stali się 
we wszystkich armiach Europy w pełni zintegrowaną częścią sił zbrojnych, 
umundurowaną i zdyscyplinowaną jak reszta wojska, chociaż ich podejście do 
spraw wojny mogło być nieco bardziej naukowe” (Howard 2007: 70). Wiedza, 
umiejętności i doświadczenie zaczęły być społecznie cenionymi wartościami, 
również wewnątrz wojskowej organizacji. Obserwujemy to przede wszystkim 
w krajach protestanckich, w których ogólnie przywiązywano dużą wagę do 
kształcenia dzieci i uczenia ich czytania i pisania (por. Landes 2003: 56; Anusik 
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2009: 129). W wojskach tych krajów, na przykład Cromwellowskiej Armii No-
wego Wzoru, awanse przyznawane były w sposób, który przypominał póź-
niejsze merytokratyczne kryteria, co – przyznaje Samuel P. Huntington (1972: 
21; por. Kennedy 1994: 74) – czyni z nich pierwowzór profesjonalnych armii.

Nie bez znaczenia była również zmiana koncepcji wykształcenia, jaka za-
szła wśród europejskiego mieszczaństwa pod koniec siedemnastego wieku. 
Dużo większy nacisk zaczęto kłaść na praktyczność wiedzy, możliwość jej 
natychmiastowego zastosowania. Zgodnie z siedemnastowieczną wizją nauki 
Francisa Bacona, jej zasadnicza funkcja miała polegać na „wyposażaniu życia 
ludzkiego w nowe środki i wynalazki” (za: Flis 2003: 256). Do tego potrzebne 
były konkretne umiejętności. Cytowany przez Marię Ossowską Daniel Defoe 
postulował usunięcie z programów nauczania języków starożytnych, które 
służą jedynie snobistycznym potrzebom „klas wyższych”, a na ich miejsce 
wprowadzenie przedmiotów praktycznych. „Człowiek może być wykształco-
ny [...] bez studiów klasycznych, jeżeli zna język własny, nauki przyrodnicze, 
historię, geografi ę, matematykę, astronomię...” (Ossowska 1985: 169). 

Odejście od starożytnych wzorów obserwujemy również w dziedzinie 
wojskowości. Pod koniec szesnastego wieku te były jeszcze niepodważalne. 
Szacunek do wiedzy starożytnych Rzymian, podgrzewany przez nieustanną 
popularność dzieł Machiavellego wśród europejskich dowódców (por. Gil-
bert 1986: 27–28), nie gasł. Choć płynie czas, zmieniają się pory roku, a wy-
nalazki dostarczają coraz to nowych rodzajów broni, sposób prowadzenia 
wojny nie powinien się zmieniać, a armie powinny jak najwierniej odwzoro-
wywać dyscyplinę i dzielność rzymskich legionów – pouczał pod koniec szes-
nastego wieku Robert Barret (Hale 1983: 404). Dlatego aż do osiemnastego 
stulecia – twierdzi Samuel P. Huntington – nie można mówić o naukowym 
podejściu do wojny (Huntington 1972: 28). Autorzy dzieł zbyt tkwili w przy-
wiązaniu do przeszłych form wojowania śnili swój sen o potędze starożyt-
nych. Zamiast odważnych reform woleli ślepe trzymanie się sprawdzonych 
wzorów, w których wojnę wygrywało się za pomocą organizacyjnej wyższości 
i dyscypliny. Zamiast w profesjonalizm funkcjonariuszy traktujących zarzą-
dzanie przemocą jako zadanie, które trzeba jak najlepiej wykonać, wierzyli 
w naturalny geniusz wodza, który nie poddaje się żadnej naukowej analizie. 
Nawet u pioniera nauki wojennej – wspomnianego już Henry’ego Lloyda – 
wojna dzieli się na dwie części: niższą, mechaniczną, której reguły mogą być 
poznane, oraz wyższą, która może zostać okiełznana jedynie przez naturalny, 
intuicyjny wojskowy geniusz (Huntington 1972: 30). 

Za tym konserwatyzmem myślicieli stało przywiązanie do „odwiecznych” 
wartości wojowników, którym nowe sposoby prowadzenia wojny, oparte na 
racjonalnym, ekonomicznym wykorzystaniu broni palnej, zdecydowanie za-
przeczały. Elity wojskowe nowożytnej Europy miały bardzo długie rodowody. 
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Jeszcze w 1914 roku – jak podkreśla Barbara Ehrenreich – 58 procent wyż-
szych ofi cerów w armii niemieckiej pochodziło z obszarniczej arystokracji, 
„a niemal połowa z nich miała tytuły nadane przed 1400 rokiem” (Ehrenreich 
2001: 154). „Członkowie tych elit mieli stałą świadomość tego, że stanowią 
część długiej, nieprzerwanej tradycji łączącej ojca z synem i, bardziej ogólnie, 
wojowników jednej epoki z wojownikami innej” (Ehrenreich 2001: 152). Stąd 
niechętni byli oni coraz szybszemu tempu przemian technicznych i organiza-
cyjnych sił zbrojnych. Jak wyraził to książę Wellington pod Waterloo, pisząc 
o ówczesnej taktyce: „Napoleon po prostu tradycyjnie szedł do przodu [...] 
i został pokonany równie tradycyjnie” (za: Keegan 2002: 141). 

„Opór elity wobec broni palnej – tłumaczy Ehrenreich – uwypukla sprzecz-
ność zawartą w samym pojęciu wojskowej elity” (Ehrenreich 2001: 179). 
Z jednej strony bowiem ich celem jest zwycięstwo za wszelką cenę, z drugiej 
– zachowanie swojej elitarności. Wraz z upowszechnianiem się broni palnej te 
dwa cele przestały być spójne, zaś „świadomość elitarnego statusu często przy-
bierała formę głębokiego i zgubnego konserwatyzmu, tendencji do trzymania 
się ulubionej broni i metod, pomimo ich anachronizmu” (Ehrenreich 2001: 
180; por. Stomma 2014). Przywiązanie do starych sposobów prowadzenia 
wojny trwało, mimo iż poziom europejskiej nauki i przemysłu pozwalał już na 
wprowadzenie radykalnych zmian (por. Hale 1983: 411). Jednakże u władzy 
– omalże do końca ancien régime’u – pozostawała klasa wojskowa, zazdrośnie 
strzegąca swoich wartości.

Dyscyplina i efektywność były czymś, czego można było i należało wy-
magać od żołnierskiej masy, „społecznych szumowin”, jak określał ich Wel-
lington (za: Keegan 2002: 108). Trudno jednak było zaszczepić te wartości 
wśród arystokratycznych ofi cerów, dla których umiejętności znaczyły mniej 
od rodowej dumy. Szlachtę było dużo trudniej zmusić do egzekwowania po-
słuszeństwa rozkazom przełożonych. Jak opisuje to Michael Howard: 

Wyżsi ofi cerowie rekrutowali się spośród arystokracji, która niechętnie uznawała 
swą zależność wobec Korony. Odmawiali służby pod rozkazami innych arysto-
kratów i prowadzili spory otwarcie, na forum publicznym, a przy okazji przeno-
sili je na pole bitwy. Postępek najwybitniejszego z nich, księcia Kondeusza, który 
w kulminacyjnym punkcie działań wojennych porzucił służbę dla króla Francji 
na rzecz króla Hiszpanii, był czymś wyjątkowym, lecz zachowania tego rodzaju 
nie uważano za niezwykłe, a tym bardziej godne potępienia. Stanowiło to zapew-
ne niemiłe zaskoczenie, lecz czegoś takiego można się było spodziewać po wiel-
kich arystokratach (Howard 2007: 72). 

Jeszcze w dziewiętnastym wieku – jak pokazują kariery Carla von Clau-
sewitza czy Antoine’a-Henri Jominiego – przechodzenie na służbę do innego 
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władcy nie było czymś niespotykanym. Synowie szlachty nie chcieli również 
podporządkowywać się codziennym rozkazom swojego dowództwa. Jak na-
rzekał Wellington w czerwcu 1813 roku: „Możemy wygrywać największe bi-
twy, ale nic nie zdziałamy, póki nie zmienimy systemu tak, by zmusić naszych 
młodszych ofi cerów do wykonywania swoich obowiązków i by wynaleźć ja-
kiś sposób karania ich za zaniedbania” (za: Keegan 2002: 109). 

Profesjonalizacja wojny wymagała zarówno złamania stanowych przy-
wilejów, umożliwiających monopolizowanie stanowisk ofi cerskich przez 
szlachtę, jak i zmiany przekonań i wartości towarzyszących ofi cerskiej profe-
sji. Nie miało to miejsca – zdaniem Samuela P. Huntingtona (1972) – przed 
dziewiętnastym wiekiem. W Anglii jeszcze w 1871 roku można było kupić 
patent ofi cerski, a przedstawicielom dawnych arystokratycznych rodów wy-
dawało się w przededniu pierwszej wojny światowej, że to oni powinni dowo-
dzić wojskiem z racji swojego pochodzenia, gwarantującego wrodzone wo-
dzowskie zdolności (por. Keegan 2002: 147). Tym niemniej epoka nowożytna 
była świadkiem wyłaniania się zarówno naukowego myślenia o prowadzeniu 
wojen, jak i żołnierskiej profesji, w dzisiejszym rozumieniu tego słowa (por. 
Schein 1968). Wartość wiedzy i umiejętności torowała sobie drogę w świecie 
zdominowanym przez arystokratyczne przywileje, a dawne rycerskie przeko-
nania stopniowo zaczęły być snobistycznym wyrazem zamierzchłej przeszło-
ści, do której i dziś lubią się odwoływać członkowie wojskowej elity.

4.4.  Rewolucyjna pasja czy wystandaryzowana dyscyplina? 
Rewolucja francuska (1789) jako próba wykształcenia 
społecznego kompromisu

Pod koniec osiemnastego wieku, wraz z rozkwitem oświeceniowych i libe-
ralnych idei, instytucja armii, tak samo jak kierującej nią monarchii, wielu 
musiała się wydawać coraz bardziej przestarzała. Dla Woltera i encyklope-
dystów żołnierze byli „reliktem minionej epoki, przedstawicielami takiego 
stylu życia, od którego ludzie oświeceni zaczynali się wyzwalać i którego cała 
ludzkość miała wkrótce unikać” (Howard 2007: 83). Constantin F. Volney na-
woływał w swoich Ruinach, wydanych w 1791 roku: 

Ludy spodlone! Zdajcie sobie sprawę z własnych uprawnień! Wszelka władza od 
was pochodzi, wy wszelką potęgą dysponujecie. Daremnie królowie rozkazują 
wam w imieniu Boga i swego miecza. Żołnierze, nie reagujcie na te rozkazy: po-
nieważ Bóg wspiera sułtana, pomoc wasza jest niepotrzebna, skoro jego miecz 
mu wystarcza, wasz miecz jest mu niepotrzebny. Przekonajcie się, czego sam do-
konać potrafi  (za: Ossowska 1985: 283). 
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I rzeczywiście, potężny monarcha, pozbawiony swojej armii, okazał się 
goły, zaś na miejsce dawnych wojsk ancien regime’u prowadzących prze-
starzałe ograniczone wojny w imię interesów królów, wkroczyły nowe siły 
zbrojne, ożywione ideą Wolności, Równości i Braterstwa. 

Levée en masse, czyli „pobór totalny”, był ideą nową, pozwalającą na 
stworzenie największej armii, jaką dotychczas widziała Europa (Keegan 
1998: 233–234). Jak głosiła Ustawa z 23 sierpnia 1793 roku: „Młodzi męż-
czyźni pójdą do walki, żonaci będą kuć broń i realizować dostawy; kobie-
ty będą szyć namioty i mundury oraz pracować w szpitalach; dzieci będą 
zbierać szmaty; starych zaniesie się na place, aby podnosili na duchu wal-
czących, głosili nienawiść do królów i jedność Republiki” (za: Lynn 2008b: 
218). Wojsko republikańskiej Francji – w odróżnieniu od dawnych armii 
– „składało się z autentycznie chętnych i oddanych sprawie żołnierzy” 
(Keegan 1998: 345). 

Co najbardziej zdumiewało koalicjantów, to liczebność i szybkość republikanów. 
Te improwizowane armie nie miały żadnego taboru. Namiotów nie można było 
sprawić z braku pieniędzy ani przewieźć z braku wozów [...], a zresztą były one 
zbyteczne, ponieważ ci ludzie [...] ochoczo znosili takie niewygody, które w za-
wodowych armiach wywoływałyby wprost epidemię dezercji (Wells 1983: 295). 

Nic w tym dziwnego, skoro, jak zauważają badacze, „żołnierze rewolucyj-
nej armii francuskiej byli pierwszymi od ponad 100 lat europejskimi żołnie-
rzami, którzy traktowali sprawę, za którą walczyli, jako własną, pierwszymi 
przedstawicielami ludu, którym dane było wyróżniać się za pośrednictwem 
aktów osobistej inicjatywy i bohaterstwa, dotąd akceptowanych jedynie 
u szlachetnie urodzonych” (Ehrenreich 2001: 188). Dzięki wojnie każdy oby-
watel narodu mógł teraz dostąpić chwały przysługującej niegdyś tylko elicie 
wojowników. Barbara Ehrenreich mówi tu o początku procesu demokratyza-
cji chwały. Wojna stała się sposobem na społeczny awans, a osobiste korzyści 
z walki stały się dostępne dla każdego.

W rewolucyjnej armii zniesione zostały kary cielesne, a także znienawi-
dzona musztra. Jak opisuje John Keegan: „Godart na przykład, były sierżant 
rojalistów i późniejszy generał napoleoński, jako pułkownik regimentu rewo-
lucjonistów w 1792 roku został zadenuncjowany przez żołnierzy jako »despo-
ta, gardzący wolnością i równością«. Zagrozili mu, że go powieszą, kiedy pró-
bował uczyć ich musztry” (Keegan 2002: 145). Taktyka oparta na dyscyplinie 
i precyzji manewru została zastąpiona odwagą i wysokim morale, wypływa-
jącymi z przekonania o słuszności sprawy, za jaką się walczy, oraz poczucia 
sprawiedliwości. „Francuski ofi cer rojalistów, walczący z siłami rewolucyjny-
mi, informował o »piekielnej taktyce«, w której »50 000 dzikich bestii z pianą 
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na pyskach rzuciło się, jak kanibale, z ogromną szybkością na żołnierzy, któ-
rych odwagi nie podsycała już żadna pasja«” (Keegan 2002: 145).

Niemniej dowódcy szybko zdali sobie sprawę z możliwości syntezy owe-
go rewolucyjnego zaangażowania z organizacją będącą tworem poprzednich 
wieków. Idea, zgodnie z którą każdy mężczyzna może, a nawet musi być żoł-
nierzem, jeśli chce być pełnoprawnym obywatelem swojego kraju, niosła za 
sobą bardzo praktyczne konsekwencje. Władcy odkryli, że dzięki niej liczba 
potencjalnych żołnierzy, których można zaciągnąć do służby, jest znacznie 
większa niż w starym systemie. Rewolucja francuska upoważniła państwo do 
powołania wszystkich obywateli pod broń w jego obronie. Co więcej, prze-
ciętny żołnierz przestał postrzegać siebie jako królewskiego podwładnego 
i zaczął traktować jak obywatela narodu. Stał się bardziej gotowy do „oddania 
życia”, jeśli zachodziła taka potrzeba, ponieważ teraz miał je za co poświęcić 
– za naród, traktowany jako własny. 

Inne armie europejskie, widząc sukcesy odnoszone przez żołnierzy-
-obywateli, wprowadziły reformy wzorujące się na francuskich. Główny re-
formator pruskiej armii, Gerhard von Scharnhorst, już w 1807 roku cynicz-
nie stwierdził: „Zwycięstwa odnosić będziemy, gdy jak jakobini nauczymy 
się przemawiać do ducha ludu” (za: Lynn 2008b: 230). W ciągu następnych 
dwóch wieków nacjonalizm stał się udziałem całych społeczeństw. Wojny nie 
uważano już za sprawę feudalnej klasy rządzącej, lecz za sprawę całego spo-
łeczeństwa. Wojskowe parady, orkiestry i cały wojskowy ceremoniał dawały 
obraz narodu, z którym wszystkie klasy społeczne mogły się identyfi kować. 
Coraz większe znaczenie zyskiwało zobowiązanie, że państwu należy wiernie 
służyć. Jednocześnie – w takiej ideologicznej atmosferze – zapewnianie so-
bie lojalności wyłącznie przymusem powoli przestało wchodzić w grę. Stałą 
troską państwa stało się utrzymanie emocjonalnego zaangażowania obywateli 
w sprawy całego narodu i wytworzenie atmosfery akceptacji dla działań rządu.

Kompromis państwa ze społeczeństwem, do tej pory ograniczony – moż-
na by rzec – tylko do tych uprzywilejowanych grup, od których władza wy-
magała poparcia i wsparcia, został znacznie rozszerzony. Rewolucyjna idea 
„prawa do noszenia broni”, będąca gwarancją obywatelskich swobód, gdyż 
pozwalająca obywatelom w obronie swoich praw i sprawiedliwości chwycić 
za broń, była dla państwa ideą jednocześnie pociągającą i niebezpieczną. 
Władza zdawała sobie sprawę z mocy i potęgi uzbrojonego ludu, jednak nie 
chciała i nie mogła pozwolić, by ta „wola” wymknęła jej się spod kontroli. 
Idea „każdy mężczyzna żołnierzem” została zatem uzupełniona o istotny ele-
ment: pod warunkiem że służy interesom narodu, których dyspozytariuszem 
jest państwo. Wartość racji stanu ustąpiła miejsca wartości woli narodu, jed-
nakże, w istocie, ich konsekwencje były bardzo podobne – usprawiedliwiały 
wojenną przemoc i towarzyszące jej okrucieństwa.
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Państwo utrwaliło swój monopol na przemoc i dało milionom swoich 
obywateli złudzenie, że będzie jej używało tylko dla dobra i chwały narodu, 
z pominięciem partykularnych interesów władzy. Armia żołnierzy-obywateli 
była marzeniem rządzących już od czasów Machiavellego, który retorycznie 
pytał: „od kogo bowiem ojczyzna powinna oczekiwać większej lojalności niż 
od tego, kto przysiągł za nią zginąć?” (Machiavelli 2008: 14). Jednakże dopie-
ro dziewiętnastowiecznym władcom udało się wprowadzić ten ideał w życie. 
Już w 1772 roku Guibert przewidywał sukces syntezy rewolucyjnego zapału 
i wystandaryzowanej dyscypliny, gdy pisał: 

Wyobraźmy sobie, że powstał w Europie lud jednoczący w sobie cnoty wojenne, 
narodową siłę militarną i ustalony plan ekspansji, który panuje nad swoim syste-
mem, który – świadom, jak toczyć wojnę tanim kosztem i żyć ze swych zwycięstw 
– nie da się zmusić do bezczynności ze względu na kalkulacje fi nansowe. Naród 
ten podporządkowałby sobie sąsiadów i obalił kruche konstytucje niczym wicher 
kładący na ziemi delikatną trzcinę (za: Parker 2008c: 216). 

W wielokrotnie przytaczanej na łamach niniejszej pracy koncepcji Alvina 
i Heidi Toffl  erów nowoczesny sposób prowadzenia wojen był możliwy dzięki 
rewolucji przemysłowej, stwarzającej warunki do masowej produkcji wystan-
daryzowanych narzędzi destrukcji i wyposażenia wojska. Tym niemniej, jak 
starałam się pokazać w powyższym rozdziale, wartości i przekonania towa-
rzyszące wojnom nowoczesnym pojawiły się, zanim fabryki zaczęły produko-
wać miliony identycznych mundurów i karabinów. Marzenie o armii jednoli-
cie umundurowanych, uzbrojonych i wyszkolonych żołnierzy było obecne już 
w głowach szesnastowiecznych dowódców (por. Parker 2008c: 170). W imię 
takich wartości, jak wydajność, efektywność i użyteczność, zaczęli oni reali-
zować ideały standaryzacji, dyscypliny i racjonalnie działającej machiny wo-
jennej, na długo zanim zostały wprawione w ruch pierwsze maszyny parowe. 
Także próby stworzenia „nowej klasy wojowników”, opartej na profesjonal-
nych umiejętnościach i wiedzy, nie były – jak twierdzi Samuel P. Huntington 
– wynalazkiem dziewiętnastego wieku, grubą kreską odcinającego się od ary-
stokratycznych, amatorskich armii poprzednich stuleci. Szwedzcy i francuscy 
reformatorzy wojskowi już w siedemnastym stuleciu z powodzeniem wpro-
wadzali pomysły tworzenia tabeli rang na podstawie stopnia wojskowego, nie 
zaś urodzenia czy statusu społecznego (por. Lynn 2008a: 189). 

Nowym ideom stanowczo sprzeciwiali się ci, którzy wraz z nimi tracili swój 
wyjątkowy status. Także Kościół, który przez długie stulecia określał standar-
dy moralne, w ramach których mogły się rozgrywać konfl ikty, nie mógł być 
zadowolony z kierunku zmian. Państwo, monopolizując przemoc i zabrania-
jąc jej użycia wszystkim poza jego funkcjonariuszami, przystąpiło bowiem 
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do umacniania jednolitej, świeckiej kultury, stojącej na straży identycznych 
norm obowiązujących każdego. Co więcej, dzięki zwartemu i spójnemu sy-
stemowi edukacji zdołało narzucać odgórnie pewne wartości i kształtować 
powszechne przekonania (por. Gellner 2009: 247), także na temat wojny i po-
winności każdego obywatela do bohaterstwa i poświęcenia się w imię swojej 
ojczyzny. 

„Doba klasyczna – zdaniem Michela Foucaulta – była świadkiem narodzin 
wielkiej strategii politycznej i wojskowej, w myśl której narody konfrontują 
swe demografi czne i ekonomiczne siły; była również świadkiem narodzin 
drobiazgowej taktyki wojskowej i politycznej, która pozwala widzieć w ar-
mii zasadę sprawowania kontroli nad indywidualnymi ciałami i siłami przez 
państwa” (Foucault 1998: 202). Narodziny nowej formy władzy politycznej 
– niewidzialnej, dyscyplinującej i rządzącej za pomocą normy – wpłynęły na 
sposób prowadzenia wojny w równie wysokim stopniu, co techniczna umie-
jętność seryjnej produkcji karabinów maszynowych. Standaryzacja – zanim 
objawiła swe przemysłowe oblicze – pojawiła się jako idea w głowach poli-
tycznych reformatorów, uznających ład, porządek i dyscyplinę za wartości, 
na których powinno zostać zbudowane nowe społeczeństwo. Oderwanie 
przemocy od jej dawnych moralnych ograniczeń również było procesem 
kulturowym, dokonującym się za pomocą drobnych, ale znaczących kroków 
w kierunku emancypacji dążeń władzy od religijnych i etycznych kategorii. 
Skuteczność, oszczędność, skalkulowany dobór środków do realizacji celów 
– to wartości cenione przez osiemnastowiecznych reformatorów państwa 
i wojska. To również przełom w myśleniu o wojnie, sprowadzenie jej do ludz-
kiej działalności – rządzącej się, jak wszystko inne, „naukowymi” i możli-
wymi do poznania za pomocą rozumu regułami – umożliwił coraz bardziej 
zdecydowanie wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyj-
nych. „Historycy idei chętnie przypisują fi lozofom i prawnikom XVIII wieku 
sen o społeczeństwie doskonałym” – jednak, jak podkreśla Foucault – „jego 
zasadniczym punktem odniesienia nie był stan natury, ale starannie dopaso-
wane do siebie tryby wielkiej machiny; nie umowa społeczna, ale nieustanny 
przymus; nie prawa człowieka, ale wzrastająca tresura; nie wola powszech-
na, ale automatyczna podatność” (Foucault 1998: 202). Osiemnastowieczne 
marzenie o państwie jako o idealnie działającym mechanizmie z zapałem 
realizowano w armii, czyniąc ją swoistym laboratorium, w którym władza 
uczyła się sztuki manipulacji, tak by dwa stulecia później okazać się zdolną 
do rzucenia na europejskie pola bitew milionów rozentuzjazmowanych i zdy-
scyplinowanych obywateli. 





5. Nowożytna rewolucja militarna w Rosji

W poprzednim rozdziale zarysowałam istotę przełomu, jaki – w procesie 
nowożytnej rewolucji militarnej – doprowadził do zaniku średniowiecznej 
kultury wojennej, wprowadzając na jej miejsce nowy ład. W niniejszym sku-
pię się na analizie roli kulturowego kontekstu w kształtowaniu odmiennej 
trajektorii tego procesu. Wybranym przypadkiem jest Rosja29, która naro-
dziła się jako państwo pozaeuropejskie, rozwijające się początkowo w nie-
mal zupełnej izolacji od Europy (por. Wallerstein 1974: 320; Braudel 1992c: 
412; Halecki 2000: 159). Od Zachodu odgradzał ją zarówno brak wspólnej 
historii30, jak i odmienne tradycje – religijne, fi lozofi czne, intelektualne, este-
tyczne, etyczne – do których przez wieki odwoływali się zachodni i rosyjscy 
władcy, myśliciele czy artyści. 

Także w sferze prowadzenia wojny Rosjan i Europejczyków jeszcze 
w szesnastym wieku dzieliła przepaść. Ci pierwsi należeli do – jak to okre-
śliła Carol B. Stevens – „mogolsko-tatarskiego świata wojny” (Stevens 2010: 
66; por. Paul 2004: 13; Kutiszew 2006: 47), jakże odrębnego od europejskich 
realiów31. Opisy i komentarze, pozostawione przez Zygmunta von Herber-
steina, austriackiego dyplomatę, który dwukrotnie – w 1517 i 1526 roku – 
odwiedził Wielkie Księstwo Moskiewskie, wyraźnie podkreślają rozdźwięk 
pomiędzy sposobem prowadzenia wojny w Europie Zachodniej, gdzie w tym 

29 Państwo rosyjskie w interesującym mnie okresie przybierało kolejno formy: Wielkiego 
Księstwa Moskiewskiego (1328–1547), Carstwa Rosyjskiego (1547–1721) oraz Imperium Ro-
syjskiego (1721–1917).

30 „Rosja nie doświadczyła renesansu czy reformacji ani też nie uczestniczyła w wielkich 
zamorskich odkryciach i postępie nauki i techniki z początków ery nowożytnej” – zauważają 
historycy (Riasanovsky, Steinberg 2009: 215).

31 Ze specyfi czną strategią i techniką walki ludów stepowych możemy zapoznać się między 
innymi w dziełach Lwa Gumilowa (2004), Michaela Khodarkovsky’ego (2009) czy Petera Jackso-
na (2007). O stepowych tradycjach w rosyjskiej wojskowości pisze z kolei szeroko nie tylko Carol 
B. Stevens (2010), ale również John Keep (1985).
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czasie ceniono już etatowe, nowoczesne armie złożone z uzbrojonej w broń 
palną piechoty, a moskiewskim światem wojny, w którym dominowała za-
pożyczona od Mongołów taktyka wojny szarpanej, a wojsko składało się 
w przeważającej mierze z niezorganizowanych w taktyczną całość chorągwi 
konnych łuczników. Herberstein z niesmakiem zauważył, że zwycięstwa Ro-
sjan były raczej rezultatem szybkości i podstępu, nie zaś cennej umiejętno-
ści wytrzymania pod ogniem nieprzyjaciela (por. Heller 2002: 287; Stevens 
2010: 65). 

Ten sposób walki był skuteczny w starciach ze stepowym przeciwnikiem, 
jednakże zaczął zawodzić w momencie, w którym siły moskiewskie zetknęły 
się z europejskimi wojskami (Keep 1985: 14; Poe 1996: 608; Stevens 2010: 
38). To zatem potrzeby wojskowe sprawiły, że oczy władców moskiewskich 
pod koniec piętnastego wieku skierowały się na Zachód. Obiektem pożąda-
nia stały się tamtejsze zaawansowane rozwiązania techniczne i organizacyjne, 
pozwalające utrzymać liczne, dobrze uzbrojone, zależne od władcy siły zbroj-
ne. Podobnie jak na Zachodzie, władcy moskiewscy zdawali sobie sprawę, że 
aby umacniać i rozszerzać swoje panowanie, potrzebują do tego adekwatnych 
narzędzi. Budowa skutecznych i podporządkowanych politycznemu centrum 
sił zbrojnych była tu priorytetem. 

W procesie tworzenia nowoczesnej armii rosyjscy władcy borykali się 
z podobnymi jak na Zachodzie problemami. Największe kłopoty sprawiało 
fi nansowanie regularnych wojsk, znajdowanie kolejnych rekrutów do wciąż 
zwiększających się oddziałów, jak również skuteczne zaopatrywanie żołnie-
rzy w potrzebne do przeżycia i walki wyposażenie oraz utrzymywanie wśród 
nich porządku i dyscypliny. Trudności wiązały się także z oporem tradycyj-
nej kasty wojskowych przed wprowadzaniem rozwiązań godzących w ich 
pozycję. Efekty tych zmagań, na pierwszy rzut oka, były bardzo podobne 
we wszystkich państwach, którym udało się w procesie nowożytnej rewo-
lucji militarnej wytworzyć stałe, zawodowe siły zbrojne, podporządkowane 
jednemu politycznemu centrum. Także w Rosji, co prawda z opóźnieniem 
w stosunku do zachodnioeuropejskich pionierów, takie wojsko powstało. 
Należy jednak zwrócić uwagę na diametralnie odmienny sposób, w jaki na 
Zachodzie i w państwie rosyjskim uporano się z ograniczeniami stojącymi na 
przeszkodzie tym militarnym zmianom. 

W rezultacie, mimo podobieństw łączących rosyjskie i zachodnie siły 
zbrojne, ich sposób walki dzieliły (i dzielą) głębokie różnice. Praktyki i idee, 
czerpane przez moskiewskich reformatorów z państw zachodniej Euro-
py, musiały być dopasowywane do istniejących warunków: geografi cznych 
i geopolitycznych, które dyktowały odmienną strukturę i taktykę sił zbroj-
nych, oraz ekonomicznych i społecznych, które zmuszały państwo rosyj-
skie do znajdowania środków – ludzkich i materialnych – w odmienny od 
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zachodniego sposób. Odmienne – na co rzadziej zwracają uwagę badacze – 
były tu również „modele zwycięstwa”, a więc przekonania władców, urzęd-
ników, dowódców, ofi cerów i zwykłych żołnierzy dotyczących tego, co jest 
źródłem militarnego sukcesu i w jaki sposób należy do niego dążyć. 

W niniejszym rozdziale postaram się pokazać proces recepcji zachod-
nich idei i praktyk militarnych w państwie rosyjskim pomiędzy szesnastym 
a osiemnastym wiekiem oraz trudności owej okcydentalizacji, wynikające 
zarówno z odmiennych „ram mentalnych” społeczeństwa rosyjskiego, jak 
i z samego mechanizmu zmiany – gwałtownej, przymusowej, odgórnej, po-
wodującej zaciekły opór wszystkich warstw społecznych. Jednocześnie roz-
dział ma na celu uwypuklenie głównych cech rosyjskiej kultury wojennej, 
odróżniających ją od tej, jaka wykształciła się na Zachodzie.

5.1.  Obecność i rola zachodnich idei, wartości i praktyk 
w procesie nowożytnej rewolucji militarnej w Rosji

Nowożytna rewolucja militarna wkroczyła do Rosji wraz z pierwszym od-
działem strzelców (strieleckoje wojsko), zorganizowanym w roku 1550 na 
polecenie Iwana IV Groźnego (1533–1584). Regularne, uzbrojone i wyekwi-
powane na wzór zachodnioeuropejski formacje miały się stać zaczątkiem 
prawdziwie nowoczesnego wojska – opłacanego z królewskiego skarbca, re-
gularnie szkolonego i nierozwiązywanego w okresach pokoju (Razin 1960: 
321; Heller 2002: 150–151; Lynn 2008a: 194; Stevens 2010: 97). Obok strzel-
ców zaczęto powoływać na stałą służbę również tak zwanych żołnierzy kon-
traktowych (służylije ludi po priboru), obsadzanych w przygranicznych garni-
zonach i opłacanych przez państwo, najczęściej nie w formie pieniężnej, lecz 
za pomocą niewielkich nadziałów ziemi. W organizacji nowych sił zbrojnych 
oraz przemysłu zbrojeniowego pomagali Rosjanom cudzoziemcy, którzy do 
Moskwy zaczęli licznie przybywać pod koniec piętnastego wieku. 

Iwan III, panujący w latach 1462–1505, zaprosił do Moskwy słynnego ar-
chitekta i inżyniera wojskowego z Bolonii Arystotelesa Fioravantego. Ten nie 
tylko zbudował zbrojownię (puszecznaja izba), wytwarzającą proch strzel-
niczy i armaty z importowanego mosiądzu, ale również opracował projekt 
miejskich, kamiennych kremli, za pomocą których umocniono Moskwę 
i inne strategicznie istotne miasta Wielkiego Księstwa Moskiewskiego (por. 
Razin 1960: 298; Stevens 2010: 69). Za panowania Iwana IV Groźnego armia 
zatrudniała już kilka tysięcy obcokrajowców przybywających z Litwy, Italii 
i innych krajów, którzy nie tylko zajmowali się samodzielnym wyrobem broni 
palnej, ale również szkolili w tej sztuce rosyjskich mistrzów (Razin 1960: 333; 
Riasanovski, Steinberg 2009: 152; Stevens 2010: 91).
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Fascynacji i docenianiu technicznych osiągnięć Europejczyków towarzy-
szyła głęboka nieufność wobec ich kultury i zwyczajów. Dlatego przybyszów 
z zagranicy izolowano w tak zwanych słobodach, położonych za miastem 
osiedlach cudzoziemskich (por. Serczyk 2003: 16). Ta podejrzliwość, a wręcz 
wrogość była obecna w kontaktach z przybyszami z Zachodu również w póź-
niejszych wiekach, tym bardziej że interwencje obcych – polsko-litewskich 
i szwedzkich – wojsk w wewnętrzne sprawy państwa moskiewskiego w okre-
sie wielkiej smuty (1598–1613) były dla Rosjan wielkim wstrząsem. Ten brak 
zaufania do cudzoziemców nie przekreślał jednak wiary w skuteczność ich 
rozwiązań wojskowych.

Pierwszy z Romanowów, Michaił (1613–1645), w 1630 roku przyjął 
w Moskwie szwedzką misję wojskową z pułkownikiem Aleksandrem Laslie 
na czele i zgodził się na proponowaną przez niego reformę armii na podsta-
wie wzorów szwedzkich32. Powstały tak zwane nowe pułki piechoty i jazdy 
(połki nowogo stroja), stopniowo – w trakcie siedemnastego wieku – zwięk-
szające swój udział w moskiewskich siłach zbrojnych (por. Razin 1960: 202–
207; Hellie 1971: 219; Keep 1985: 85–87; Poe 1996: 609–611; Kutiszew 2006: 
52–66). Miejscowe zaciągi uzupełniano najemnikami, werbowanymi przede 
wszystkim w Danii i Anglii. 

Mimo iż już w szesnastym wieku pojawiały się w Moskwie pomysły, by 
całkowicie zlikwidować stary system wojskowy, oparty na pospolitym rusze-
niu bojarów i dworian, i zastąpić go, wzorem Zachodniej Europy, wojskiem 
stałym33, dopiero Piotr I (1689–1725) pod koniec siedemnastego stulecia 
urzeczywistnił te idee. Rezultatem działań cara reformatora były armia i fl ota, 
które wyglądały jak kopie ich europejskich wzorców oraz działały na podob-
nych im zasadach (Pintner 1986; Kutiszew 2006; Krokosz 2010; Stevens 2010: 
247; Acton 2013: 59). 

32 Szwedzi już na początku XVII wieku żywo interesowali się umocnieniem rosyjskiego woj-
ska, tak by było w stanie przeciwstawić się rosnącym wpływom głównego szwedzkiego rywala 
w regionie – Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jak relacjonuje James Billington, „Szwedzi byli 
cichymi bohaterami wyzwolenia Moskwy spod polskiej okupacji. [...] W 1607 roku Karol wysłał 
Rosjanom pierwszy w tym kraju traktat o nowej, żywiołowo rozwijającej się w Europie sztuce wo-
jennej [...]. W 1609 roku wysłano do Moskwy pieniądze i wyszkolonego w Holandii generała słu-
żącego w szwedzkiej armii, Christernusa Some. Pomógł on w organizacji oddziałów Skopina-Szuj-
skiego do krytycznych batalii lat 1609–1610, w wyniku których oddalono zagrożenie zewnętrzne 
ze strony Zygmunta i wewnętrzne w postaci powstania kozackiego” (Billington 2008: 101). 

33 Najbardziej znany program reform przedstawił za panowania Iwana IV Groźnego Iwaszko 
Pierieswietow. Zaproponował on, by zlikwidować system rozdawania ziemi ludziom w służbie 
państwowej, a zamiast tego płacić im roczne pensje. Przede wszystkim udowadniał, że pospolite 
ruszenie bojarskie stwarza jedynie pozory silnego wojska, w rzeczywistości zaś jest nieefektyw-
ne. Stąd zalecał zorganizowanie wojska stałego, złożonego z „dwudziestu tysięcy junaków męż-
nych ze strzelbą ogniową”, gdyż te „dwadzieścia tysięcy lepszych będzie od stu tysięcy” (za: Razin 
1960: 383; por. Heller 2002: 147). 
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Jeśli chodzi o fl otę, car „zaczynał od zera (a mówiąc ściślej – od jednego 
statku przestarzałego typu), a swej następczyni pozostawił 48 dużych okrętów 
wojennych oraz 787 jednostek mniejszych i pomocniczych, na których służy-
ło łącznie 28 tysięcy marynarzy” (Riasanovsky, Steinberg, 2009: 236; por. Ser-
czyk 2003: 209; Lynn 2008b: 195). Flota zbudowana przez Piotra I cieszyła się 
doskonałą opinią w Europie. „Brytyjczycy uważali nawet, iż okręty rosyjskie 
są porównywalne z ich najlepszymi jednostkami w poszczególnych klasach, 
a rząd brytyjski tak dalece zaniepokoił się nagłym rozwojem Piotrowej fl oty, 
że w 1719 r. wycofał swoich ludzi ze służby na rosyjskich jednostkach” (Ria-
sanovsky, Steinberg 2009: 237).

Co więcej, usystematyzowano i zracjonalizowano system poboru rekru-
ta, co w stosunkowo krótkim czasie umożliwiło zgromadzenie, wyposaże-
nie i wyszkolenie ponad dwustutysięcznej armii (Serczyk 2003: 208; Stevens 
2010: 268–269). Obok nowoczesnego uzbrojenia i organizacji wprowadzono 
jednolite umundurowanie dla poszczególnych pułków. Zmiany były na tyle 
udane, że o rosyjskim oddziale dowodzonym przez księcia Golicyna polski 
kronikarz napisał: „Był to wszystko żołnierz dzielny i silny, umundurowany 
zewnętrznie bardzo dobrze, przybrany w barwy szare z niebieskimi wyło-
gami, białe i czerwone [...], zaopatrzony do ostatniego człowieka w należytą 
dobrą broń” (za: Heller 2002: 328; por. Serczyk 1982: 194–195). 

Panowanie Piotra Wielkiego stanowiło – jak to wyraził James Billing-
ton – „punkt kulminacyjny procesu stopniowego przekształcania się Rosji 
w zdyscyplinowane, świeckie państwo przy współudziale północnoeuropej-
skiej techniki” (Billington 2008: 114). Nie sposób opisać tu wszystkich re-
form wprowadzonych w życie przez twórcę Imperium Rosyjskiego. Z punktu 
widzenia mojej analizy istotne jest pokazanie, że wprowadzane przez niego 
zmiany miały na celu nie tylko przeniesienie do Rosji produktów zachodnio-
europejskiej rewolucji militarnej w postaci gotowych rozwiązań technicz-
nych i organizacyjnych, ale również zaszczepienie wśród Rosjan nowych po-
staw i wartości, dzięki którym państwo rosyjskie potrafi łoby funkcjonować 
samodzielnie, już bez pomocy zachodnich specjalistów i wiecznych zapoży-
czeń. Jak mawiał car reformator: „Potrzebujemy Europy na kilka dziesięciole-
ci, a potem musimy odwrócić się do niej plecami” (za: Pipes 2012: 116). Piotr 
zdawał sobie sprawę, że do prowadzenia wojen w sposób europejski – co było 
jego wielką ambicją – niezbędni byli ludzie, którzy cenili sobie ład, dyscypli-
nę i efektywność racjonalnie planowanych i wykonywanych działań. W cza-
sie kreślenia strategicznych celów, a także na polach bitew musiała liczyć się 
chłodna kalkulacja i bezosobowe rozkazy, nie zaś osobiste rozgrywki po-
między rodami. Potrzebni byli wyszkoleni, dobrze wykształceni ofi cerowie, 
którzy potrafi liby nie tylko ślepo kopiować zachodnie wzorce, ale również 
samodzielnie je rozwijać, opierając się na czytanych wojskowych traktatach 
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i czasopismach, które – właśnie za czasów Piotra – zaczęły w wielkiej liczbie 
pojawiać się w Rosji. 

Początkowo piśmiennych, lojalnych wobec państwa, sprawnych w działa-
niu oraz świadomych nowych mechanizmów ludzi – zarówno wśród kadry 
ofi cerskiej, jak i cywilnej administracji – szukano za granicą. W wyniku tej 
polityki w pierwszym roku wojny północnej (1700–1721) jedna trzecia ofi ce-
rów i wszyscy generałowie byli cudzoziemcami. Stopniowo starano się zmie-
niać ten stan rzeczy poprzez rozwój rodzimej edukacji. Proces ten rozpoczęto 
od powołania do życia pierwszych akademii militarnych. Jednakże, z powodu 
braku odpowiedniej liczby wykwalifi kowanej kadry pedagogicznej, ściągano 
nauczycieli z zagranicy. Było to znacznym utrudnieniem, jako że często nie 
znali oni języka rosyjskiego. Dlatego co roku wysyłano na Zachód stypendy-
stów, po powrocie egzaminowanych przez samego cara. Mieli oni za zadanie 
nie tylko pracować, ale i kształcić młodych Rosjan w poznanych przez siebie 
rzemiosłach i umiejętnościach. 

Piotr Wielki był pierwszym z rosyjskich carów, który docenił wartość 
wykształcenia i dał temu wyraz w tworzonych przez siebie instytucjach. Jak 
stwierdził w jednym ze swoich manifestów: „Nauka bowiem to rzecz dobra 
i mająca fundamentalne znaczenie; jest niczym korzeń, ziarno i podstawa 
wszystkiego, co dobre i pożyteczne w państwie i Kościele” (za: Riasanovsky, 
Steinberg 2009: 244). Car cenił sobie zasadę „merytokracji”, dlatego w obo-
wiązkowej dla wszystkich szlachciców służbie państwowej wprowadził sy-
stem rang, a promocja w jego ramach miała się odbywać na zasadzie „za-
sługi”. Każdy szlachcic, by mógł zostać ofi cerem, musiał zaczynać swą służbę 
od najniższej, czternastej rangi i stopniowo – stopień po stopniu – wspinać 
się po schodach kariery. Jak zauważa Władysław Serczyk: „Car dał osobiście 
przykład takiego postępowania, przechodząc kolejno przez wszystkie stopnie 
wojskowe” (Serczyk 2003: 209). Na dodatek car usilnie próbował zmuszać 
„młodych szlachciców do zdobywania podstawowego wykształcenia, od cze-
go uzależnił uzyskanie świadectwa ślubu” (Acton 2013: 76). 

„Wykształcenie” Piotr traktował przede wszystkim w kategoriach prak-
tycznych umiejętności i zawodowego szkolenia. „Zabiegi Piotra na rzecz 
rozwoju rosyjskiej nauki – zdaniem Jamesa Billingtona – niemal w całości 
koncentrowały się na zagadnieniach naukowych, technicznych lub lingwi-
stycznych, mających bezpośrednie przełożenie na płaszczyznę wojskową lub 
dyplomatyczną” (Billington 2008: 168). Słowo „nauka” miało w języku rosyj-
skim początkowo konotacje wyłącznie militarne, związane z „technicznymi 
umiejętnościami”, nie było zaś używane w sensie teoretycznej, abstrakcyjnej 
wiedzy (Ralston 1996: 22; Billington 2008: 169; Stevens 2010: 329). Mimo to, 
dzięki szerokiemu rozwojowi oświaty, Rosjanie otworzyli się na rozległe ho-
ryzonty kulturowe. Jak zauważa James Billington: „Zarządzając obowiązkowe 
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kształcenie swojej szlachty służebnej i zaszczepiając w języku rosyjskim ofi -
cjalne pismo urzędowe, zreformowany alfabet oraz liczne terminy i koncep-
cje zachodnie, Piotr przygotował grunt pod bardziej świecką formę oświece-
nia” (Billington 2008: 196–197).

Młody car wskazał ponadto, co dla nowego Rosjanina powinno być naj-
większą wartością – triumfy miano odnosić odtąd ku chwale suwerennego, 
świeckiego państwa (por. Billington 2008: 170). Widział on Rosję – w odróż-
nieniu od swoich poprzedników – jako element systemu równowagi w Eu-
ropie, ważny podmiot międzynarodowego układu sił, nie zaś jako religijną 
cywilizację, kierowaną misją rozszerzania „zbawczej przestrzeni”. Należy jed-
nak pamiętać, że reformy Piotra Wielkiego nie pojawiły się w próżni, a wielki 
krok w stronę sekularyzacji rosyjskiego państwa położył ojciec cara – Aleksy 
(1645–1676). Jak zauważył James Billington: 

Już za panowania Aleksego quasi-sakralny tytuł cara ustępował miejsca zachod-
niemu tytułowi cesarza. [...] „Wielka korona”, która przybyła w czerwcu 1655 roku 
z Konstantynopola, zawierała podobiznę cara i carycy w miejscu, w którym daw-
niej zwykły się pojawiać symbole prymatu władzy Boga; co więcej, wizerunki 
Aleksego zaczęły wypierać podobiznę świętego Jerzego z pieczęci dwugłowego 
orła (Billington 2008: 137). 

Idea „suwerennego państwa moskiewskiego”, podmiotu przede wszyst-
kim politycznego, nie zaś religijnego, pojawiła się również w pierwszym dru-
kowanym rosyjskim kodeksie praw, Ułożenije z 1649 roku.

Tym niemniej, jak podkreślają badacze, Piotr Wielki był pierwszym ro-
syjskim władcą próbującym legitymizować swoją władzę za pomocą teorii 
prawa naturalnego. „Swoją defi nicję autokracji i stosunków między władcą 
a jego poddanymi zaczerpnął Piotr ze Szwecji, a nie z tradycji moskiewskiej. 
Sam tytuł imperatora niósł z sobą inne skojarzenia i konotacje niż godność 
cara. W przeciwieństwie do Iwana Groźnego Piotr Wielki żywił najwyższy 
szacunek dla prawa i uważał się za pierwszego sługę swego państwa” (Riasa-
novsky, Steinberg 2009: 237; por. Pipes 2009: 62). Był on również pierwszym 
władcą Rosji, który postrzegał państwo jako instytucję istniejącą na własnych 
prawach, niesprowadzającą się do osoby monarchy. Świadczy o tym chociaż-
by fakt, iż „podczas przeprowadzania reformy w armii Piotr I wykreślił frazę: 
»interes Jego Wysokości Cara« jako cel poświęceń żołnierza i zastąpił ją sfor-
mułowaniem: »interes państwa«” (Riasanovsky, Steinberg 2009: 223).

Car kontynuował również politykę swojego ojca, mającą na celu „ucywi-
lizowanie” rosyjskich elit oraz stworzenie nowej klasy biurokratów. Nie było 
to łatwe. Jak zauważa James Billington, w oczach zachodnich obserwatorów 
Rosjanie byli istotami na wpół dzikimi, bardziej utożsamianymi z Tatarami 
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niż ze Słowianami. „Zachodni przybysze prześcigali się w opowieściach o ro-
syjskim brudzie, serwilizmie i bałaganie [...]”. Także rosyjscy wysłannicy na 
Zachód budzili zdziwienie i niesmak, gdyż „nagminnie popełniali nietakt, 
usilnie domagając się pełnego i dokładnego recytowania przydługiego tytułu 
cara, z kolei wszechobecni, wydający przykrą woń członkowie ochrony oso-
bistej odcinali z pałacowych krzeseł skórę na buty i pozostawiali na ścianach 
i podłodze własne odchody” (Billington 2008: 111). Elity miały zatem „przy-
jąć zachodni ubiór, poprawić swoje maniery, powstrzymywać się od publicz-
nego bekania, spluwania i dłubania w nosie” (Acton 2013: 76).

Należy również pamiętać, że aż do 1682 roku obowiązywało w Rosji miest-
niczestwo, które można opisać jako „system mianowania funkcjonariuszy 
państwowych, w ramach którego stanowisko danego urzędnika musiało od-
powiadać statusowi jego rodziny i pozycji jego samego w rodzie” (Riasanov-
sky, Steinberg 2009: 194; por. Eskin 1999). Fakt, iż przełożonym urzędnika nie 
mógł być ktoś, kto znajdował się niżej od niego w rankingu miestniczestwa, 
powodował niekończące się utrudnienia, zawiłości i nieefektywność aparatu 
państwowego oraz wojskowego dowództwa. Jak tłumaczy Richard Pipes: 

Honor rodowy wymagał, aby jego członek odmówił przyjęcia nominacji, która 
zmuszałaby go do służby na stanowisku niższym lub równym komuś, czyi przod-
kowie lub krewni podlegali jego przodkom lub krewnym. Naruszenie tej zasady 
na zawsze sprowadzało hańbę na ród takiej osoby i obniżało pozycję społeczną 
wszystkich jej członków, żyjących i jeszcze nienarodzonych. Sam charakter urzędu 
nie miał żadnego znaczenia; liczyło się tylko to, kto służy pod kim (Pipes 2012: 92).

Dowódców wyznaczano nie na podstawie ich doświadczenia i umiejętno-
ści wojskowych, ale na podstawie ich pochodzenia. Co więcej, „w przeddzień 
każdej bitwy car tonął w podaniach od osób, które sprzeciwiały się objęciu 
stanowiska niższego niż ich »miejsce«. Gdyby od czasu do czasu nie ogła-
szano, że dana kampania wojenna jest »poza miejscami« [...], trudno powie-
dzieć, w jaki sposób Moskwa prowadziłaby wojny” (Pipes 2012: 93; por. Hel-
ler 2002: 148; Stevens 2010: 57).

Piotr podejmował zatem niekończące się wysiłki mające na celu uprosz-
czenie i ujednolicenie służby państwowej, oparcie jej na czytelnych i dobrze 
funkcjonujących regułach. Nowa klasa urzędnicza stopniowo odchodziła od 
stosunków osobistych i klanowych i podążała w kierunku bezosobowych 
procedur i racjonalnego podziału zadań (por. Hellie 1971: 267; Poe 1998: 
258–264; Stevens 2010: 239). Wraz z pojawieniem się idei abstrakcyjnego 
państwa i wymogu lojalności wobec niego kształtowała się nowa tożsamość, 
wypierająca tę opartą na kategoriach lokalnych. Było to widoczne rów-
nież wśród ofi cerów, którzy coraz częściej identyfi kowali się ze swoją rangą 
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w wojskowej hierarchii i miejscem w strukturze sił zbrojnych (Ralston 1996: 
38; Poe 1998: 270–271; Billington 2008: 134). Coraz silniejsza była świado-
mość skuteczności racjonalnych miar rządzenia i organizacji wojska, a także 
potrzeby posiadania efektywnego systemu biurokratycznego, który umożli-
wiał armii sprawne funkcjonowanie. 

Przyglądając się zmianom, jakie pomiędzy szesnastym a osiemnastym 
stuleciem zaszły w dziedzinie rosyjskiej wojskowości, nie sposób zaprzeczyć 
twierdzeniu, iż Rosja przeszła proces nowożytnej rewolucji militarnej we-
dług wzorów zachodnioeuropejskich. Podobnie jak na Zachodzie, i tu prze-
obrażenia obejmowały nie tylko techniczne oraz taktyczne innowacje zwią-
zane z coraz bardziej masowym wykorzystywaniem prochu i broni palnej, 
ale również powstanie aparatu administracyjnego zdolnego do mobilizacji 
zasobów materialnych i ludzkich na potrzeby wojny, a także społeczne trans-
formacje mające na celu zrównoważenie tradycyjnej wojskowej klasy przez 
nowe siły, bezwzględnie podporządkowane państwu. Tak jak na Zachodzie, 
i tu głównym – zwycięskim – podmiotem rewolucji militarnej było państwo 
– coraz silniejsze, coraz bardziej zcentralizowane, zdolne narzucić wszystkim 
warstwom społeczeństwa monopol na posiadanie środków przemocy oraz na 
prawną i moralną możliwość ich wykorzystywania. 

5.2. Kulturowa charakterystyka rosyjskiego społeczeństwa

Jednakże – mimo wszelkich starań reformującej elity – rezultaty jej działań 
częstokroć przypominały karykaturę rozwiązań europejskich, a „ucywilizo-
wanie” rosyjskiej armii było jak piękne fasady „potiomkinowskich wsi” – wi-
doczne na zewnątrz, ale niemające przełożenia na rzeczywistość. Większość 
opracowań na temat rosyjskiej rewolucji militarnej tłumaczy to „zacofa-
niem”, przede wszystkim na płaszczyźnie ekonomicznej, ale też społecznej 
i intelektualnej. Badania specjalistów nad rosyjskim kontekstem moderniza-
cji rzadko są uzupełniane analizą czynników kulturowych. Te sprowadza się 
najczęściej do jakości i sposobów działania instytucji oświatowych, roli Cer-
kwi (Poe 1996: 603; Fuller 1992: xvii–xviii; Kennedy 1994: 31) czy prostych 
konstatacji dotyczących tak zwanego „charakteru narodowego”. Zwraca się 
zatem uwagę na zacofanie w myśleniu, niezdolność Rosjan do zrozumienia 
wartości modernizacji, słynny słowiański upór czy też fakt, że Rosja była po-
tęgą azjatycką, przez większą część historii odciętą od europejskiej cywiliza-
cji34 (Duff y 1981: 2; Paul 2004: 36; por. Halecki 2000: 95–96).

34 Przykładem może być opinia, iż wpływ Mongołów „na charakter narodowy i instytu-
cje Rosjan” wyrażał się w „brutalnym traktowaniu chłopstwa, lekceważeniu godności ludzkiej 
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Tym niemniej kontekst to również – jak zauważa Hieronim Kubiak – „spe-
cyfi cznie ludzki, czwarty wymiar rzeczywistości” (Kubiak 2007: 346). Poniżej 
przyjrzę się utrwalonym wśród Rosjan zespołom przekonań i wartości doty-
czących kolejno: koncepcji władzy politycznej oraz relacji władcy ze społe-
czeństwem, stosunku do własności prywatnej, handlu i pracy oraz podstaw, 
na jakich opierały się stosunki pomiędzy jednostkami. Spróbuję również za-
rysować to, co niektórzy określają mianem „rosyjskiej duszy”, a co wiąże się 
z szerokim wpływem duchowości prawosławnej na rosyjskie wartości, idee, 
symbole, przekonania i praktyki. W dalszej części rozdziału postaram się po-
kazać, jak ów kulturowy kontekst nie tylko utrudniał recepcję zachodnich po-
mysłów oraz prowadził do ich dalekich reinterpretacji, ale również kształtował 
zupełnie odmienne niż na Zachodzie sposoby prowadzenia wojen.

5.2.1. Model władzy i rządzenia

Rosja, jak podkreśla jej wybitny znawca Richard Pipes, mimo iż należy do 
Europy „za sprawą położenia geografi cznego, rasy i religii” (Pipes 2012: 
XVII), rozwinęła system rządów przypominający raczej wschodnie despotie 
niż europejskie państwa, oparte na prawie. 

Patrymonialne państwo sprawiło, że rosyjski absolutyzm miał zupełnie inny cha-
rakter niż absolutyzm zachodni, zbliżony do ustrojów, z jakimi spotykano się 
w Oriencie. W Rosji władcy nie tylko mogli nadawać prawa i ustalać podatki zgod-
nie ze swoją wolą [...], lecz również nie musieli walczyć z prywatną własnością czy 
też z ustanowionym majątkiem społecznym, które poprzez samą swą obecność 
ograniczałyby ich władzę. [...] Wszystkie te okoliczności upodabniały Rosję – za-
równo w teorii, jak i w praktyce – nie do monarchii europejskich, lecz właśnie do 
monarchii Orientu, takich jak państwa z epoki hellenizmu, o których mówiło się, 
że reprezentują „osobistą dynastyczną władzę, która nie wyłoniła się z konkretnego 
kraju czy narodu, ale była nadana z góry konkretnemu królestwu”. Taki naród jest 
zaledwie przedmiotem w rękach władzy, nie zaś źródłem władzy (Pipes 2009: 28). 

Rozdzielenie sfery własności prywatnej od władzy publicznej, politycz-
nej dokonało się tu – w porównaniu z Zachodem – niezwykle późno, stąd 
jeszcze w dziewiętnastym stuleciu Rosję można zaliczyć do państw patrymo-
nialnych. „W państwach tych władzę polityczną pojmuje się i sprawuje jako 
przedłużenie praw własności, a władca to zarówno suweren swojej dziedziny 
władzy, jak też jej właściciel” (Pipes 2012: XVIII; por. Weber 2002: 741). 

i w pogmatwanym systemie wartości, w którym szczególne miejsce zajmują okrucieństwo, tyra-
nia i fałsz” (za: Keegan 1998: 214). 



Nowożytna rewolucja militarna w Rosji 147

Władcy moskiewscy rościli sobie prawo do absolutnej władzy nie tylko 
nad życiem, ale również nad własnością swoich poddanych. Począwszy od 
panowania Iwana IV wszyscy, od pańszczyźnianych chłopów aż po najwyż-
szych bojarów, zobowiązani zostali do służby państwu, a nakaz ten zniosła 
dopiero Katarzyna II w drugiej połowie osiemnastego wieku. W oczach 
władców wszyscy poddani byli równi, lecz ich pozycja opierała się na rów-
ności nie wobec prawa, a wręcz przeciwnie – wobec obowiązku przymusowej 
pracy na rzecz władcy. „Z tego punktu widzenia – stwierdza historyk – status 
rosyjskiego wielmoży zupełnie nie różnił się od położenia najniżej urodzo-
nego człowieka z gminu; stąd bynajmniej nie dziwi, że zwracając się do cara, 
najwyżsi dygnitarze królestwa w odniesieniu do siebie używali określenia 
»niewolnicy« (raby)” (Pipes 2000: 268). Jak zauważył Zygmunt von Herber-
stein: „wszyscy ci ludzie uważają się za »chołopów«, czyli niewolników swo-
jego księcia” (za: Pipes 2012: 86).

Odwiedzających Moskwę podróżników niezwykle zdumiewał ten ogrom 
carskiej władzy, znacznie przewyższającej uprawnienia zachodnich królów. 
Świadczą o tym pozostawione przez nich liczne relacje, z których omalże każ-
da porusza to zagadnienie (Pipes 2009: 16; Poe 1995). Zygmunt von Herber-
stein pisał o Wasylu III, poprzedniku Iwana Groźnego: „Władzą, jaką ma wo-
bec swych poddanych, znacznie przewyższa wszystkich monarchów świata; 
[...] stosuje swą władzę zarówno wobec duchownych, jak i świeckich, według 
własnej woli rozporządzając życiem i majątkiem wszystkich ludzi” (za: Heller 
2002: 132). Podobnie Antonio Possevino, papieski wysłannik do Iwana IV, 
dziwił się sytuacji Rosjan: „Żaden z nich nie może w istocie powiedzieć, że 
coś naprawdę do niego należy – każdy, czy tego chce czy nie, żyje w stanie 
zależności od Księcia. Im więcej ktoś posiada, tym bardziej uznaje swoją za-
leżność; czym jest bogatszy, tym bardziej się boi, bo Książę często odbiera to, 
co komuś dał” (za: Pipes 2009: 21). 

Tym, co najbardziej dziwiło przybyszów z Zachodu, była łatwość, z jaką 
moskiewski władca dysponował własnością swoich poddanych. W krajach, 
z których przybyli, taki system rządów byłby nie do pomyślenia, o czym za-
pewniał nawet Jean Bodin, obrońca królewskiego absolutyzmu (por. Pipes 
2012: 66). Rozróżnienie pomiędzy prywatną własnością a polityczną władzą, 
a także pomiędzy tym, co należy do władcy, a tym, co należy do państwa, było 
w zachodniej Europie sprawą naturalną, tym bardziej że znalazło teoretyczne 
uzasadnienie w prawie rzymskim35, odradzającym się w średniowiecznych 

35 Richard Pipes, śledząc korzenie zachodnioeuropejskiej idei własności, podkreśla: „Sama 
idea [obrony własności prywatnej] jawiła się Rzymianom jako oczywista od czasu sformułowa-
nia przez Cycerona tezy, że władza nie może ingerować we własność prywatną, ponieważ została 
powołana po to właśnie, by ją chronić” (Pipes 2000: 31).
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monarchiach, począwszy od dwunastego stulecia. Jak ujął to zwięźle piętna-
stowieczny prawoznawca hiszpański36: „Do króla należy jedynie zarządzanie 
królestwem, a nie władza nad rzeczami, albowiem własność i prawa państwa 
są rzeczą publiczną i nie mogą być niczyją prywatną ojcowizną” (za: Pipes 
2012: 67). Oczywiście, zachodni monarchowie w praktyce naruszali tę za-
sadę, jednak na ogół nie kwestionowali jej słuszności teoretycznej, o czym 
świadczy – zdaniem Pipesa – „fakt, że w całej Europie królowie narzucali 
swym poddanym podatki za pośrednictwem parlamentów, czego by nie czy-
nili, będąc prawdziwie patrymonialnymi władcami” (Pipes 2000: 242).

Rosyjscy samodzierżcy nie pytali swych poddanych o pozwolenie, zarów-
no w piętnastym, jak i dziewiętnastym stuleciu. „Wolno im było na własną 
rękę wydawać ustawy, tworzyć, reformować i likwidować instytucje, wypo-
wiadać wojnę i zawierać pokój, dysponować dochodami państwa i dobrami 
państwowymi, wynieść na szczyt lub zetrzeć na proch każdego poddanego” 
(Pipes 2012: 118; por. Acton 2013: 31). Autokratyczna, scentralizowana wła-
dza, nieograniczona ani prawem, ani instytucjami przedstawicielskimi, była 
głęboko zakodowana w społecznie szeroko podzielanych przekonaniach. 

Rosyjska myśl polityczna, zarówno religijna, jak i rozwijająca się od 
osiemnastego wieku myśl świecka, nigdy właściwie nie przewidywały scena-
riusza, w którym brak byłoby miejsca dla samowładnego cara. Ta pierwsza 
stała na stanowisku, że rosyjski car, z racji zajmowanej przez siebie pozycji – 
przedstawiciela Boga na ziemi – mógł postępować wobec swoich poddanych 
tak, jak uznał za słuszne. Wierzącemu chrześcijaninowi nie pozostawało nic 
innego jak pokorne pogodzenie się z tym losem i cierpienie w milczeniu, co 
zresztą radził w swych słynnych listach do zbiegłego na Litwę rosyjskiego 
szlachcica Andrieja Kurbskiego Iwan Groźny (por. Pipes 2009: 50). Pisarzom 
cerkiewnym wtórowali świeccy ideolodzy. Iwan Pierieswietow zapewniał 
w swoich pismach władcę i jego poddanych: 

Car panujący łagodnie i z pokorą doczeka się zubożenia swego władztwa i nad-
szarpnięcia swojej chwały. Car groźny i mądry [grozien i mudr] doczeka się roz-
szerzenia swego władztwa, a imię jego będzie wychwalane we wszystkich stro-
nach świata. [...] władztwo pozbawione grozy [biez grozy] jest jak koń bez uzdy, 
którego dosiada car (za: Billington 2008: 71). 

36 Z Hiszpanii pochodzi również formuła przysięgi wierności królowi, która stanowi zupeł-
ną odwrotność moskiewskiej rzeczywistości politycznej. Aragończycy tak zwracali się do swoje-
go władcy: „My, którzy jesteśmy równie dobrzy jak ty, przysięgamy tobie, który nie jesteś lepszy 
od nas, uznawać ciebie za króla i najwyższego pana pod warunkiem, że będziesz przestrzegał 
naszych swobód i praw, a jeśli nie – to nie” (za: Pipes 2000: 232).
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Stopniowo autorytarny system zaczął być usprawiedliwiany za pomocą 
coraz bardziej wyszukanych i racjonalnych argumentów. Skupiano się na ol-
brzymich przestrzeniach państwa rosyjskiego, które wymagały nieograniczo-
nej władzy monarszej. Katarzyna II w swojej Instrukcji pisała: 

8. Posiadłości Imperium Rosyjskiego rozciągają się na kuli ziemskiej od 32 stop-
nia szerokości geografi cznej do 165 stopnia długości geografi cznej. 9. Monar-
cha rosyjski jest autokratą. Jedynie niepodzielna władza, ucieleśniona w jednej 
osobie, może funkcjonować dobrze na terytorium tak wielkiego imperium. 10. 
Istnienie ogromnego imperium zakłada, że osoba nim władająca ma władzę au-
tokratyczną. Jest to konieczne dla szybkiego podejmowania decyzji dotyczących 
oddalonych miejsc, do których decyzje są przekazywane. 11. Każdy inny rząd 
byłby nie tylko szkodliwy dla Rosji, ale ostatecznie mógłby doprowadzić ją do 
upadku (za: Pipes 2009: 83–84).

Tezy te były szeroko popierane zarówno przez intelektualistów i pisarzy, 
czego przykładami są chociażby Mikołaj Karamzin, Siergiej Uwarow czy 
Aleksander Puszkin, jak i przez szerokie warstwy ludności. Wstrząsające Ro-
sją mniej więcej raz na stulecie olbrzymie bunty chłopskie nigdy nie były wy-
mierzone w samą instytucję „dobrego” i silnego cara i nie miały politycznych 
celów zniesienia samowładztwa (Bierdiajew 2005: 12; Pipes 2012: 159). Zwię-
złe podsumowanie koncepcji władzy zakodowanej w rosyjskiej świadomości 
zbiorowej odnaleźć możemy w dziele Konstantyna D. Kawielina, Idee i uwagi 
o rosyjskiej historii, wydanym w 1866 roku, a więc w ostatnim półwieczu ist-
nienia caratu: 

Zgodnie z koncepcją rosyjskiego (wielkoruskiego) ludu, car jest ucieleśnieniem 
państwa... Car jest samym państwem – jego idealnym, dobrym, ale zarazem 
i surowym wyrazem. Stoi on ponad wszystkim, poza wszelkimi wątpliwościami 
i sporami, i z tego powodu jest nietykalny. Z tej też racji jest on bezstronny wobec 
wszystkiego: wszyscy są wobec niego równi, nawet jeśli pomiędzy sobą się różnią. 
Car musi pozostawać bez winy. Jeśli sprawy idą źle dla narodu, to wina nie jest 
jego, lecz jego sług. Jeśli rozkazy cara są nazbyt ciężkie dla narodu, oznacza to, że 
został on wprowadzony w błąd. On sam nie może chcieć niczego złego dla na-
rodu... W najtrudniejszych i w najcięższych czasach, gdy od zera rozpoczynano 
odbudowę życia politycznego, rosyjski naród wpierw przywracał autorytet cara 
(za: Pipes 2009: V). 

Badacze rosyjskich dziejów oraz znawcy Rosji wielokrotnie w swoich 
dziełach stawiali pytania: dlaczego carskie samowładztwo nie zostało nigdy 
ograniczone; dlaczego żadnej z grup społecznych nie udało się wywalczyć 
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dla siebie chociażby minimum zagwarantowanych prawnie swobód i przy-
wilejów; dlaczego rosyjski lud cierpliwie znosił stulecia wyzysku, a jeśli już 
powstawał, to nigdy z propozycją obalenia caratu? Odpowiedzi wielu z nich 
koncentrują się na braku społeczeństwa zdolnego przeciwstawić się władzy. 
Tego rodzaju wyjaśnienia pojawiają się nie tylko w dziełach współczesnych 
myślicieli, ale również wśród dziewiętnastowiecznych rosyjskich obserwato-
rów życia społecznego. W swojej przenikliwej analizie z 1802 roku Michaił 
Sperański pisał: 

I stąd zamiast całego wielkiego podziału wolnego narodu rosyjskiego na w pełni 
wolne klasy: szlachty, kupców itd., zobaczyłem w Rosji dwa stany: niewolników 
cara i niewolników posiadaczy ziemskich. Ci pierwsi są wolni tylko w porów-
naniu do tych drugich, a w rzeczywistości nie ma w Rosji ludzi wolnych, poza 
nędzarzami i fi lozofami.

Relacja między tymi dwiema klasami niewolników ostatecznie niszczy w lu-
dzie rosyjskim całą jego energię. Interes szlachty wymaga, aby chłopi byli całkowi-
cie im podporządkowani. Interes chłopów polega na tym, aby szlachta była tak da-
lece, jak to możliwe, podporządkowana caratowi. Chłopi [...] zawsze spoglądają na 
tron jako na jedyną przeciwwagę, będącą w stanie ograniczyć władzę panów [...].

Stąd Rosja, podzielona na różne klasy, traci swoją energię w walce, którą te 
klasy toczą z sobą, pozostawiając rządowi pełny zakres nieograniczonego samo-
władztwa (za: Pipes 2009: 131).

„Co najmniej od szesnastego stulecia – twierdzi Władysław Arżanuchin 
– egzystencja rosyjska wspiera się na dwóch fi larach: na ludzie i na władzy, 
a pomiędzy nimi nigdy nie powstało społeczeństwo” (za: Szrek 2006: 131; 
por. Bierdiajew 2005: 12).

Madame de Staël, francuska publicystka, która odwiedziła Rosję w la-
tach 20. dziewiętnastego stulecia, pisała z kolei w swoich notatkach z podróży 
o swoistej „hierarchii despotyzmu”, w której szlachta akceptuje samowładzę 
monarchy, gdyż sama jest panem absolutnym dla swych chłopów. Jednocześ-
nie – jak zauważył Max Weber – ów monopol posiadania poddanych chło-
pów nie tworzył wśród szlachty żadnego solidarnego stanu (Weber 2002: 780; 
por. Pipes 2009: 22). Przeszkadzała w tym nieustanna rywalizacja, która do 
końca siedemnastego wieku przybierała formę wspomnianego już miestnicze-
stwa. Ponieważ owa fi nezyjna hierarchia rodów utrudniała carowi swobodne 
dobieranie sobie urzędników, za panowania Piotra Wielkiego wprowadzono 
tzw. tabelę rang (Tabiel o rangach). Była to udana próba stworzenia nowej 
hierarchii opartej jedynie na lojalności i wiernej służbie państwu. Jednocześ-
nie tabela rang skutecznie hamowała wykształcenie się stanowej solidarno-
ści: „Szlachcice traktowali siebie wzajem jako konkurentów do »czynów« 
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i wszelkich szans, jakie dawały względy księcia. Dlatego szlachta podzielona 
była na koterie i wobec księcia całkowicie bezsilna...” (Weber 2002: 779; por. 
Acton 2013: 65–66).

Co więcej, to właśnie w carskim samodzierżawiu wszystkie społeczne gru-
py widziały obrońcę swoich interesów. 

Szlachta – jak tłumaczy Richard Pipes – zawdzięczała swoje ziemskie posiadłości 
i swoich poddanych nadaniom rządowym; jeśli nie dysponowano posiadłościa-
mi ziemskimi [...], zawsze można było liczyć na rządowe stanowiska, do których 
był uprzywilejowany dostęp; nie było zatem interesu w osłabieniu władzy. Jeśli 
zaś chodzi o chłopów pańszczyźnianych, zakładając, że mieli oni jakieś poglądy 
polityczne, byli oni zwolennikami silnej monarchii: jedynej, która była w stanie 
powstrzymywać ich panów, a pewnego dnia przywrócić im wolność (Pipes 2009: 
130–131). 

Szlachta była zatem nastawiona „raczej na uzyskiwanie korzyści z władzy 
państwowej niż na ograniczanie jej” (Acton 2013: 34). Na dodatek, „ci, któ-
rzy mieli największe możliwości wpływania na politykę władzy, byli zarazem 
najbardziej uzależnieni od kurateli państwa nad przebiegiem ich karier woj-
skowych i cywilnych” (Acton 2013: 47). 

„W tych warunkach – podsumowuje Richard Pipes – tak odmiennych od 
warunków panujących na Zachodzie, nie mogło istnieć społeczeństwo nieza-
leżne od państwa ani też zbiorowy duch jednoczący jego członków. Cały ro-
syjski naród znajdował się w stanie całkowitego poddaństwa – nie było w nim 
miejsca ani dla uprzywilejowanej arystokracji, ani dla niezależnego mieszczań-
stwa, ani też dla wolnych chłopów” (Pipes 2009: 12; por. Braudel 1992c: 417). 
Jak ujął to jeden z zachodnich podróżników: „Lud Państwa Moskiewskiego 
podlega w całości bardziej zasadom niewolnictwa niż wolności. Wszyscy jego 
mieszkańcy, niezależnie od pozycji, [...] bez względu na ich godność, przygnie-
ceni są jarzmem najbardziej okrutnego niewolnictwa” (za: Pipes 2009: 22).

5.2.2. Stosunek do własności prywatnej, handlu i pracy

Ta patrymonialna koncepcja władzy nie mogła pozostać bez wpływu na prze-
konania i praktyki towarzyszące prowadzeniu działalności gospodarczej. Za 
biedę i ekonomiczne zacofanie Rosji bardzo często obwinia się surowy kli-
mat, krótki okres wegetacji, słabe gleby czy brak łatwo dostępnych surow-
ców mineralnych (Kennedy 1994: 31; Paul 2004: 13; Pipes 2012: 1–26; Acton 
2013: 36). Należy jednak pamiętać, że niskie plony w równym stopniu były 
wynikiem prymitywnych technik uprawy roli, które poczęto modernizować 
dopiero w dziewiętnastym wieku. W Rosji bardzo późno zaczęto rozwijać 
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przemysł, a handel – jeśli nie liczyć „kupieckich republik” Nowogrodu i Psko-
wa37 – nigdy nie stał tam na zbyt wysokim poziomie. Zgodnie z danymi przy-
taczanymi przez Edwarda Actona, jeszcze „w latach czterdziestych XIX wieku 
przedsiębiorcy z innych krajów kontrolowali 90 procent rosyjskiego importu 
i 97 procent eksportu, niezależnie od coraz częstszej ich obecności w handlu 
wewnętrznym” (Acton 2013: 70). W państwie carów najbardziej uderzał brak 
prywatnej inicjatywy gospodarczej, tak istotnej w rozwoju zachodniego ka-
pitalizmu. Długo nie pojawiały się tu również nowoczesne instytucje fi nan-
sowe, takie jak chociażby kredyt, który umożliwiał większości europejskich 
mocarstw prowadzenie wojen.

Na Zachodzie, jak tłumaczy Fernand Braudel, nowoczesnej gospodarce 
rynkowej towarzyszy „nowoczesność państwa”. 

Ze względu na słabe postępy systemu podatkowego, ze względu na niedoskonałą 
organizację skarbu, państwo znajduje się w sytuacji trudnej, a nawet absurdalnej: 
jego wydatki regularnie przewyższają dochody. [...] Nie pomaga tu ani zwracanie 
się do podatników, ani ściganie ich, ani wymyślanie nowych podatków, ani two-
rzenie loterii. [...] Nie można przekroczyć pewnych granic, nie można wprowadzić 
do skarbu państwa całości gotówkowych zasobów królestwa (Braudel 1992b: 481). 

Państwo musiało zatem pożyczać pieniądze od swoich mieszkańców; to-
warzyszyło temu wypracowanie skomplikowanych technik fi nansowych. 
W państwie rosyjskim nic nie stało na przeszkodzie władzy, do której należało 
całe królestwo. Samodzierżca nie musiał prosić swoich poddanych o pożycz-
kę, gdyż czuł się uprawniony do sięgnięcia po każdą należącą do nich rzecz. 

Polityka państwa krępowała działalność handlową i wytwórczą Rosjanina, 
a brak idei i praktyki prawnie zagwarantowanej własności sprawiał, że wiąza-
ła się ona z nieustannym ryzykiem i poczuciem niepewności. Giles Fletcher 
w swoich zapiskach pisał o rosyjskich kupcach: 

Wielkie uciemiężenie nieszczęsnych ludzi z gminu odbiera im odwagę do upra-
wiania swych zawodów: ponieważ im więcej posiadają, w tym większym znajdują 
się niebezpieczeństwie nie tylko ich dobra, ale również ich życie. A cokolwiek 

37 Republiki Nowogrodu i Pskowa były niezależnymi państwami, powstałymi po rozpadzie 
Rusi Kijowskiej. W odróżnieniu od innych ruskich księstw, rozwinęła się tu forma władzy przed-
stawicielskiej oraz miejskiego samorządu. Nowogród wyróżniał się również jako wielki ośrodek 
handlu, w którym kupcy cieszyli się dużą autonomią i uprzywilejowaną pozycją. Począwszy od 
drugiej połowy trzynastego wieku, miasto to odgrywało znaczącą rolę w systemie wymiany w ra-
mach Ligi Hanzeatyckiej, prowadząc na korzystnych warunkach handel z plejadą europejskich 
potęg i używając niemieckiego systemu monetarnego (Billington 2008: 72–77; Riasanovsky, Ste-
inberg 2009: 79–90).
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mają, ukrywają to, gdzie kto może, czasem unosząc do klasztorów, a czasem zako-
pując w ziemi lub ukrywając w lasach, jako czynią ludzie, którzy się lękają najaz-
du na granice państwa. Strach ich nawet ogarnia, że któryś bojar, czyli szlachcic, 
dowie się o towarach, jakie mają do sprzedania. Widywałem ich czasem, kiedy 
dla zachęty wykładali swoje towary (głównie futra i temu podobne), oglądając się 
wszakże za siebie oraz zerkając na wszystkie drzwi, jakby w strachu, że zostaną 
przyłapani i zaskoczeni przez jakiegoś wroga. Pytając o przyczynę, stwierdziłem, 
że nie byli pewni, czy w otoczeniu nie znajduje się jakiś szlachcic, czyli carski 
bojar, i czy nie zastawi pułapki, aby ich ograbić z towaru (za: Pipes 2000: 269).

Car mógł wprowadzić monopol na handel dowolnym towarem i robił to 
zawsze w przypadku, gdy prywatna inicjatywa pokazała, że jakiś towar, któ-
rym dotychczas nie handlowano, może liczyć na sprzedaż z zyskiem. 

Na przykład w 1650 roku – opisuje Richard Pipes – rząd dowiedział się, że miesz-
kańcy Astrachania robią z Persją świetne interesy na marzannie, używanej do wyro-
bu barwników. Natychmiast nakazano ją sprzedawać wyłącznie skarbowi państwa 
po wyznaczonej przezeń cenie, a ten odsprzedawał ją Persom po cenie uzgodnionej 
między stronami. Tak samo postąpiono dwanaście lat później z kilkoma towara-
mi, które, jak odkryli pełnomocnicy cara, prywatni przedsiębiorcy sprzedawali 
z sowitym zyskiem na Zachód: rosyjską skórą, lnem, pianką morską i tłuszczem 
bydlęcym. W praktyce każdy produkt, którym zaczynano handlować, obejmowano 
państwowym monopolem. Trudno wyobrazić sobie politykę gospodarczą bardziej 
zabójczą dla przedsiębiorczości (Pipes 2012: 200–201; Braudel 1992c: 41).

Zresztą moskiewskim władcom zależało na pomyślności swoich podda-
nych tylko w tym sensie, że traktowali ich jak owce, które można było strzyc. 
Nie miało to nic wspólnego z ich osobistym dobrem, o czym świadczy cho-
ciażby list Iwana Groźnego do Elżbiety I, w którym „wytykał jej, że angielscy 
kupcy – zapewne w przeciwieństwie do rosyjskich – »patrzą własnej korzyści 
kupieckiej«, co miało być dowodem, że nie jest ona autentycznym suwere-
nem” (Pipes 2012: 199).

Najbogatsi i najbardziej przedsiębiorczy z kupców bywali zmuszani do 
służby państwu, otrzymując tytuł gościa (gost’). „Kiedy do wiadomości wład-
cy dochodziło, że jakiś prowincjonalny kupiec zbił pokaźny majątek, wów-
czas kazano mu się przenieść do Moskwy i mianowano gościem. Tytuł ten 
był raczej ciężarem niż zaszczytem...” (Pipes 2012: 202; por. Florja 1999: 70; 
Acton 2013: 45). Goście zajmowali się ściąganiem podatków, nadzorem nad 
komorami celnymi w Astrachaniu i Archangielsku, sprzedażą futer i innych 
towarów na rzecz skarbu państwa, państwowym handlem zagranicznym, kie-
rowali mennicą państwową. Mimo iż znajdowali się oni na szczycie drabiny 
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społecznej i dysponowali ogromnym bogactwem, za wszystkie polecone im 
przez władcę zadania odpowiadali życiem i majątkiem (Braudel 1992c: 416). 
Goście – w odróżnieniu od zachodnich bourgeois – byli wrogami wolnego 
rynku, gdyż zyski zapewniała im łaska cara, nie zaś konkurencja o towary 
i klientów. Byli oni de facto urzędnikami, otrzymującymi wynagrodzenie za 
usługi świadczone carowi, a nienawiść, jaką budzili wśród zwykłych kupców, 
sprawiała, że nigdy nie stali się rzecznikami rosyjskich przedsiębiorców (por. 
Pipes 2012: 202–203). 

„Umysłowość kapitalistyczna”, jak określił ją Fernand Braudel (1992b: 
363), nie miała w tych warunkach większych szans na rozkwit. Na Zachodzie 
specjalizacja, podział pracy, racjonalizacja dokonały się „od dołu do góry”, 
najpierw pojawiły się „u podstaw gospodarki” (Braudel 1992b: 344). Nie by-
łoby to możliwe bez praktycznej i technicznej wiedzy, którą zapewnić mo-
gło jedynie świeckie nauczanie38. Wchodziły bowiem w grę „ustalanie cen 
zakupu i sprzedaży, kalkulacja kosztów własnych i kursów przeliczeniowych, 
przeliczanie miar i wag, obliczanie procentów prostych i składanych, sztuka 
przygotowania przewidywanego bilansu operacji, rozporządzanie pieniędz-
mi, wekslami trasowanymi, solami wekslowymi, tytułami kredytu” (Braudel 
1992b: 372). Liczyły się również inicjatywa, duch przedsiębiorczości i ryzyka, 
odważne branie spraw w swoje ręce – jakże trudne do realizacji w warun-
kach, w których państwo, zamiast współpracować, tłamsiło wszelką obliczo-
ną na indywidualny zysk zaradność. 

Brak własności prywatnej, chronionej prawem, zniechęcał do oszczędno-
ści i systematycznej pracy także chłopów i dworian związanych z rolnictwem. 
Prowadzenie gospodarstw nie rządziło się tu nigdy zasadami racjonalnej kal-
kulacji. Podczas gdy na Zachodzie „właścicieli ziemskich ożywia duch praw-
dziwie kapitalistyczny: interesuje ich głównie wydajność i zysk” (Braudel 
2006: 345), rosyjski ziemianin 

nie dbał o to, by jak najwięcej wydobyć z pracy swych chłopów poprzez uspraw-
nianie kultywacji ziemi i objęcie poddanych ścisłym nadzorem. [...] Nie istniała 
jakaś szczególna potrzeba uzyskiwania nadwyżek, ponieważ nie było na nie zby-
tu. Z zasady rosyjscy właściciele pańszczyźnianych chłopów byli bardziej zainte-
resowani zapewnieniem sobie godziwych dochodów niż dążeniem do ich maksy-
malnego windowania (Pipes 2009: 294–295). 

Podobnie chłopi niewiele mieli „bodźców, aby podnosić wydajność, skoro 
zwiększoną nadwyżkę zgarnie państwo lub dziedzic” (Acton 2013: 41).

38 Jak czytamy w dziele Braudela, pierwszy podręcznik kupiecki pojawił się we Florencji już 
w 1340 roku (1992b: 372). 
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W Rosji zabrakło również owej „kultury mieszczańskiej”, która w krajach 
Zachodniej Europy rozpowszechniała wartości racjonalnego gospodarowa-
nia, sprawnej organizacji i metodycznej pracy. W przeciwieństwie do Za-
chodu, rosyjscy kupcy nie zamieszkiwali miast, których „powietrze czyniło 
człowieka wolnym” (Bazylow 1973: 29; por. Braudel 1992c: 415). Rosyjskie 
miasta – „miasta służebne” (Acton 2013: 45; por. Weber 2004c: 259–260) – 
pod względem struktury społecznej nie różniły się od wsi39, a wszyscy ich 
mieszkańcy, tak jak i cała ludność kraju, zmuszeni byli do służby państwu. 
Nie posiadali oni nawet swobody przemieszczania się, nie mówiąc już o ja-
kichkolwiek próbach stworzenia miejskiego samorządu. Los niezależnych, 
handlowych miast ruskich – Nowogrodu i Pskowa – podporządkowanych 
w brutalny sposób Księstwu Moskiewskiemu, równał się – mówiąc słowami 
Jamesa Billingtona – „przekreśleniu racjonalistycznych, kosmopolitycznych 
i republikańskich tradycji” w ruskiej kulturze (Billington 2008: 76; por. Acton 
2013: 45). Nie tworząc własnej kultury mieszczańskiej, kupcy rosyjscy nie 
mieli też szansy zaznajomić się z tym typem mentalności u swoich zachod-
nich „kolegów po fachu”. Rzadko jeździli oni do Europy Zachodniej, to raczej 
kupcy z Zachodu przyjeżdżali do Rosji, aby prowadzić korzystny dla nich – 
za sprawą licznych carskich przywilejów – handel.

Rosjanie aktywnie handlowali za to na wschodnich rynkach: „Aż do 
XVIII wieku rosyjski handel zagraniczny kierował się przede wszystkim 
w stronę Bliskiego Wschodu, zwłaszcza Persji [...]. Za pośrednictwem kup-
ców ormiańskich, tatarskich, bucharskich, chińskich i hinduskich kontakty 
handlowe utrzymywano również z innymi częściami Azji” (Pipes 2012: 209; 
por. Braudel 1992c: 425). Miało to olbrzymi wpływ na rosyjskie kupiectwo, co 
wyrażało się nawet w ich wyglądzie i domowych obyczajach. „Goście, ubrani 
w bogato zdobione kaft any z importowanego brokatu, w wysokich futrza-
nych czapach i wysokich butach ze spiczastymi noskami, przypominali boga-
tych Persów. Żony kupców bieliły i różowiły twarze egzotycznymi pudrami” 
– opisuje Pipes (2012: 210). Także układ rosyjskich dzielnic handlowych bar-
dziej przypominał „układ miast muzułmańskich niż wyspecjalizowane ulice 
średniowieczne na Zachodzie” (Braudel 1992c: 423).

Trudno się zatem dziwić, że również „mentalność rosyjskiego kupca no-
siła wyraźne znamiona lewantyńskie. Niewiele miała z etyki kapitalistycznej, 
która ceni uczciwość, obrotność i oszczędność. Kupującego i sprzedającego 
uważano za rywali starających się wzajemnie przechytrzyć; każda transakcja 

39 „W Rosji nigdy nie zaistniało prawne oddzielenie miasta od własności ziemi, co było pod-
stawową cechą europejskiej historii od czasów klasycznego antyku. Rosyjskie miasto – tak jak 
miasta we wszystkich regionach świata, nie tkniętych przez zachodnią kulturę – było lustrzanym 
odbiciem otaczającej go wsi” (Pipes 2000: 274) – tłumaczy Richard Pipes.
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była pojedynkiem, z którego obie strony starały się wyjść zwycięsko” (Pipes 
2012: 211). Rosyjscy kupcy słynęli z nieuczciwości, o czym zaświadczają 
nie tylko zagraniczne, ale i rodzime źródła. O tym, „jak wysoko cenili oni 
przebiegłość, świadczy historia opowiedziana przez siedemnastowiecznego 
podróżnika po Rosji. Oto pewien Holender tak zaimponował miejscowym 
kupcom swoją pomysłowością w oszwabianiu klientów, że zaczęli go prosić, 
aby nauczył ich swojej sztuki. Twórcze strony holenderskiego handlu jakoś 
nie zainteresowały tych gorliwych adeptów kupieckiego fachu” (Pipes 2012: 
211). Nieuczciwość i brak szacunku do prawdy nie były jednak cechami jedy-
nie kupieckimi. Wśród przysłów popularnych wśród rosyjskiego chłopstwa 
znajdziemy takie jak: „Prawdą się nie najesz”, „Co z tego, że łżesz, skoro do-
brze jesz”, „Uczciwy, jak głupiec szkodliwy” (Pipes 2012: 163).

Zarysowany powyżej zespół wartości i przekonań dotyczących własności 
prywatnej, handlu i pracy z pewnością przyczynił się do faktu, iż będąca jed-
nym z motorów nowożytnej rewolucji militarnej na Zachodzie „rewolucja 
fi nansowa” (Kennedy 1994: 87) w Rosji nie przybrała charakteru spontanicz-
nego i oddolnego, a odgórne jej planowanie i narzucanie spotkało się z nie-
zrozumieniem i oporem.

5.2.3. Stosunki między ludźmi – umowa czy przemoc?

Idea prawa jako umowy pomiędzy wolnymi ludźmi oraz instytucji chroniącej 
prywatną własność i wolność osobistą wszystkich ludzi z trudem zakorze-
niała się w państwie carów. Jak stwierdził André Glucksmann, inaczej niż 
w Zachodniej Europie, „Rosja nigdy nie zaczęła hołdować bezosobowemu 
prawu” (Glucksmann 2003: 209), dlatego tak trudno było jej podążać ślada-
mi Zachodu. Prawo w rosyjskiej świadomości zbiorowej było utożsamiane 
z wolą panującego, nie zaś z autonomiczną instytucją mającą stać na straży 
porządku publicznego i być arbitrem w sporach zarówno pomiędzy obywate-
lami, jak i pomiędzy obywatelem a rządem. „Bezlitosne kary wymierzane wy-
sokim urzędnikom, którzy narazili się carowi, odzwierciedlały ogólny brak 
prawnych gwarancji życia i własności” – zauważa Edward Acton (2013: 66). 
Car stał ponad wszelkimi ziemskimi prawami, było więc nie do pomyślenia, 
„aby jakiś poddany mógł pozwać do sądu monarchę lub jego dygnitarzy, tak 
jak zdarzało się to w Anglii”40 (Pipes 2000: 270). 

40 Pipes jako przykład podaje proces Johna Hampdena, wykształconego i zamożnego pu-
rytańskiego ziemianina, który odmówił płacenia podatku, nałożonego na niego – jego zdaniem 
– bezprawnie. „Ostatecznie król wygrał minimalną większością głosów – siedmiu na dwunastu 
sędziów wypowiedziało się na jego korzyść. [...] Niemniej jednak werdykt ten był powszech-
nie postrzegany jako moralna porażka Karola, zarówno dlatego, że zapadł dzięki minimalnej 
przewadze, jak też dlatego, że przeciwko niemu opowiedziała się większość godnych szacunku 
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Powodowało to wykształcenie się swoistego „nihilizmu prawnego” – po-
nieważ prawa nie były w stanie niczego zagwarantować, nie szanowało się 
ich, przedkładając nieformalne reguły życia społecznego nad normy pisane, 
formalne (por. Andrusiewicz 2005: 142–144; Szrek 2006: 107). Włodzimierz 
Weidle pisał o prawdziwym Rosjaninie: „Szerokość duszy, którą szczyci się 
Rosjanin, daje mu poczucie spętania, gdy zmuszony jest oprzeć się na literze 
prawa” (za: Szrek 2006: 99). Prawo, utożsamione z czymś zewnętrznym, na-
rzuconym siłą, formalnym, nie zyskało w świadomości mieszkańców Rosji 
znaczenia umowy pomiędzy wolnymi ludźmi, „normalnej ramy dla wolności 
i autonomii jednostki” (Besançon 1981: 1217). 

Z pewnością duże znaczenie dla wykształcenia się takich postaw miał cha-
rakter rosyjskiego feudalizmu. Zależność lenna na Zachodzie była wzajem-
nym zobowiązaniem – pan zobowiązywał się zapewniać swojemu wasalowi 
opiekę i utrzymanie, ten zaś – wiernie mu służyć. „Hołd wasalny – podkreśla 
Marc Bloch – był prawdziwą umową, i to dwustronną. Senior, jeśli nie do-
trzymał zobowiązań, tracił swoje prawa” (Bloch 1981: 653). W odróżnieniu 
od jednostronnej przysięgi hołd lenny w symboliczny sposób wyrażał ideę 
wzajemności: 

Oto stoją twarzą w twarz dwaj ludzie: jeden chce służyć, drugi zgadza się albo 
chce być zwierzchnikiem. Pierwszy z nich składa ręce i tak złączone wkłada 
w ręce drugiego: jest to jasny symbol podporządkowania się, którego sens nie-
kiedy akcentowano jeszcze przyklęknięciem. Jednocześnie ten, który włożył ręce 
w ręce drugiego, wypowiada parę słów, krótką formułę, w której uznaje siebie za 
„człowieka” tego, którego ma przed sobą. Następnie zwierzchnik i podwładny 
całują się w usta: symbol zgody i przyjaźni (Bloch 1981: 252).

To właśnie idea umowy stała się – zdaniem Marca Blocha – kamieniem 
węgielnym zachodnioeuropejskiej cywilizacji. „Dzięki niej ustrój ten, cho-
ciaż tak bezwzględny wobec maluczkich, naprawdę przekazał naszym cywili-
zacjom coś, co chcielibyśmy utrzymać przy życiu” (Bloch 1981: 655). Umowa 
– przeniesiona w dziedzinę polityczną – gwarantowała poddanym możliwość 
oporu wobec władcy, gdy ten zaczynał łamać jej postanowienia. „Człowiek 
może stawiać opór swojemu królowi i swojemu sędziemu, jeśli ów działa 
wbrew prawu, a nawet pomagać tym, co z nim prowadzą wojnę... W ten spo-
sób nie sprzeniewierza się on obowiązkowi wierności” (za: Bloch 1981: 654) 

sędziów. [...] Proces Hampdena jest dla historyka Rosji wydarzeniem bulwersującym, ponieważ 
w całej historii kraju będącego przedmiotem jego zainteresowania, obejmującej siedem stuleci, 
nie można znaleźć jednego przykładu, by poddany przeciwstawił się swemu monarsze i miał 
możliwość dochodzenia swych praw przed sądem” (Pipes 2000: 220).
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– czytamy w Zwierciadle saskim, spisie prawa zwyczajowego z trzynastego 
wieku. Umowa regulowała również stosunki pomiędzy ludźmi, gdyż stosunki 
wasalne przybierały postać kolejnych szczebli drabiny lennej. Wykształcało 
to w społeczeństwie silną więź opartą na wzajemnych zobowiązaniach. 

W państwie rosyjskim idea wzajemnej umowy, opartej na prawie i sza-
nowanej przez obie strony, nie znalazła dla siebie miejsca – zarówno w przy-
padku stosunków ludzi z władzą, jak i w ich relacjach pomiędzy sobą. W od-
różnieniu od zachodnioeuropejskiego hołdu lennego rosyjski bojar składał 
księciu przysięgę („ucałowanie krzyża”) oraz kłaniał się przed nim jako sługa 
(Pipes 2012: 52; por. Peltz 1997: 50; Golka 2012: 84). Nie było tu mowy o żad-
nych dwustronnych zobowiązaniach. Co więcej, choć bojarzy służyli książę-
tom i sami mieli swoje sługi – nie wykształcił się tu system wzajemnej zależ-
ności, nie istniała więź łącząca księcia, bojara i podwładnego tegoż bojara. 

W relacjach pomiędzy ludźmi na wszystkich drabinach społecznej stra-
tyfi kacji liczyła się tak zwana zasada „kto-kogo”, aforystycznie ujęta przez 
samego Iwana Groźnego w następujący sposób: „Przecie ten, kto bije, jest 
lepszy, a ten, kogo biją i wiążą – gorszy” (za: Heller 2002: 151). Zasada „kto-
-kogo” przez niektórych badaczy uważana jest za „twardy rdzeń” całej rosyj-
skiej kultury politycznej. Wiara w siłę oraz wzory rozwiązywania konfl iktów 
za pomocą walki, nie zaś negocjacji czy rozwiązań prawnych, kształtowały 
i kształtują zarówno wewnętrzną, jak i międzynarodową politykę państwa 
rosyjskiego (por. Ermarth 2006: 6; Czaja 2008: 3). 

Także przemoc towarzyszyła stosunkom międzyludzkim na co dzień, 
uważano ją za naturalny sposób rozwiązywania problemów i w pewnym sen-
sie nawet – za wartość samą w sobie. Jedno z cerkiewnych pouczeń pyta: „Czy 
śmiałbyś nazywać się ojcem, nie karząc syna swego?” (za: Andrusiewicz 2004: 
233). W Domostroju, zbiorze obyczajowo-prawnych przepisów spisanych po 
raz pierwszy w czasach panowania Iwana Groźnego, czytamy: 

Karz swego syna za młodu, a da ci spokojną starość i ukojenie przyniesie twojej 
duszy. Niechaj nie mięknie ci serce, kiedy bijesz chłopca, gdyż nie umrze od two-
jej rózgi, lecz będzie w jeszcze lepszym zdrowiu. Kiedy bowiem chłoszczesz jego 
ciało, ratujesz duszę jego przed śmiercią. Jeśli kochasz swego syna, karz go często, 
abyś miał z niego później pociechę (za: Riasanovsky, Steinberg 2009: 210). 

Zarówno w rodzinie, jak i w szkołach kary fi zyczne były na porządku 
dziennym. Jak zauważa Andrzej Andrusiewicz: 

W Azbukownikach i podręcznikach szkolnych zamieszczano wskazówki, zalece-
nia i uwagi, w których rózga i kij występowały jako nieodłączne atrybuty naucza-
nia i wychowania. Kary przewidywano nawet za „puszczenie dechu smrodliwego”. 
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W szkołach ruskich jeszcze w XVII wieku kary cielesne były tak rozpowszechnio-
ne, że towarzyszył im odrębny zwyczaj zwany subbotnik. W każdą sobotę wszyst-
kim uczniom wymierzano karę rózgi: winnym za przewinienia, a niewinnym za 
wykroczenia, które mieli dopiero popełnić (Andrusiewicz 2004: 234). 

„Bij swoich, to obcy będą się bać”; „Łzy bliźniego to woda” – mówią z ko-
lei przysłowia chłopskie, z których możemy wnioskować o stosunku miesz-
kańców wsi do codziennej przemocy.

Z zasadą „kto-kogo”, premiującą kult „nagiej siły” jako najpewniejszy spo-
sób dochodzenia do swoich racji i pozycji, związana była zasada starszeń-
stwa, zakładająca nakaz bezwzględnego podporządkowania się osobie o wyż-
szym statusie. Status ekonomiczny i społeczny jednostki zależał od miejsca, 
jakie konkretny człowiek zajmował w służbie władcy. Osobie o wyższej po-
zycji okazywano szacunek w sposób czołobitny, akcentując swój poddańczy 
status – chłopi przed swoimi panami bili czołem bądź kłaniali im się w pas; 
dworianie drżeli przed osobami o wyższej randze, zdając sobie sprawę z ich 
olbrzymich uprawnień. Swojej sile i wyższości dawano wyraz w pogardzaniu 
uboższymi i słabszymi. Przemoc i prawo silniejszego dyktowały warunki nie 
tylko w brutalnym świecie pańszczyźnianej wsi, ale również w rozgrywkach 
pomiędzy bojarami i dworianami. Ludwik Bazylow przywołuje przykład ge-
nerała Lwa Izmajłowa, który na początku dziewiętnastego stulecia władał 
rozległymi dobrami ziemskimi w guberni tulskiej i riazańskiej. „Człowiek 
ten potrafi ł w przystępie należytego humoru wydawać polecenia, ażeby jego 
własnych gości wynurzać w dziegciu, oblepić puchem i obwozić po okolicz-
nych wsiach przy warkocie bębnów. I to jeszcze można by uznać za drobiazg 
w porównaniu z innym pomysłem – czasem ludzi, którzy mu się narazili, 
przeciągano pod lodem między dwiema przeręblami” (Bazylow 1973: 40). 

Zubożali dworianie, nie mówiąc już o chłopach, nie mieli możliwości 
przeciwstawienia się takiemu traktowaniu. 

Aż do reformy sądownictwa w 1864 roku – podkreśla Richard Pipes – Rosja nie 
znała niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Był on tu częścią administracji, 
dbał więc przede wszystkim o interesy władzy. Aż do progu współczesności prze-
stępstwa popełnione przez jedną osobę prywatną na szkodę drugiej lub przez 
urzędnika na szkodę osoby prywatnej nie obchodziły państwa (Pipes 2012: 296; 
por. Acton 2013: 32–33). 

Ludzie nie mieli zatem możliwości dochodzenia praw, które nie były im 
zresztą gwarantowane w żadnych cywilnych kodeksach. Jeszcze za panowania 
Mikołaja I (1825–1855), gdy jeden z wydawców zgłosił się do hrabiego Ben-
ckendorff a, szefa tajnej policji, ze skargą, że cenzorzy nękają go wbrew prawu, 
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ten odpowiedział mu: „Prawa pisze się dla podwładnych, a nie dla władz!” 
(za: Pipes 2012: 298). Chłopi byli bezbronni wobec władzy pana, pozbawiono 
ich nawet możliwości skarżenia się na nadużycia w sądzie i kierowania do 
władcy petycji o zadośćuczynienie za doznane krzywdy (por. Bazylow 1973: 
40; Riasanovsky, Steinberg 2009: 291; Pipes 2012: 158).

Jedyną możliwością dochodzenia sprawiedliwości stały się donosy. Nawet 
chłop – wedle Ułożenija z 1649 roku – mógł poskarżyć się na swojego pana, gdy 
ten szkodził gosudarowi i jego gosudarstwu. Dzięki zasadzie odpowiedzialności 
zbiorowej wszyscy pilnowali siebie nawzajem. Nie pozwalało to na wykształ-
cenie się społecznych więzi ani pojęcia „wspólnego dobra”. Brak było innych 
wzorów, a wszyscy zdawali się akceptować taki stan rzeczy. Nawet chłopi nie 
widzieli nic złego w wyzysku jako takim, akceptowali sam system, choć nie 
swoją w nim pozycję. Richard Pipes przytacza opinię agronoma, który przez 
wiele lat pracował wśród rosyjskich chłopów: „Każdy wieśniak chce być szczu-
pakiem, który zjada karasia. Każdy, jeśli tylko sytuacja pozwoli, będzie w naj-
bardziej przykładny sposób wyzyskiwał innych. Wszystko jedno, czy to będzie 
chłop, czy szlachcic, wypruje mu fl aki, byle dostać to, czego chce” (za: Pipes 
2012: 163). Antoni Czechow w rozmowie z Maksymem Gorkim dość brutal-
nie nazwał mentalność cechującą Rosjan „psychologią psa”: „kiedy ich biją – 
to popiskują cicho i chowają się do budy, kiedy ich głaszczą – to kładą się na 
grzbiecie, łapki podnoszą do góry i machają ogonkiem” (Gorki 1987: 13–14).

Mentalność patrymonialna – a więc tendencja do utożsamiania władzy 
z własnością oraz możliwością wydawania arbitralnych, nieograniczonych 
prawem decyzji – zakorzeniła się nie tylko w stosunkach między jednostka-
mi a władzą, ale również na pozostałych poziomach społecznego życia. Jak 
zauważa Ludwik Bazylow:

Fakt, że jeden człowiek mógł być posiadaczem, właścicielem drugiego, i to na 
taką skalę jak w Rosji, rodził nieuchronnie cały szereg następstw, które wywierały 
olbrzymi wpływ również na osobowość posiadaczy i utrwalały się w systemie 
społecznym, przechodząc dziedzicznie i zwyczajowo z pokolenia na pokolenie. 
Obszarnicy przyzwyczaili się do traktowania swoich poddanych jak rzeczy, jak 
bydła, nierzadko nawet gorzej – i na tym tle dochodziło nie tylko np. do wy-
kroczeń przeciw najprymitywniej choćby pojętej godności ludzkiej, lecz także do 
przestępstw i potwornych wynaturzeń (Bazylow 1973: 10). 

Historyk ten podaje ich niezliczone przykłady. 

Bito knutem kucharza za przypalone mięso, potrafi ono zaciec na śmierć woźni-
cę, gdy przewrócił powóz, rozbijano garnki o głowę, morzono głodem, owijając 
głowę nieszczęsnego delikwenta specjalną siatką drucianą, puszczano na ofi arę 
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(także na dzieci!) tresowane do mordu psy, przykuwano na wiele nocy za szyję do 
słupa, zmuszano do wykonywania prac w ciężkich kajdanach na nogach. Walono 
pięściami po twarzach nawet własnych pańszczyźnianych artystów we własnych 
teatrach, gdy z jakichś przyczyn nie spodobała się ich gra; robiono to jawnie, na 
scenie, w obecności zaproszonego towarzystwa – zdarzało się to szczególnie czę-
sto (Bazylow 1973: 42).

Inne zdanie ma na ten temat Richard Pipes, który uważa, iż nie należy 
„wierzyć legendzie o strasznej brutalności panów wobec poddanych chło-
pów” (Pipes 2012: 155). Jak argumentuje: „Nie przeczą temu odosobnione 
przypadki okrucieństw, takie jak wyczyny osławionej Sałtykowej, sadystki, 
która z nudów zamęczyła na śmierć dziesiątki swoich sług. Jej historia mówi 
nam o cesarskiej Rosji mniej więcej tyle, ile dzieje Kuby Rozpruwacza o wik-
toriańskim Londynie” (Pipes 2012: 156). 

Tym niemniej, przyznaje on, że choć warunki na rosyjskiej wsi nie były 
tak straszne, jak się je niekiedy przedstawia, „coś fatalnego towarzyszy wła-
dzy jednego człowieka nad drugim, choćby była ona sprawowana dobrotliwie 
– coś, co powoli zatruwa pana i człowieka od niego zależnego, rozsadzając 
w końcu całe społeczeństwo” (Pipes 2012: 157; por. Acton 2013: 41). Robert 
Bremner, brytyjski podróżnik, który twierdził, że rosyjskie chłopstwo żyje 
w dużo lepszych warunkach materialnych niż irlandzkie czy szkockie, rów-
nież zauważał ten fakt: „Różnica między nimi jest wielka, niezmierzona; ale 
można ją wyrazić krótko – chłop brytyjski ma prawa, rosyjski ich nie ma!” 
(za: Pipes 2012: 157). Poddaństwo i przyrodzona mu arbitralność wpływa-
ły zarówno na chłopów, którzy przez całe pokolenia byli przyzwyczajeni do 
trwałego podporządkowania się niczym nieskrępowanej woli innego czło-
wieka, jak i na ich posiadaczy, którzy nauczyli się rozporządzać ludźmi jak 
rzeczami, stąd daleka im była idea szacunku do jednostki ludzkiej jako takiej. 
Owe patrymonialne stosunki określały również codzienność w carskim woj-
sku, o czym przekonamy się w dalszej części rozdziału.

5.2.4. Wartości prawosławne a „formacja rosyjskiej duszy”

Bierność, ascetyzm, cierpliwość, przywiązanie do tradycji, zdolność do zno-
szenia cierpienia i ofi ar, wybieganie ku transcendencji zalicza Mikołaj Bier-
diajew do wartości prawosławnych, kształtujących „religijną formację rosyj-
skiej duszy” (Bierdiajew 2005: 6–7). 

Etos wiary prawosławnej – tłumaczy Edward Acton – uderza zwolenników in-
nych wyznań konserwatyzmem i pasywnością. Podczas gdy otwartą na rozwój 
zachodnią teologię pobudzały studia nad klasyczną fi lozofi ą, Rosja odziedziczyła 
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korpus doktryny ustanowionej na wsze czasy przez wielkie sobory powszechne. 
Gdzie Kościół łaciński starał się wspierać wiarę rozumem, wyjaśniać i uzasadniać 
dogmaty, tam Wschód zadowalał się tajemnicą. Prawosławie trwało i wyrażało 
się nie tyle przez rozumowanie, kazania czy nawet odwoływanie się do Pisma 
Świętego, ile raczej przez celebrowanie liturgii. [...] Kluczowa dla wiary była dra-
maturgia samego nabożeństwa, które celebrowali duchowni w bogato zdobio-
nych szatach, w oparach kadzidła, przy akompaniamencie dzwonów i poruszają-
cych chorałów kościelnych. Tutaj Bóg był obecny (Acton 2013: 20). 

Stąd ruska myśl krystalizowała się – jak twierdzi James Billington – raczej 
w wizerunkach niż ideach: „koncepcję polityczną, jaka ukształtowała się we 
wczesnej Rusi, opisuje się jako pochodną przekonania, że car jest poniekąd 
żywą ikoną Boga, tak jak całe cesarstwo prawosławia jest ikoną niebieskiego 
świata” (Billington 2008: 33).

Dla Greków „jedyną rzeczywistość realną stanowił świat Platońskich idei, 
a to, co ziemskie, istniało jedynie jako ich blade odbicie. Bizantyjskie pojmo-
wanie relacji pomiędzy światem nadprzyrodzonym i światem doczesnym 
najlepiej oddaje metafora pieczęci Pseudo-Dionizego Areopagity: społeczeń-
stwo ziemskie to jedynie odcisk pieczęci Bożej, rozmazana kopia doskonałej 
świętości” (Flis 2003: 335). Podobnie na Rusi Moskiewskiej święta przestrzeń 
państwa, na którego czele stał prawosławny car – strażnik czystości wiary – 
gwarantowała możliwość zbawienia wszystkim żyjącym w zgodzie z odwiecz-
ną tradycją. Każde zaś jej naruszenie prowadzić mogło do opanowania świata 
przez Zło, niszczące doskonałość prawosławnej cywilizacji. Ten platoński sto-
sunek do rzeczywistości może pomóc w wyjaśnieniu faktu, że „tak jak Zachód 
kładł nacisk na działanie i ulepszanie świata, pojmując je jako kontynuację 
Boskiego dzieła stworzenia, tak na Wschodzie wartością było istnienie wedle 
Bożego sposobu” (Flis 2003: 335). Wpływy gnozy czy neoplatonizmu odna-
leźć można zresztą nie tylko w sferze kultury, ale również – polityki. Alicja 
Curanović (2010: 33) widzi je w charakterystycznych dla rosyjskiej kultury 
politycznej cechach – misjonizmie, kolektywizmie oraz antyokcydentalizmie. 

Różnice pomiędzy pragmatycznym chrześcijaństwem Zachodu a misty-
ką Wschodu możemy odnaleźć także w strukturze organizacyjnej religij-
nych instytucji oraz rozumieniu ich roli i misji. Kościół rzymski postrzegany 
był przez jego hierarchów „przede wszystkim jako instytucja ustanowiona 
w świecie, służąca światu i swobodnie posługująca się środkami dostępny-
mi w postępowaniu z grzeszną ludzkością, w szczególności zaś pojęciami 
prawa, autorytetu i władzy administracyjnej” (Johnson 1993: 203). Stąd 
troszczył się on o organizację ludzkiego społeczeństwa, „o defi niowanie 
prawdy chrześcijańskiej w kategoriach łatwo zrozumiałych, o danie czło-
wiekowi konkretnych normatywnych form zachowania się i sprawowania” 
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(Meyendorff  2007: 201). Inaczej w przypadku Kościoła wschodniego, który 
– jak opisał to św. Cyryl z Aleksandrii – jest „świętym miastem, które zosta-
ło uświęcone nie dzięki zachowywaniu prawa – prawo bowiem »nie dawa-
ło niczemu pełnej doskonałości« (Hbr 7,19) – lecz dlatego, że upodobniło 
się do Chrystusa i uczestniczy w naturze Boskiej dzięki udzieleniu Ducha 
Świętego...” (za: Łosski 1989: 158). Ziemskie prawa nie były nigdy w stanie 
objąć całej rzeczywistości Kościoła Bożego ani nie mogły dać gwarancji, że 
stosując je, chrześcijanin jest posłuszny woli Boga (por. Meyendorff  2007: 
66–77; por. Besançon 1981: 1205; Curanović 2010: 25). Nie powinno w tym 
kontekście dziwić stwierdzenie Jamesa Billingtona, iż „Moskwa była w więk-
szym stopniu cywilizacją religijną niż uporządkowanym organizmem poli-
tycznym” (Billington 2008: 67). 

Idee religijne wpływały na codzienne życie Rosjan, o czym może świad-
czyć chociażby wspomniany już Domostroj, przypominający, że wszystkie 
działania człowieka połączone są z sakralną przestrzenią „Świętej Rusi” 
i jako takie powinny przybierać formę rytuału religijnego (por. Przybył 1999: 
43). Konsekwencją tych przekonań było praktyczne wyeliminowanie kul-
tury świeckiej, która zaczęła odradzać się w państwie moskiewskim dopie-
ro w drugiej połowie siedemnastego wieku. Podczas gdy Zachód odkrywał 
jednostkę i świat w epoce Renesansu, Rosja – pozbawiona styczności z dok-
trynami politycznymi i prawnymi antyku – koncentrowała się na ochronie 
i pielęgnowaniu dawnych wzorów. „Niewiele było społeczeństw w równym 
stopniu przywiązanych do minionych czasów” – zauważa Billington – jed-
nocześnie zaś „Moskwa była zwrócona w przeszłość, by czerpać z niej raczej 
opowieści o bohaterskich czynach niż wzorce myślowe, raczej retorykę niż 
dialektykę, raczej »złotouste« homilie świętego Jana Chryzostoma niż »prze-
klętą logikę« Arystotelesa” (Billington 2008: 57–58). 

Zdaniem Andrzeja Flisa to właśnie stosunek do tradycji stanowi podsta-
wową różnicę pomiędzy chrześcijaństwem Wschodu i Zachodu. Podczas gdy 
na Wschodzie ma ona wartość absolutną i niepodważalną, na Zachodzie ła-
two uległa instrumentalizacji (Flis 2003: 209; por. Przybył 2006; Meyendorff  
2007; Pelikan 2009). Dlatego, „im dalej na zachód, tym mniejszy stopień 
konserwatyzmu i zachowawczości” (Flis 2003: 218). Myślenie pragmatyczne, 
charakteryzujące Zachód, ułatwiało podążanie drogą innowacyjności i postę-
pu, dynamizowało życie społeczne i pogłębiało pluralizm kulturowy. Inaczej 
było w Bizancjum, skąd chrześcijaństwo trafi ło na Ruś. Tu duchowieństwo 
dobrze przyswoiło sobie zasadę wyrażoną przez patriarchę Konstantynopo-
la, Focjusza (810–891): „Nawet najmniejsze wykroczenie przeciwko tradycji 
prowadzi do zupełnej pogardy dla dogmatów” (za: Pipes 2012: 232). 

Fakt, że „ideologia carstwa moskiewskiego [...] była w całości wytworem 
monastycyzmu” (Billington 2008: 58), nie mógł pozostać bez wpływu na 
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idee władzy i państwa oraz ich rolę w Bożym planie zbawienia. Jak pod-
kreśla prawosławny teolog Siergiej Bułgakow: „Kościół bardzo cenił sobie 
związek z państwem, ponieważ był on pomocny Kościołowi, a obecność ce-
sarskiej głowy całego świata prawosławnego, cesarza prawosławnego, była 
uważana za istotny atrybut Kościoła. Cesarz był symbolem podbicia świata 
przez krzyż, budowniczym Królestwa Bożego na ziemi” (Bułgakow 1992: 
173). Idee rozwijane w kręgach cerkiewnych nie tylko podkreślały zbaw-
czą misję Moskwy – jedynego państwa prawosławnego, ale również sakra-
lizowały władzę cara przez koncepcję szczególnego charyzmatu – chary-
zmatu władzy, który władca otrzymywał podczas namaszczania krzyżmem 
w czasie koronacji (Uspienski 1999: 24). Mimo późniejszych nadużyć władz 
świeckich, wykorzystujących swoją pozycję do realizacji politycznych za-
mierzeń, jak podkreśla Sergiej Bułgakow – „idea prawosławnego cesarza 
i jego miejsca w Kościele również na Rusi pozostała niezmienna w swych 
zasadach” (Bułgakow 1992: 176). Dowodem na to są chociażby pisma ro-
syjskich teologów, które aż po dziewiętnasty wiek podkreślają szczególną 
łaskę, jaką Bóg obdarzył carów, by mogli skutecznie kierować „nie tylko 
państwem rosyjskim, ale i tym Kościołem, który stanowi prawosławny na-
ród rosyjski” (za: Uspienski 1999: 28).

Utrwalało to wśród rosyjskiego społeczeństwa postawy bierne i konfor-
mistyczne. „Lud żył wiarą prawosławną, która dawała mu możliwość znosze-
nia cierpień” (2005: 12) – twierdzi Mikołaj Bierdiajew. Prawosławie, nieroze-
rwalnie związane z władzą państwową, nakazywało w milczeniu i z pokorą 
znosić jej wyroki i nakazy. „Sakralizacja władzy wzmacniała patriarchalizm, 
narzucający wizję cara-ojca opiekującego się poddanymi-dziećmi, którzy 
zgodnie z czwartym przykazaniem są zobowiązani wobec żywiciela do bez-
warunkowego posłuszeństwa, miłości i służby, co z kolei miało wpływ na 
upowszechnienie w społeczeństwie postawy pasywnej wobec władzy abso-
lutnej” (Curanović 2010: 32). Nieprzypadkowo pierwszymi świętymi ruskiej 
Cerkwi zostali Borys i Gleb, książęta kijowscy, którzy zginęli śmiercią mę-
czeńską, nie sprzeciwiając się woli swojego starszego brata. W ten sposób sa-
kralizowana była nie tylko zasada starszeństwa, ale również ideał bierności, 
przedkładający rezygnację z ziemskiego życia nad działanie i aktywizm (por. 
Peltz 1997: 46). Także w rosyjskiej literaturze – jak podkreśla Dima Adamsky 
– leitmotivem jest bohater, który nad aktywne działanie przedkłada stawianie 
odwiecznych retorycznych pytań: „kto jest winien?”, oraz „co robić?” (Adam-
sky 2010: 51; por. Bathurst 1993: 31–33). 

Fatalistyczne postawy ujawniały się również w stosunku Rosjan do przy-
rody. W przeciwieństwie do amerykańskiego etosu pionierów, walczących 
z dziką i nieujarzmioną naturą, rosyjska tradycja postrzegała dominację na-
tury jako coś nie do przekroczenia, stąd koncentrowała się przede wszystkim 
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na pokonywaniu problemów wewnętrznych, duchowych, nie zaś zewnętrz-
nych, dotyczących realnie istniejącej rzeczywistości (Adamsky 2010: 42). 
Wartościami nie stały się tu nigdy indywidualna przebojowość i przedsię-
biorczość, aktywizm oraz nieustanny postęp, realizujący się za sprawą wzno-
szenia się człowieka na coraz wyższy poziom intelektualnego rozwoju, tak 
istotne w rozwoju zachodnioeuropejskich społeczeństw (por. Flis 2003). 
Wręcz przeciwnie, najwyżej cenionymi wśród Rosjan wartościami przez 
stulecia pozostawały wytrwałość, wytrzymałość, umiejętność cierpliwego 
przetrzymania nawet najcięższych warunków – zarówno w czasie wojny, jak 
i w czasie pokoju – bez narzekania i słowa skargi (Kasjanowa 2003: 476–477). 
„Rosjanin nie wspina się na wyżyny, nie ma nic gotyckiego w jego duszy. 
Oczekuje, że sam Bóg udoskonali jego duszę i zorganizuje mu życie. W swej 
najgłębszej istocie dusza rosyjska jest pielgrzymująca, szuka miasta nie z tego 
świata i oczekuje jego zjawienia się z nieba” – opisuje kwintesencję rosyjskie-
go podejścia do rzeczywistości Mikołaj Bierdiajew (za: Lewandowski 1999: 
78). Religia nie sprzyjała tu zatem – jak na Zachodzie – wytworzeniu się men-
talności promującej aktywny, racjonalny, praktyczny i metodyczny styl życia 
(por. Ralston 1996: 22; Flis 2003: 327; Curanović 2010: 34; Pipes 2012: 146). 

Konsekwencją konserwatywnego stosunku do tradycji był również swoisty 
antyintelektualizm cechujący prawosławną kulturę (Riasanovsky 2005: 15). 
Jak zauważa James Billington: 

Najważniejszym dobrem była w Moskwie nie wiedza, lecz pamięć (pamiat’). 
Funkcję współczesnego „wiem” pełniło wówczas „pamiętam”. Opisy, inwentarze 
i archiwa administracyjne przechowywane w prikazach były określane jako pa-
miati; eposy bohaterskie spisywano „dla starych ku posłuchaniu i młodych ku 
pamięci”. Podczas sporów nie było instancji stojących ponad „ważną, dobrą i nie-
zawodną pamięcią” starca cieszącego się autorytetem (Billington 2008: 57; por. 
Braudel 2006: 546). 

Stąd naukę, rozum i wiarę uważano za sfery niedające się pogodzić. Hamo-
wało to z pewnością rozwój naukowej teorii i praktyki. „Bezbożnym wobec 
Boga jest każdy, kto lubi geometrię; oto grzechy duszy – uczyć się astronomii 
i Ksiąg greckich; wedle rozumu swego wierny łatwo wpada w błędy rozliczne; 
miłuj prostotę bardziej niż mądrość, nie dociekaj tego, co wyższe, nie roztrzą-
saj, co głębsze od ciebie, trzymaj się tylko nauki gotowej, danej ci od Boga” 
(za: Andrusiewicz 2004: 234) – głosiło jedno z cerkiewnych pouczeń. Przez 
całą epokę moskiewską panował dojmujący strach, że „mądrość liczb” zagra-
ża boskiej mądrości, zaś zwrot „poszedł w księgi” był używany w znaczeniu 
„postradał zmysły” (Billington 2008: 77; 87). W przeciwieństwie do Zachodu, 
gdzie naukowy światopogląd rozwijał się od czasów średniowiecza, Rosja aż 
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do osiemnastego wieku nie znała instytucji uniwersytetu, druku41 ani świe-
ckiego szkolnictwa. 

Kultura rosyjska – twierdzi Dima Adamsky, opierając się na wynikach 
badań współczesnych psychologów kulturowych – jest „kulturą bycia”, nie 
zaś „kulturą działania”; rozumienie rzeczywistości, jej opis były zawsze waż-
niejsze niż jej zmiana (Adamsky 2010: 134). Tak też ujmował to cytowany 
już wcześniej Andrzej Flis. Miało to poważne konsekwencje dla rozwoju 
rosyjskiej tradycji intelektualnej i naukowej: wiedza deklaratywna, służąca 
do opisania świata odgrywała tu większe rolę od wiedzy proceduralnej, wy-
jaśniającej jak działać (Bathurst 1993: 18–31). Ponadto, jak zauważył Isaiah 
Berlin, stan umysłu praktycznie wszystkich rosyjskich intelektualistów był 
zdominowany przez przekonanie, że wszystkie problemy i zagadnienia są 
wzajemnie połączone w jeden syntetyczny system. Poszukiwanie go można 
uznać za symbol rosyjskiego podejścia intelektualnego, rozprzestrzenionego 
zarówno w kręgach religijnych, jak i świeckich, literackich czy naukowych 
(Berlin 2004: 132–134; por. Graham 1993). To systemowe podejście czyniło 
tutejszych intelektualistów tradycyjnie dobrymi w teoretyzowaniu i wyjątko-
wo złymi w implementowaniu idei (Adamsky 2010: 52).

Ta cecha sprawiała również, że Rosjanie poszukiwali na Zachodzie nie 
praktycznych rozwiązań, umożliwiających długą i trudną ewolucję, ale jed-
norodnej kosmologii, kluczy do ukrytych sekretów wszechświata. 

Pierwsi dyplomaci – podkreśla Billington – nie byli zainteresowani szczegółami 
postępów gospodarczych i politycznych zagranicy, lecz systemami astrologicz-
nymi i alchemicznymi. Te renesansowe nauki kusiły obietnicą znalezienia bądź 
niebiańskich mechanizmów wpływania na bieg historii, bądź kamienia fi lozofi cz-
nego, który przemieniłby metale lasów Północy w złoto. Widać zatem, że świecka 
nauka była na Rusi bardziej zbliżona do gnostycyzmu niż agnostycyzmu (Billing-
ton 2008: 81; por. Besançon 1981: 1205). 

Brak umiejętności krytycznej analizy i pogarda dla sokratejskiej metody 
nie wykształciły u Rosjan swoistego sceptycyzmu, tak charakterystycznego 
dla ludzi Zachodu (por. Bierdiajew 2005: 16; Billington 2008: 57). Dlatego 
przyswajali oni zachodnie idee i nauki w sposób dogmatyczny: „To, co na 
Zachodzie było teorią naukową, podlegającą krytyce, hipotezą lub względną 
i cząstkową prawdą, inteligenci rosyjscy przekształcali w dogmatykę, w rodzaj 
objawienia religijnego” (Bierdiajew 2005: 16). Skrajny dogmatyzm, będący 

41 Jak wyjaśnia James Billington: „Niechęć do krytycznej analizy tekstu objęła także stoso-
wanie druku jako narzędzia krzewienia wiary i powielania świętych ksiąg. Przelotna i jałowa 
próba uruchomienia państwowej drukarni zakończyła się katastrofą w 1565 roku, kiedy to mot-
łoch zniszczył prasę drukarską, a drukarze zbiegli na Litwę” (Billington 2008: 88).
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– zdaniem Mikołaja Bierdiajewa – charakterystyczną cechą „rosyjskiej du-
szy”, sprawia, że poszukują oni zawsze ostatecznych odpowiedzi i wszech-
ogarniających prawd; są również skłonni do fanatycznego wyznawania orto-
doksyjnej wiary (Bierdiajew 2005: 7). Jak mawiał Fiodor Dostojewski: „Idea 
spada u nas na człowieka jak ogromny głaz i niemal go przygniata, a człowiek 
wije się pod nim w męce, ale wyzwolić się nie potrafi ” (za: Bursow 1983: 594). 

„Religijna formacja duszy rosyjskiego narodu” (Bierdiajew 2005: 6) prze-
jawiała się również w jego kolektywnej orientacji i nieliczeniu się z jednost-
ką jako odrębnym bytem. Podobny antyindywidualizm towarzyszył śred-
niowiecznej Europie, gdzie „człowiek był pojmowany jako stworzenie Boże 
postawione w określonym miejscu hierarchicznego ładu społecznego, od-
grywające adekwatną dla tego miejsca określoną rolę”42 (Flis 2003: 385). 
W państwie rosyjskim, w którym od władcy zależały życie, majątek i status 
każdej jednostki, była ona tym bardziej pozbawiona indywidualnego znacze-
nia. Model hierarchicznego porządku społeczeństwa ruskiego – zdaniem Ja-
mesa Billingtona –możemy odnaleźć w ikonostasie: 

Każda postać malowidła zajmowała zalecaną pozę utrzymaną w zalecanym stylu, 
jednakże wszystkie łączyło jednakowe oddalenie od Boga obecnego w sanktua-
rium oraz podrzędność w stosunku do środkowego panelu tronującego Chrystu-
sa. [...] Kodeks praw cara Aleksego Michajłowicza z 1649 roku był niemal iko-
nografi cznym wzornikiem, regulującym przyjęte formy zachowania każdej klasy 
społecznej... (Billington 2008: 33)

W zamian za określone miejsce w świecie od jednostki wymagano bez-
względnego podporządkowania się ustalonemu schematowi. Złamanie uświę-
conego wzoru było niedopuszczalne, obojętne, czy chodziło o miejsce przy 
carskim stole, czy o sposoby ubierania się. Tylko życie zgodne ze zwyczajo-
wymi sposobami zachowania – utrwalonymi między innymi w Domostroju 
– zagwarantować mogło spokój w życiu doczesnym i życie wieczne w nie-
bie. „Własne zdanie człowieka – stwierdził Józef z Wołokołamska – jest matką 
wszystkich namiętności. Własne zdanie jest drugim upadkiem człowieka” (za: 
Acton 2013: 20). Brak tu było zatem miejsca na indywidualne wartości, takie 
jak sławione w Europie odwaga, honor czy miłość. „Są to cechy indywidualne, 

42 „Średniowieczna universitas – kontynuuje socjolog – organicznie pochłaniała jednostkę, 
której osobiste interesy musiały być podporządkowane interesom całości [...]. Świat postrzegano 
jako całość i tylko całość istniała realnie, jednostka zaś o tyle, o ile stanowiła jej frakcję. Individu-
um est ineff abile – »to, co jednostkowe, jest nieopisywalne«, nauczali fi lozofowie tamtych czasów. 
Człowiek średniowieczny mógł korzystać ze swoich praw jedynie jako członek rodu, stanu spo-
łecznego, korporacji czy wspólnoty lokalnej, która mu te prawa nadawała i chroniła. Znalazłszy 
się poza nią, przestawał być kimkolwiek – stawał się nikim” (Flis 2003: 385).
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na które nie było miejsca w Moskwie. Odwagę można było okazać tylko 
w służbie księcia, a w społeczeństwie, gdzie wszyscy byli »chłopami« władcy, 
pojęcie honoru miało szczególny charakter” (Heller 2002: 126). Męstwo moż-
na było osiągnąć jedynie na drodze bezwarunkowego posłuszeństwa władcy, 
jak pouczał księcia Kurbskiego Iwan Groźny (Razin 1960: 382).

W przeciwieństwie do cywilizacji zachodniej, w której coraz bardziej 
ceniono sobie indywidualizm, „rozumiany jako nadrzędność osoby wobec 
grupy, jako prymat jednostki nad społeczeństwem” (Flis 2003: 373), w Rosji 
wartość osobistej wolności i swobody działania nigdy nie osiągnęła wyso-
kiego statusu. „Wolność polityczna nie może być nazwana wolnością” – pisał 
w dziewiętnastym wieku słowianofi l Konstanty Aksakow – „Prawdziwa wol-
ność jest tchnieniem Ducha Świętego” (za: Besançon 1981: 1217). Jednostka 
– w rosyjskim światopoglądzie – istniała przede wszystkim w całości i wyra-
żała się poprzez całość, stąd tak ważną rolę przypisywano kolektywnym by-
tom. Miało to istotne znaczenie nie tylko dla wykształcenia się specyfi cznych 
cech kultury organizacyjnej rosyjskich sił zbrojnych, ale również – w budo-
waniu postaw bezgranicznego poświęcania się dla państwa, narodu i wiary 
oraz akceptacji dla olbrzymich strat idących za tym poświęceniem.

5.3.  Rola czynników kulturowych w nowożytnej rewolucji 
militarnej w Rosji

Powyżej przedstawiłam – w wielkim skrócie – podstawowe elementy kultu-
rowego kontekstu, charakterystycznego dla społeczeństwa rosyjskiego. Zna-
jomość tego kontekstu pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego rezultaty reform 
– również militarnych – podejmowanych przez rosyjskich carów, tak często 
odbiegały od ich zamierzeń i oczekiwań. Modernizacji rosyjskiego państwa 
towarzyszyła duża doza ambiwalencji i niepewności. Jednocześnie podzi-
wiano Zachód za jego organizacyjną sprawność i technologiczną wyższość, 
jak i pogardzano nim z powodu jego duchowej miałkości. Carowie rosyjscy 
chcieli być i zwierzchnikami zeuropeizowanego, cywilizowanego społeczeń-
stwa, i autokratycznymi władcami, dysponującymi niczym nieograniczoną 
władzą. Te paradoksy ujawniły się z całą mocą w przebiegu oraz rezultatach 
nowożytnej rewolucji militarnej w Rosji.

5.3.1. Tradycyjne metody rosyjskiej modernizacji i opór kulturowy

Otwarcie Rosji na Europę od początku budziło w tradycyjnie nastawionych 
mieszkańcach państwa moskiewskiego obawy i lęki. Elity władzy, rozumie-
jąc korzyści modernizacji, opowiadały się za uaktywnieniem zagranicznej 
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polityki Rosji, jej wyjściem z europejskiego zaścianka. Jednocześnie duża 
część ludności sprzeciwiała się jakimkolwiek zmianom, opowiadając się za 
państwem i Cerkwią odizolowanymi od zewnętrznych, wrogich wpływów. 
Nie akceptowali oni nowych społecznych, politycznych, kulturowych i tech-
nicznych rozwiązań płynących z „heretyckiego” Zachodu43. Utrudniało to 
„harmonijne wrastanie w nowoczesność”: Rosjanie upierali się, „by pozostać 
– mimo zmian i wyzwań epoki – błagoczestiwyjemi: gorliwie wiernymi świę-
tej przeszłości” (Billington 2008: 114). Jasno postawiona opozycja pomiędzy 
zachodnią przemyślnością (chitrost’) a ruską religijną żarliwością (błagocze-
stje) utrudniała recepcję zachodnioeuropejskich wartości. 

Piotr I,  sekularyzując państwo prawosławne i kierując je na drogę mo-
dernizacji, rzucił wyzwanie starej Rusi Moskiewskiej, wartościom i ideom, 
które leżały u podstaw jej istnienia (por. Bierdiajew 2005: 10). Pierwszemu 
rosyjskiemu imperatorowi oraz jego następcom bliskie stały się europejskie 
standardy dotyczące świeckiego państwa. Swoją absolutną władzę pragnęli 
oprzeć nie na tradycji, która pod koniec osiemnastego wieku nie wydawała 
się już sprawą tak trwałą i pewną jak kiedyś, ale na prawie naturalnym, da-
jącym władcy nieograniczone prerogatywy w imię „służby narodowi” i jego 
„dobra”. Również polityczny praktycyzm rosyjskich władców osiemnastego 
wieku bardziej przypominał model europejski i świadczył o przemianach tra-
dycyjnej wizji, w której car był przede wszystkim przywódcą religijnym, nie 
zaś politycznym. Reformy Piotra wprowadziły niemały zamęt w życiu więk-
szej części rosyjskiej szlachty – miały one olbrzymie znaczenie 

dla emancypacji jednostki, wyzwolenia osobowości spod władzy tradycji i religij-
nego rytuału. Bezwzględna władza absolutna, centralizacja państwowa, biurokra-
tyczna reglamentacja różnych dziedzin życia w gruncie rzeczy mniej ograniczały 
jednostkę niż [...] rygorystyczna dyscyplina religijnych obrzędów, ustawicznych 
postów i tradycyjnych konwencji ogarniających wszystkie – publiczne i prywatne 
– dziedziny życia (Walicki 1973: 52). 

43 Gwałtowne starcie tych dwóch wizji nastąpiło w siedemnastym wieku na gruncie religii. 
Pozornie błahe reformy liturgiczne, wprowadzone w 1652 roku przez patriarchę Nikona, do-
prowadziły do głębokiego pęknięcia w całej ruskiej kulturze (zob. Heller 2002: 258–266). Ruś 
Moskiewska rozpadła się na dwa obozy: tych, którzy poparli reformy – a więc Cerkiew ofi cjalną, 
moskiewskie państwo oraz związaną z nimi większą część społeczeństwa – oraz tych, którzy 
postanowili stać na straży prawdziwej wiary – czyli staroobrzędowców (nazywanych również 
raskolnikami bądź starowierami). „Odwrócił Pan Bóg sprawiedliwe oblicze swoje od całej ziemi 
ruskiej, i zapełniła się Moskwa i całe powietrze biesowskimi stworami” (za: Przybył 1999: 72) 
– pisze Awwakum, najwybitniejszy ideolog staroobrzędowców. Ziemia ruska, będąca dawniej 
przestrzenią sakralną, gwarantującą zbawienie, przekształciła się – zdaniem raskolników – 
w obce i wrogie terytorium, na którym królują złe moce. Konfl ikt w łonie rosyjskiej Cerkwi, 
podobnie jak zachodnia Reformacja – zdaniem Jamesa Billingtona – doprowadził do zwycięstwa 
świeckiego państwa i świeckiej kultury (Billington 2008: 151).
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Metody, którymi posłużył się Piotr, wskazywały jednak na fakt, że „eu-
ropeizacja” nie miała dotyczyć modelu władzy oraz udziału społeczeństwa 
w rządzeniu, które pozostały tradycyjne. Tak jak ponad dwa wieki wcześniej 
Iwan Groźny budował scentralizowane państwo w toku „domowej rzezi”44 
(Riasanovsky, Steinberg 2009: 159), tak teraz Piotr I knutem „przerabiał” dłu-
gobrodych Rosjan na modnie odzianych Europejczyków. Obaj samodzierżcy, 
jako władcy niepodlegający żadnym ograniczeniom ze strony swoich podda-
nych, byli przyzwyczajeni do wydawania arbitralnych decyzji. Na drodze ich 
samowolnych działań stała jedynie tradycja, ale i ta nie okazała się przeszko-
dą nie do pokonania45. 

Można powiedzieć, że tak jak symbolem Piotrowej okcydentalizacji jest 
Sankt Petersburg, miasto do złudzenia przypominające zachodnioeuropej-
skie metropolie, tak sposób budowy nowej stolicy jest symbolem procesu 
europeizacji, przeprowadzanej iście tradycyjnymi metodami. Wznoszenie 
miasta zainicjował Piotr w miejscu bagnistym i zimnym, na trzęsawiskach 
i wyspach, przez które Newa niesie mętne wody jeziora Ładoga do Bałtyku. 
Prowadzenie prac budowlanych w tak niekorzystnych warunkach klimatycz-
nych oznaczało dla tysięcy przymusowo ściągniętych tu chłopów okrutną 
mordęgę, często zakończoną śmiercią. Ponieważ dworianie i kupcy niechęt-
nie osiedlali się w nowym mieście, Piotr tradycyjnie – przymusem – prze-
siedlił tu tysiące nowych mieszkańców (por. Serczyk 2003: 141; Pipes 2012: 
139–140). Fundując nową stolicę, car nie liczył się z żadnymi kosztami, także 
z życiem swoich poddanych.

Nie dziwi zatem fakt, że Piotrowe reformy wywołały tak silny opór kul-
turowy oraz – mówiąc słowami Jamesa Billingtona – „defensywę Rusi Mo-
skiewskiej” (Billington 2008: 167), wraz z jej „odwiecznymi” prawosławnymi 
wartościami i bezgranicznym przywiązaniem do tradycji. Sprzeciw wobec 
zmian przybierał gdzieniegdzie – jak na przykład w Astrachaniu – postać 
zbrojnych wystąpień i buntów. Dużo trwalsze znaczenie miał jednak głę-
boki rozłam kultury: pod koniec osiemnastego wieku opozycja chitrost’ 

44 Likwidacja opozycji bojarskiej przez Iwana IV przebiegała w wyjątkowo brutalny i bez-
względny sposób. Car wywłaszczał bojarów z ich dziedzicznego majątku, przesiedlał ich dowol-
nie w odległe rejony Rosji, niejednokrotnie zaś uciekał się do morderstw. W wyniku jego polityki 
bojarzy stali się „posłusznymi sługami swego monarchy” (Riasanovsky, Steinberg 2009: 158), 
zmuszonymi do pełnienia wyznaczonych im obowiązków w armii bądź administracji.

45 O trwałości wzoru odgórnej, przymusowej modernizacji, podejmowanej bez względu na 
ogromne koszty społeczne, świadczy również dwudziestowieczna historia Rosji. Mikołaj Bier-
diajew do reform Piotra porównał przewrót bolszewicki w 1917 roku: „To samo chamstwo, prze-
moc, narzucanie z góry określonych zasad, przerwanie organicznego rozwoju, negowanie trady-
cji, etatyzm, hipertrofi a państwa, stworzenie uprzywilejowanej warstwy biurokracji, centralizm 
i pragnienie radykalnej zmiany typu cywilizacji” (Bierdiajew 2005: 10).
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i błagoczestje została zastąpiona intelektualnymi sporami pomiędzy okcyden-
talistami i słowianofi lami. 

Mimo iż zwolennicy starych porządków, idealizujący „odwieczne ruskie 
tradycje” i sprzeciwiający się wszystkiemu, co przyniósł kontakt z Zachodem, 
nie byli w stanie „wygrać” z potężnym i świeckim państwem, jakie wyłoniło 
się z Piotrowych reform, mieli oni potężny wpływ na Rosjan na poziomie wy-
znawanych idei, utrwalając tradycyjny antyracjonalizm, izolacjonizm i patry-
monialną mentalność. „W rzeczy samej – zauważa Alain Besançon – zrazili 
oni całe pokolenia do wszelkiej próby zmagania się z rzeczywistością w ka-
tegoriach racjonalnych” (Besançon 1981: 1217). W wyniku ich działalności 
utrwalała się pogarda dla formalnego prawa i politycznych wolności, a także 
lekceważący, a nawet wrogi stosunek do nauki, poprzez którą – ich zdaniem 
– Zachód popadł w grzech zarozumiałości i bezduszny empiryzm. 

Krytyce poddane zostały główne cechy zachodnioeuropejskiej cywilizacji 
racjonalistycznej, reprezentującej, jak to ujął jeden z głównych słowianofi l-
skich ideologów Iwan Kirejewski, „tryumf gołego, czystego rozumu opierają-
cego się na sobie samym, nie uznającego nic ponad i poza sobą” (za: Walicki 
1973: 144). W tej bezdusznej, „logiczno-technicznej” cywilizacji, rządzonej 
mechaniką produkcji przemysłowej, stosunki między ludźmi przybierały 
charakter zewnętrznych, formalnych kontraktów, powodujących atomiza-
cję społeczną i sprowadzających jednostki do roli racjonalnych automatów. 
Racjonalizacja form życia społecznego sprawiała, że „»kontrakt społeczny« 
okazał się »nie wymysłem encyklopedystów, lecz rzeczywistym ideałem, do 
którego dążyły nieświadomie, a teraz dążą ze świadomością wszystkie spo-
łeczeństwa zachodnie« (Kirejewski)” (Walicki 1973: 145). O konwencjach 
prawnych, regulujących stosunki pomiędzy jednostkami oraz pomiędzy jed-
nostką a władzą, Konstanty Aksakow pisał, że są niemoralne: „Gwarancja to 
zło. Tam, gdzie jest ona potrzebna, tam nie ma dobra; a życie, w którym nie 
ma dobra, niechaj się lepiej rozpada, niżby miało trwać z pomocą zła” (za: 
Walicki 1973: 148). 

Destrukcyjny dla chrześcijańskiego ducha był również – zdaniem sło-
wianofi lów – zachodnioeuropejski indywidualizm. „Oddzielna jednostka to 
absolutna bezsilność i nieukojona rozterka wewnętrzna” – twierdził Aleksy 
Chomiakow (za: Walicki 1973: 156). „Całe życie prywatne i społeczne Za-
chodu – wtórował mu Iwan Kirejewski – opiera się na pojęciu indywidual-
nej, wyodrębnionej niezależności, która zakłada izolację jednostek. Stąd też 
zewnętrzne, formalne stosunki własności i umowne uchwały są tam święte 
i ważniejsze od osoby ludzkiej” (za: Walicki 1973: 144). Chorobę racjonal-
ności mogła zwalczyć jedynie ponadindywidualna świadomość chrześcijań-
ska, którą w nieskażonej postaci zachowała jedynie Cerkiew prawosławna. 
To tu idea „soborowości” (sobornost´) została zabezpieczona „przez głęboko 
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uwewnętrznioną tradycję, w której wyraża się nadindywidualna i ponad-
racjonalna świadomość wspólnoty. Jest to jedność rzeczywista, oparta na 
prerefl eksyjnych i niepoddających się racjonalizacji więziach organicznych, 
a jednocześnie jedność swobodna, nie narzucona z zewnątrz, lecz regulowa-
na przez zasady i normy, w których członkowie wspólnoty rozpoznają swą 
własną istotę” (Walicki 1973: 159). To dlatego Rosjanie, w przeciwieństwie do 
Europejczyków, zachowali integralność osobowości: szukając prawdy, kieru-
ją się oni bowiem „nie rozumem naturalnym, lecz »rozumem integralnym«, 
czyli harmonijną jednością wszystkich sił duchowych” (Walicki 1973: 153).

Z równie ostrym potępieniem spotkała się zachodnia nauka, będąca wy-
tworem rozumu formalnego i z tego powodu pozostająca tworem niepełnym 
i ograniczonym. Jak wyjaśnia Andrzej Walicki:

„Logiczne myślenie, oddzielone od innych władz poznawczych – twierdził 
Kirejewski – stanowi naturalną właściwość umysłu, który zatracił własną in-
tegralność”. Stąd dezintegrująca siła racjonalizmu, przekształcającego rzeczy-
wistość w zbiór izolowanych fragmentów, połączonych jedynie pajęczą siecią 
abstrakcyjnych stosunków. Rozum jest władzą poznawczą czysto formalną, 
poznaniu racjonalnemu dostępne są tylko abstrakcyjne pojęcia i relacje – to, 
co substancjalne, jest dlań nieuchwytne... [...]. Racjonalizm izoluje poznającego 
od rzeczywistości poznawczej i przeciwstawia go jej, doprowadzając do utraty 
przekonania o realności, obiektywności świata. Dlatego też prawdziwe poznanie 
– poznanie, które nie ogranicza się ani sferą zjawisk empirycznych, ani pustymi 
abstrakcjami, ale dociera do „prazasad”, czyli substancjalnej istoty rzeczy – musi 
być swego rodzaju objawieniem, poznaniem bezpośrednim. Tylko rozum wie-
rzący może uzyskać bezpośredni kontakt z Bogiem – najwyższą zasadą jedności 
świata (Walicki 1973: 154–155).

Owa pogarda dla zachodnioeuropejskich idei została połączona z ideali-
zacją „prawdziwej rosyjskości”. „Na Zachodzie – pisał słowianofi l Konstanty 
Aksakow – zabija się duszę, poprzestając na doskonaleniu form państwo-
wych. Sumienie zastępuje się prawem, wewnętrzne pobudki – regulaminem; 
na Zachodzie dba się tylko o formę państwa. [...] U podwalin państwa rosyj-
skiego: dobrowolność, swoboda i pokój” (za: Bierdiajew 1999: 48). Przewa-
ga Europy w dziedzinie technologii, organizacji państwa i życia zbiorowego, 
dobrobytu materialnego jednostek była zdaniem słowianofi lów złudna i nie-
prawdziwa wobec duchowej supremacji Rosji, która „wybrała trudną drogę 
rozwoju wewnętrznego, to znaczy głębokiego rozwoju moralnego, najwyższą 
w perspektywie absolutnej” (Besançon 1981: 1208). Mimo iż trudno było po-
wstrzymać rozwój nowoczesnych instytucji i praktyk – jak podkreśla James 
Billington – „nawet z przegranej pozycji owe głosy potrafi ły zmusić nowe 
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państwo, dążące do rozszerzenia oraz ugruntowania autorytetu i władzy, do 
przyjęcia wielu ich idei” (Billington 2008: 167).

Z kolei okcydentaliści, podziwiający Piotra za to, że otworzył Rosję na 
zachodnią cywilizację i pragnący reformować swoją ojczyznę według eu-
ropejskich wzorców, spotkali się z głębokim niezrozumieniem i odrzuce-
niem – zarówno przez większą część społeczeństwa, hołdującą tradycyjnym 
wartościom, jak i przez pozornie oświeconą elitę władzy. Piotr Wielki i jego 
następcy, zwłaszcza Katarzyna II, uczynili wiele, by wykształcić nowe po-
kolenie według najlepszych zachodnioeuropejskich wzorów. Nie szczędzi-
li oni pieniędzy ani na zakładanie nowych szkół w kraju, ani na wysyłanie 
szlacheckich dzieci na zagraniczne studia. Jednakże, wbrew oczekiwaniom 
władców, ta wykształcona elita nie znalazła dla siebie miejsca w sztywnym 
systemie, w którym pozycja dyktowana była przez tabelę rang. Nie stali się 
oni klasą oświeconych funkcjonariuszy państwowych, wręcz przeciwnie – 
stanęli w opozycji do despotycznego systemu (por. Billington 2008: 215). 
I jako samodzielne, niezależnie myślące jednostki byli przez ten system 
odrzucani. Rosyjscy władcy jednocześnie pragnęli obywatelskiej aktywno-
ści swoich poddanych i podsycali ją, a z drugiej – aktywnie ją tępili, jeśli 
tylko zaczynała przybierać niebezpieczną formę krytyki. Jeszcze w drugiej 
połowie dziewiętnastego stulecia Aleksander III (1881–1894) w reakcji na 
memorandum skierowane do niego przez dwóch wybitnych przedstawicieli 
szlachty dziwił się: „Dlaczego te świnie mieszają się w sprawy, które ich nie 
dotyczą?” (Pipes 2009: 30).

„Mentalna matryca” (Griebien’kow 2009c: 178) utrwalonych sposobów 
myślenia i postępowania ograniczała zatem zarówno „oświeconą” reforma-
torską elitę, jak i szerokie rzesze społeczeństwa, przyzwyczajone do dawnych 
tradycji i wartości. Stąd i reforma sił zbrojnych, próba uczynienia z nich zbiu-
rokratyzowanego i racjonalnego mechanizmu, napotkała w Rosji poważne 
przeszkody. Piotr Wielki pragnął przede wszystkim wojska, mogącego mie-
rzyć się na polach bitew z armiami europejskich potęg. Zdawał sobie sprawę, 
że samo naśladowanie zachodniej techniki nie wystarczy do realizacji tego 
zamiaru. Świadomości, iż źródło siły Zachodu tkwi w jego systemie społecz-
nym, ekonomicznym i edukacyjnym, towarzyszyło błędne przekonanie, że 
nowe praktyki i wartości można przeszczepić na rosyjski grunt tradycyjnymi 
metodami siłowymi, bez liczenia się z własnym społeczeństwem. Piotr Wiel-
ki i jego następcy pragnęli połączyć ekonomię opartą na wyzysku milionów 
pańszczyźnianych chłopów z kwitnącą gospodarką, brak wolności politycz-
nych i osobistych z wysokim poziomem profesjonalizmu i wykształcenia 
swoich poddanych oraz stworzyć efektywną i sprawną biurokrację w syste-
mie politycznym, w którym państwo utożsamiano z osobą władcy, a „hierar-
chia despotyzmu” zastępowała porządek oparty na bezosobowych regułach. 
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To wszystko nie było możliwe. Poniżej zarysuję rezultaty, w tym niepo-
wodzenia, prób budowy racjonalnych, zbiurokratyzowanych, wystandaryzo-
wanych, zdyscyplinowanych i profesjonalnych sił zbrojnych, przyglądając się 
siedemnasto- i osiemnastowiecznym reformom od strony przekonań, war-
tości, przyzwyczajeń, utrwalonych sposobów myślenia i działania, to znaczy 
przez pryzmat kulturowych czynników, które rzeźbiły koleiny na drogach 
rosyjskich „modernizacji”. Należy mieć przy tym na uwadze, iż mimo że sta-
rania reformatorów nie miały szans przynieść pożądanych rezultatów, siły 
zbrojne państwa rosyjskiego były potężne i zdolne do odnoszenia imponują-
cych zwycięstw. Rosjanie – w przeciągu osiemnastego i dziewiętnastego stu-
lecia – nie tylko sukcesywnie zwiększali swoje terytorium w Azji Środkowej 
oraz na Kaukazie, nie tylko umacniali swoją pozycję w Europie Środkowej, 
ale również byli w stanie prowadzić zwycięskie wojny z Turcją oraz z pań-
stwami zachodnioeuropejskimi. 

5.3.2. Mentalność patrymonialna a procesy racjonalizacji

W Rosji realizacja Weberowskiego typu idealnego biurokracji natrafi ła na 
poważne przeszkody. W modelu zarysowanym przez socjologa „techniczną 
skuteczność” biurokracji – zarówno w cywilnej administracji, jak i w wojsku 
– zapewniały, między innymi, trwałe reguły, określające przebieg regularnych 
czynności, jasny rozdział kompetencji, przejrzysta hierarchia stopni, a także 
stała pensja, która sprawiała, że zarówno urzędnik, jak i żołnierz nie musie-
li szukać dodatkowych źródeł utrzymania i mogli się skupiać na przydzie-
lonych im obowiązkach. „Czysto »rzeczowy« zawodowy charakter urzędu, 
z jego zasadniczym rozdziałem prywatnej sfery urzędnika od sfery jego dzia-
łalności urzędowej, ułatwia dostosowanie się do raz na zawsze określonych, 
rzeczowych warunków opierającego się na dyscyplinie mechanizmu” (Weber 
2002: 704). Podobnie w wojsku, rozgraniczenie stosowania przemocy i życia 
zarobkowego pozwoliło na stworzenie stałej armii, podlegającej rozkazom 
centrum, zdolnego fi nansować swoje zbrojne działania z budżetu zasilanego 
podatkami (por. Münkler 2004: 57). Z kolei zasada podziału pracy wymusza-
ła istnienie „poddających się kalkulacji reguł”, a co za tym idzie „rzeczowe” 
załatwianie spraw, „bez względu na osobę”, której sprawa dotyczy. „W miejsce 
powodowanego osobistym zaangażowaniem, względami, łaską, wdzięcznoś-
cią pana dawnych porządków”, struktura biurokratyczna wprowadzała „oso-
biście niezaangażowanego, i dlatego ściśle »rzeczowego« fachowca” (Weber 
2002: 707). 

Mimo iż Piotr I, pożądający zarówno „trzeźwego racjonalizmu”, jak i „ide-
ału zdyscyplinowanego porządku” (Weber 2002: 372) uosabianych przez 
biurokrację, próbował przeszczepiać do swojego kraju gotowe rozwiązania 
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administracyjne, a nawet gotowych biurokratów, efekty były mizerne. Pań-
stwowym urzędnikom trudno było zmienić starą mentalność. Przez wie-
ki prowincjonalni funkcjonariusze byli opłacani przez miejscową ludność. 
Mimo likwidacji instytucji kormlenija46, do końca caratu urzędnicy mogli 
eksploatować do woli podległych im ludzi, pod warunkiem że dostarczali 
państwu ustaloną część swoich dochodów oraz adekwatną kwotę ludzi słu-
żebnych i rekrutów. Jak zauważa Richard Pipes: „Wskutek braku abstrakcyj-
nego, niezależnego pojęcia państwa, czynownicy ci nie służyli »państwu«, 
ale troszczyli się przede wszystkim o siebie, a potem o cara; a wobec tożsa-
mości biurokracji i państwa nie potrafi li odróżnić własności prywatnej od 
państwowej”47 (Pipes 2012: 292). „Przy braku jasnego rozdzielenia funkcji 
administracyjnych i sądowniczych – zauważa Edward Acton – nawet naj-
niższy rangą urzędnik dysponował arbitralną władzą” (Acton 2013: 70). Nie 
na darmo ludowe rosyjskie porzekadło głosiło: „Nie bój się prawa, bój się 
sędziego” (Acton 2013: 37).

Sprzyjały temu praktyki i przekonania elit władzy, które, jak się wydaje, 
nie przywiązywały wagi do racjonalnie skalkulowanego budżetu, opartego na 
możliwościach poddanych, ale skupiały się jedynie na własnych interesach. 
Nawet świadoma wagi racjonalnych miar w gospodarowaniu Katarzyna II 
bezceremonialnie wyjaśniała francuskiemu ambasadorowi: 

Król Francji nigdy dokładnie nie wie, ile wydaje; nic nie jest zawczasu uregulo-
wane ani ustalone. Ja robię inaczej: co roku ustalam kwotę, zawsze tę samą, na 
wydatki mojego stołu, na meble, przedstawienia, stajnie, słowem, na całe gospo-
darstwo. Każę podawać na stoły w moim pałacu określoną ilość wina i określoną 
liczbę dań. To samo dotyczy wszystkich innych dziedzin administracji. Dopóki 
dostaję dokładnie tyle, pod względem jakości i ilości, ile żądałam, i nikt się nie 
skarży na zaniedbania w tej mierze, jestem zadowolona; jest mi zupełnie wszystko 
jedno, czy z ustalonej kwoty podkradną mi coś dzięki oszustwu bądź gospodar-
ności (za: Pipes 2012: 290). 

46 Staroruska instytucja kormlenija (dosłownie „żywienie”) polegała na opłacaniu urzędni-
ków przez miejscowych, najczęściej w naturze.

47 Jak wyjaśnia Edward Acton: „Rząd nie był w stanie odtworzyć wyraźnego obrazu swojego 
własnego aparatu administracyjnego ani rozeznać się w dystrybucji zasobów Cesarstwa. Kiedy 
pod panowaniem Mikołaja I zażądano od gubernatorów wszystkich guberni składania rocznych 
raportów, dostarczane w nich informacje były beznadziejnie mętne i nie pozwalały na ustalenie 
głównych słabości i problemów administracji. [...] Aż do lat pięćdziesiątych XIX wieku urzędy 
lokalne nie prowadziły regularnej rachunkowości. Nawet tam, gdzie możliwe było sporządza-
nie przydatnych statystyk, urzędnicy nie kwapili się do przekazywania informacji, które mogły 
spowodować zwiększenie żądań wysuwanych przez ich zwierzchników w Sankt Petersburgu” 
(Acton 2013: 70).
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Ta sama patrymonialna mentalność towarzyszyła ustalaniu kwot podat-
ku pogłównego, wprowadzonego przez Piotra Wielkiego na potrzeby wojska: 
rząd szacował wydatki wojskowe na określoną kwotę i sumę tę dzielono na 
poszczególne grupy podatników (Pipes 2012: 124). 

Utożsamianie władzy z własnością było charakterystyczne nie tylko dla 
cara, ale także dla jego urzędników. Gubernatorowie prowincji, niczym staro-
ruscy wojewodowie, dysponowali nieomal nieograniczoną władzą nad pod-
legającą im ludnością. Jak tłumaczył Anatolij F. Koni, rosyjski prawnik żyjący 
na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku: „Gubernator to w więk-
szości przypadków osoba nauczona uważać siebie nie tylko za najwyższego 
przedstawiciela lokalnej władzy administracyjnej, ale pod każdym względem 
za pana (choziain) prowincji, przed którym lokalna społeczność, z wyłącze-
niem może – choć i to się mogło zmieniać – marszałka szlachty prowincji 
i biskupa, powinna się służalczo kłaniać” (za: Pipes 2009: 30).

Nie powinno zatem dziwić, że stosunki pańszczyźniane zostały przenie-
sione do carskiego wojska, gdzie zdecydowana większość ofi cerów wywodziła 
się z warstw szlacheckich, zaś szeregowych żołnierzy – z chłopstwa. „Armia 
– pisze Ludwik Bazylow – przekształciła się w zbiorowisko, w którym każdy 
prawie pułk, nie mówiąc już o jednostkach organizacyjnych wyższego rzędu, 
stawał się jak gdyby zamkniętym terenem, którego gospodarz mógł zupełnie 
bezkarnie przywłaszczać sobie kompetencje pana i władcy i robić to, co mu się 
podobało” (Bazylow 1973: 244; por. Stevens 2010: 345). Przełożyło się to na 
brutalizm stosunków, zwłaszcza pomiędzy ofi cerem a szeregowcem. Na do-
datek dowódcy używali ofi cerów do osobistych posług, takich jak roznoszenie 
listów i przesyłek. Żołnierzy zaś odciągano od zajęć wojskowych i wykorzysty-
wano do prac w majątkach naczelników jednostek. Ludwik Bazylow, opierając 
się na ofi cjalnych statystykach, wyliczył, że w połowie dziewiętnastego stulecia 
aż pięćdziesiąt tysięcy żołnierzy było porozdzielanych właśnie w takich celach; 
stanowiło to jedną ósmą całego stanu liczebnego armii (Bazylow 1973: 246).

Oparte na osobistym poddaństwie stosunki pomiędzy przełożonym 
a podwładnym uniemożliwiały wprowadzenie dyscypliny w takim kształcie, 
w jakim pojawiła się ona na Zachodzie. Jak tłumaczy Max Weber: „W pa-
nowaniu biurokratycznym to ustanowiona norma uprawomocnia konkretną 
osobę sprawującą władzę do wydania danego rozkazu. W panowaniu pa-
triarchalnym to osobiste poddanie panu gwarantuje prawomocność usta-
nowionych przez niego reguł...” (Weber 2002: 727–728). Dyscyplina, będąca 
nastawieniem „na precyzyjne wykonywanie poleceń w ramach ich utartych 
czynności” (Weber 2002: 716), oparta na „rzeczowym”, precyzyjnym i „kon-
sekwentnie zracjonalizowanym” wypełnianiu otrzymanego rozkazu (Weber 
2002: 848–849), ujawnia swą racjonalizującą moc właśnie w warunkach bez-
osobowego porządku. 
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Dlatego, mimo iż Piotr Wielki i jego następcy48 podziwiali sposób urzą-
dzenia europejskich armii, w społeczeństwie nieszanującym formalnych, 
obowiązujących wszystkich jednakowo reguł dyscyplina nie była możliwa do 
wprowadzenia (por. Fuller 1992: 119). Organizacja wojska, tak jak i wojsko-
wa taktyka – zauważa Edward Acton – zależała w dużej mierze od zachcianek 
cara, a Romanowowie od czasów Piotra znacznie większą wagę przywiązy-
wali do efektywnego wyglądu swoich wojsk na placu apelowym niż do ich 
faktycznego bojowego wyszkolenia (Acton 2013: 64; por. Bazylow 1973: 150). 
Również pańszczyźniane relacje pomiędzy ofi cerami a szeregowymi skutko-
wały funkcjonowaniem stosunków opartych raczej na poddaństwie niż na 
dyscyplinie, stąd rosyjskim żołnierzom trudno było wpoić „mechaniczną 
zdatność” do wykonywania rozkazu i „trwałe wewnętrzne nastawienie wy-
łącznie na ten cel” (Weber 2002: 848).

Racjonalizacja przemocy, jaka dokonała się na Zachodzie wraz z powsta-
niem racjonalnego państwa (Weber 2002: 459–460), sprawiała, że użycie siły 
stało się podporządkowane precyzyjnie określonym regułom. Drobiazgowe re-
gulaminy wojskowe wyznaczały określone kary za określone przewinienia. Na 
przykład siedemnastowieczny francuski podręcznik sztuki wojennej wymienia 
kary, jakie można było stosować wobec podwładnych, zależnie od ofi cerskie-
go stopnia – „ofi cerowie aż do rangi starszego sierżanta mogli nieposłusznego 
podwładnego zabić szpadą; kapitanowie mogli bić płazem szpady; sierżanci 
mogli bić swoich ludzi drzewcem halabardy, ale nie wolno im było używać 
szpady” (Ehrenreich 2001: 181; por. Keegan 1998: 335; Münkler 2004: 77).

Tym, co odróżniało rzeczywistość zachodnich i rosyjskiej armii był nie 
stopień okrucieństwa stosowanych do egzekwowania porządku środków, ale 
sposób ich stosowania. Choć, trzeba przyznać, repertuar kar w rosyjskich 
regulaminach wojskowych był niezwykle bogaty. Dopiero pod koniec 1817 
roku zniesiono ofi cjalnie rwanie nozdrzy, a w 1830 roku karę knuta (por. Ba-
zylow 1973: 259). Charakterystyczne było również to, iż kary cielesne można 
było stosować nie tylko wobec szeregowych żołnierzy, ale także wobec ofi ce-
rów (Bazylow 1973: 258; Riasanovsky, Steinberg 2009: 207). Co ważniejsze 
jednak, w Rosji, jak stwierdza Ludwik Bazylow:

szczodrze wymierzanych przy lada okazji kar cielesnych nikt nie kwestionował, 
nikt nie badał, czy stosuje się je słusznie, nikogo to nie obchodziło. [...] Może 
osiągnięto by jakieś godniejsze uwagi rezultaty, gdyby karano wyłącznie za nama-

48 Wymienić tu należy przede wszystkim Pawła I, o którym Ludwik Bazylow pisał: „Czło-
wiek, który nie tolerował najmniejszego odstępstwa od idealnego porządku, ładu, drylu i dyscy-
pliny. Ideałem był dla niego pruski dryl wojskowy; Paweł znał go z autopsji, bywał bowiem na 
dworze w Poczdamie i z zachwytem oglądał tam wyćwiczonych, wytresowanych do ostatnich 
granic żołnierzy” (Bazylow 1973: 247).
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calne naruszenie dyscypliny; jeśli jednak żołnierz mógł oczekiwać kar gorszych 
niż tortury średniowieczne za jeden fałszywy krok czy za to, że na strasznie nie-
wygodnym mundurze dostrzeżono jakiś fałd – jego stosunek do całego systemu 
mógł być tylko zdecydowanie negatywny (Bazylow 1973: 257). 

Przemoc, stosowana irracjonalnie i nieograniczona dającymi się przewi-
dzieć i kalkulować regułami, nie przynosiła spodziewanych rezultatów. Brak 
wzorców racjonalnego, metodycznego działania i nastawienia na praktycz-
ne jego efekty skutkował problemami w zakresie wprowadzania zachodnich 
praktyk wojskowych i sposobów organizacji sił zbrojnych. 

Przeszkodą na drodze do stworzenia efektywnych mechanizmów opar-
tych na dyscyplinie i kalkulacji były również niedobory fi nansowe, uniemoż-
liwiające stałe opłacanie urzędników, ofi cerów i żołnierzy, oraz fatalny stan 
szkolnictwa połączony z niechęcią ludności do zdobywania formalnego wy-
kształcenia. Problemy z fi nansowaniem sił zbrojnych i prowadzonych wojen 
nie dotyczyły jedynie zacofanej gospodarczo Rosji, ale były powszechnym 
utrapieniem wszystkich ówczesnych potęg (por. Stevens 2010: 278). Jednak-
że, w odróżnieniu od zachodniej Europy, gdzie rozwijały się nowoczesne in-
stytucje fi nansowe, takie jak chociażby kredyty, a rozwój gospodarki handlo-
wej sprawiał, że w obiegu były dające się opodatkować rezerwy pieniężne, 
rosyjscy urzędnicy z trudem tropili nowe źródła dochodów. Państwo rosyj-
skie miało problem z uzyskaniem pożyczek u zagranicznych bankierów, gdyż 
postrzegano je jako kraj bez rezerw, fi nansowo niepewny (por. Stevens 2010: 
197). Stąd najczęściej uciekano się do doraźnych rozwiązań, co było charak-
terystyczną cechą moskiewskiego systemu militarnego aż do końca Rosyj-
skiego Imperium. 

Przede wszystkim starano się zastępować świadczenia pieniężne innymi 
formami zapłaty. W szesnastym wieku skuteczne powiązanie służby z dzier-
żawą ziemi (tzw. system pomiestny) pozwoliło w tani sposób utrzymać wiel-
ką i lojalną armię (pomiestnoje wojsko) i zwoływać kampanie wojenne przy 
minimalnych kosztach dworu. Również wojska „stałe” i w teorii regularne 
– które w ciągu siedemnastego wieku stanowiły coraz większy odsetek mo-
skiewskich sił zbrojnych – wynagradzano w sposób bezgotówkowy, zapew-
niając w zamian stałe diety żywnościowe, a także przydzielając im działki 
ziemi i pozwalając zajmować się handlem oraz rzemiosłem (Razin 1960: 388; 
Kutiszew 2006: 55; Riasanovsky, Steinberg 2009: 235). Także cudzoziemskich 
ofi cerów wynagradzano żołdem płaconym nie w pieniądzu, lecz na przykład 
w syberyjskich futrach (Stevens 2010: 197). W następnych stuleciach niewie-
le się zmieniło. Władcy nadal sądzili, że regularne wynagradzanie swoich 
urzędników i żołnierzy nie jest konieczne, skoro można ich zmusić do służby 
siłą. Osiemnastowieczne przymusowe kwaterowanie powracających z frontu 
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żołnierzy u chłopów oraz dziewiętnastowieczny projekt osiedli wojskowych 
opierał się na tym samym przekonaniu władzy, że może dysponować swoimi 
poddanymi w dowolny sposób, bez oglądania się na ich potrzeby. 

Osiedla wojskowe (wojennyje posielenija) zaczęto budować za panowa-
nia cara Aleksandra I. Do wyznaczonych wiosek, na miejsce wysiedlonych 
w inne rejony kraju chłopów, sprowadzano rodziny rekrutów, których męs-
cy członkowie, począwszy od dwunastego roku życia, byli zobowiązani do 
chodzenia w mundurach i nieustannych ćwiczeń. Dziewiętnastowieczny car 
traktował swoich poddanych jak własność, którą mógł dowolnie rozporzą-
dzać, o czym mogą świadczyć jego plany, zakładające, „ażeby w bardziej od-
ległej przyszłości »osiedlić« w ogóle całą armię. Zniknęłyby wtedy tak uciąż-
liwe i trudne akcje poboru rekruta, terytoria nieobjęte osiedlami stałyby się 
zupełnie wolne od obowiązku wojskowego, a armia uzupełniałaby się stale 
i wyłącznie kosztem mieszkańców tych okręgów, w których istniały osiedla” 
(Bazylow 1973: 264; por. Keep 1985: 275–296).

Taki sposób organizacji wojska – choć korzystny z powodów ekonomicz-
nych – utrudniał wprowadzenie wśród żołnierzy racjonalnej dyscypliny 
i prowadził do rozluźnienia biurokratycznych mechanizmów (por. Weber 
2002: 702; Stevens 2010: 314; Acton 2013: 47–48). W 1750 roku pruski gene-
rał, zapytany przez Fryderyka Wielkiego o stan militarnej sztuki Rosjan, miał 
odpowiedzieć: „Moskwianie są hordą barbarzyńców. Jakiekolwiek zdyscy-
plinowane wojsko szybko się z nimi rozprawi” (za: Duff y 1981: 174). Denis 
Dawydow, uczestniczący w starciu napoleońskiej gwardii z oddziałem rosyj-
skich partyzantów, pisał: 

Nieprzyjaciel na widok naszych hałaśliwych tłumów przygotował broń do strzału 
i dumnie kroczył dalej, nie przyspieszając kroku. Wszystkie nasze wysiłki, zmie-
rzające do wyrwania choćby jednego szeregowca z tych zwartych kolumn, spełzły 
na niczym. [...] W swoich wysokich niedźwiedzich czapach, w błękitnych mun-
durach, białych pasach, czerwonych pióropuszach i czerwonych naramiennikach 
wyglądali jak rozsiane po śniegu kwiaty maku. Wszystkie nasze azjatyckie ataki 
nie miały żadnego znaczenia wobec zwartego szyku europejskiego (za: Lewan-
dowski 1999: 263).

Słabość biurokracji skutkowała również niemożliwością standaryza-
cji rosyjskich sił zbrojnych – zarówno na poziomie uzbrojenia, wyposaże-
nia, umundurowania, utrzymania, jak i wyszkolenia. W rezultacie nawet 
w osiemnastym wieku rosyjskim władcom nie udało się stworzyć w pełni 
regularnego wojska. Daleki od systematyczności był sposób poboru, który 
choć w teorii zapewniał nieograniczony dostęp rekruta, w praktyce bory-
kał się z nieustannymi problemami. Dane spisowe były zwykle przestarzałe, 



Wojna a kultura180

zdolność do egzekwowania nowych przepisów niewielka, a uzupełniające po-
bory wprowadzały nieustanny chaos w obliczeniach. Jeszcze więcej trudności 
sprawiało szkolenie rekrutów oraz dostarczanie ich na front, nie mówiąc już 
o efektywnym zaopatrzaniu walczących bądź stacjonujących wojsk49. Jak za-
uważył William C. Fuller, wszystkie ówczesne armie borykały się z logistycz-
nymi problemami, jednakże w Rosji logistyczne klęski były nieuniknionym 
efektem wojennego systemu (Fuller 1992: 64). 

Próbowano temu zaradzić poprzez rozwój nowoczesnego przemysłu 
i handlu, jednakże i tym działaniom towarzyszyła – na poziomie zastosowa-
nych środków – tradycyjna patrymonialna mentalność. Tak jak Iwan Groźny 
tworzył w szesnastym wieku nową klasę uzależnionych od służby państwowej 
drobnych posiadaczy – pomiestników – tak Piotr Wielki próbował – za pomo-
cą odgórnych dekretów – tworzyć rosyjską burżuazję (por. Acton 2013: 72). 
Jednak mimo wprowadzenia w 1711 roku omalże całkowitej wolności handlu, 
„kupcy, nauczeni doświadczeniem, nie kwapili się do skorzystania z nowych 
możliwości, bojąc się zapewne, że przepisy są tymczasowe i że po ponownym 
wprowadzeniu monopoli przyniosą straty” (Pipes 2012: 214). Mieli zresztą 
rację, gdyż po śmierci cara zostali pozbawieni dawnych przywilejów. Wobec 
braku inicjatywy rodzimych przedsiębiorców Piotr postanowił rozwiązać 
sprawę tradycyjnymi moskiewskimi metodami. Tak jak jego poprzednicy 
wyznaczali funkcje gości, nie pytając o zdanie samych zainteresowanych, tak 
i teraz car obarczał wybranych kupców rolą „prywatnego przedsiębiorcy”. 
Doskonałym przykładem jest tu historia Moskiewskiej Manufaktury Sukien-
niczej, założonej w połowie siedemnastego wieku przez Holendrów i oddanej 
przez Piotra I w ręce rosyjskiej Kompanii Handlowej. 

Wiedząc, jak mało przedsiębiorczy są rosyjscy handlowcy – relacjonuje historyk 
– członków kompanii wybrał sam z listy czołowych kupców imperium. Następnie 
posłał żołnierzy, aby ich pojmali i przywieźli do Moskwy na „tymczasowe zesła-
nie” (wriemiennaja wysyłka), „czy chcą, czy nie chcą”. Skarb powierzył im pewien 
kapitał na zerowy procent, a władze zapowiedziały, że muszą dostarczać państwu, 
po kosztach własnych, tyle sukna, ile państwo zażąda; resztę będą mogli sprzedać 
dla zysku [...]. Dopóki będą kierowali fabryką ku zadowoleniu władz, będzie ona 
ich „dziedziczną własnością”; gdyby pokpili sprawę, państwo miało im ją odebrać 
i dodatkowo ich ukarać (Pipes 2012: 216). 

49 Szczegółowo z tymi zagadnieniami rozprawił się William C. Fuller w swojej pracy Strategy 
and Power in Russia, 1600–1914 (1992). Opisuje on zarówno problemy z zaopatrzeniem rosyj-
skich wojsk – w mundury, buty, a nawet muszkiety, jak i problemy logistyczne i transportowe, aż 
do dwudziestego wieku będące zmorą rosyjskich dowódców.
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W wyjaśnieniu niepowodzeń w podejmowanych próbach modernizacji 
rosyjskiej gospodarki może pomóc socjologia Maxa Webera. Jego zdaniem, 
w ustroju patrymonialnym wprowadzenie racjonalnego systemu gospo-
darczego hamowane jest przez monopol państwa na środki produkcji oraz 
handel. Irracjonalnym działaniom rynkowym sprzyja tu całkowita swoboda 
władzy w podejmowaniu „arbitralnych decyzji odnoszących się do rozmia-
rów i sposobów określania: opłat, narzutów, kształtowania monopoli”, a także 
brak koniecznej dla racjonalizacji gospodarki możliwości „ścisłego kalkulo-
wania nie tylko obciążeń, ale także zakresu wolności prywatnej działalności 
zarobkowej” (Weber 2002: 179). Patrymonialny ustrój „hamuje racjonalną 
gospodarkę nie tylko za pośrednictwem swej polityki fi nansowej, lecz przede 
wszystkim ogólnego charakteru swej administracji” (Weber 2002: 280). Brak 
fachowego sztabu administracyjnego oraz trudności z wprowadzeniem „for-
malnie racjonalnych przepisów, na których trwanie można liczyć” (Weber 
2002: 280), skutkuje problemami z ekonomiczną kalkulacją. 

Ten „idealny typ” z łatwością można odnieść do rzeczywistości rosyjskiej. 
Tutejsi przedsiębiorcy, mianowani przez państwo, mieli zapewnioną bezpłat-
ną siłę roboczą i rynek zbytu, trudno więc, by dbali o opłacalność produkcji 
w sposób, w jaki musieli to robić działający w warunkach swobody rynko-
wej przedsiębiorcy (por. Diec 2004b: 429). Planowanie zysków i strat unie-
możliwiała również rozpowszechniona w warunkach rosyjskiej biurokracji 
korupcja. Łapówki, nie będąc „wartością stałą”, ale „czynnikiem zmieniają-
cym się nieustannie wraz z osobą urzędnika” (Weber 2002: 280), były plagą 
w rosyjskich urzędach. Należy brać tu pod uwagę, że korupcja była często 
jedyną możliwością utrzymania się prowincjonalnego urzędnika, gdyż pań-
stwo nigdy nie opłacało swych funkcjonariuszy dostatecznie dobrze, licząc, 
że sami znajdą sposób na znalezienie dodatkowego zarobku. Stąd w Rosji 
„korupcja urzędników nie była aberracją, odstępstwem od przyjętej normy, 
jak to jest w większości krajów; była nieodłączną częścią systemu administra-
cyjnego” (Pipes 2012: 292). Biorąc pod uwagę takie warunki, mimo wysiłków 
reformujących elit, trudno było tu stworzyć „zarobkowe przedsiębiorstwo, 
wyczulone na wszelkie, uniemożliwiające kalkulację, irracjonalizmy wymie-
rzania sprawiedliwości, administrowania i opodatkowania, zorientowane na 
sytuację rynkową prywatnych konsumentów, cechujące się stałym kapitałem 
i racjonalną organizacją pracy wolnych pracowników najemnych” (Weber 
2002: 280). Tym bardziej że ani nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwa, 
ani sprawna biurokracja nie mogły działać bez fachowców. 

W Rosji aż do panowania Piotra I nie było rozwiniętego szkolnictwa świe-
ckiego, a zdecydowana większość ludności – poza może wyższymi duchow-
nymi i urzędnikami – nie umiała czytać i pisać (por. Grala 1999: 89; Diec 
2004a: 379). Reformy Piotra Wielkiego – z czego ten zdawał sobie sprawę 
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– wymagały ludzi potrafi ących wykonywać złożone techniczne czynności, 
takie jak chociażby nawigacja czy obliczanie toru pocisku artyleryjskiego. 
Utworzono zatem liczne szkoły matematyczne, wojskowe, medyczne i nawi-
gacyjne, ale długo nie przynosiło to oczekiwanych rezultatów, mimo że szla-
checkie dzieci były do edukacji przymuszane. „Kiedy tylko osłabła nieco pre-
sja rządu, szkoły państwowe zaczęły świecić pustkami, a projekty edukacyjne 
upadały jeden po drugim – zauważają historycy (Riasanovsky, Steinberg 
2009: 297). Szlachcice uważali obowiązek kształcenia za wyjątkowo przykry. 
Uniwersytet Moskiewski, założony w 1755 roku, narzekał na brak studentów, 
wyższa edukacja nie cieszyła się większym zainteresowaniem czy poparciem 
społeczeństwa. Mimo zatem licznych wysiłków reformatorskich, w osiemna-
stym wieku „urzędnicy nie otrzymywali żadnego formalnego wykształcenia, 
a i w początkach następnego stulecia poziom ich wiedzy i umiejętności pozo-
stawał bardzo niski” (Acton 2013: 70).

Należy pamiętać, iż dużą część rosyjskich elit pod koniec osiemnaste-
go i w dziewiętnastym wieku stanowili ludzie związani z ideologią kon-
serwatywną, słowianofi le, dla których „racjonalizacja”, „standaryzacja”, 
„kalkulacja” oraz wprowadzanie „formalnych, bezosobowych zasad” stano-
wiły zaprzeczenie prawdziwej rosyjskości, związanej z soborowym duchem 
i dążącej do integralności we wszystkich dziedzinach życia. Również w sfe-
rze reform militarnych, choć uznawali oni konieczność unowocześniania 
uzbrojenia i wyposażenia sił zbrojnych, hołdowali tradycyjnym wartościom 
i ideom. Wpływały one na sposoby, w jaki zapożyczane z Zachodu nowinki 
technologiczne i organizacyjne były stosowane w wojnach prowadzonych 
przez Rosjan.

5.3.3. Tradycyjne wartości a rosyjski model zwycięstwa

Rosyjscy badacze zajmujący się rodzimą kulturą wojenną za najbardziej 
charakterystyczną jej cechę uważają specyfi czną duchowość, obecną w pro-
wadzeniu wojen i odróżniającą je od technicystycznych, bezdusznych, ma-
terialnych wojen Zachodu (Korotkich 2005: 15; Griebien’kow 2009c: 199; 
Sienjawskaja 2012: 150). Także w pracach zachodnich teoretyków wojskowo-
ści pod pojęciem „rosyjski styl prowadzenia wojen” (the Russian way of war) 
czy też „rosyjska sztuka wojny” (the Russian art of war) rozumie się najczęś-
ciej przekonania dotyczące roli ducha i siły moralnej walczących mężczyzn 
w kreowaniu wojennych zwycięstw (Childs 1982: 129; Pintner 1986: 374; Ful-
ler 1992: 166; Miakinkov 2009: 104–106; Adamsky 2010: 44).

Wielką rolę w wykształceniu się tego specyfi cznego stosunku do wojny 
– podkreślają zgodnie rosyjscy specjaliści – odegrało prawosławie, przeni-
kające całą ruską kulturę i uczestniczące w regulowaniu każdej ze sfer życia 
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(Griebien´kow 2008: 268–269; 2009a: 567–568; Jermoczenko 2008). Oczywi-
ście połączenie idei i obrzędowości chrześcijańskiej z działalnością militarną 
nie było czymś wyjątkowym, zwłaszcza na tle średniowiecznej Europy. Re-
ligia i tu wpływała na wojenną ideologię, etykę, obrzędowość oraz sposoby 
legitymizowania działań wojennych. Jednakże w zachodniej Europie nowo-
żytna rewolucja militarna oznaczała jednocześnie koniec „średniowiecznej” 
kultury wojennej, a procesy sekularyzacji i racjonalizacji wydatnie przyczy-
niły się do zmiany wizji wojny. Nie znaczy to, że odwoływanie się do symbo-
liki i legitymizacji religijnej przestało mieć tu znaczenie. Jednak rozwijająca 
się dynamicznie świecka myśl polityczna, naukowa i techniczna sprawiła, że 
myślenie o wojnie zostało „odczarowane” i skierowane na tory praktycznego 
poszukiwania sposobów najefektywniejszego jej prowadzenia. 

W Rosji, gdzie sekularyzacja kultury zaczęła postępować dopiero po-
cząwszy od drugiej połowy siedemnastego wieku, asymilacja pierwiastków 
racjonalnych, niezbędnych do wykształcenia się nowoczesnej nauki, tech-
niki i ekonomii, a co za tym idzie – nowoczesnych sposobów prowadzenia 
wojen, postępowała z wielkim trudem. „Zamorska chytrość” była tu trak-
towana z niezwykłą ostrożnością i nieufnością. Mimo iż elity władzy były 
zmuszone posługiwać się nią, lęk przed zburzeniem „prawosławnej cywili-
zacji”, skalaniem „Świętej Rusi” i – co za tym idzie – uniemożliwieniem jej 
mieszkańcom osiągnięcia zbawienia towarzyszył wszystkim modernizacyj-
nym przedsięwzięciom. Niezwykle żywa pozostawała przez długie stulecia 
dychotomia pomiędzy racjonalistyczną, zatomizowaną, formalną, bezduszną 
„logiczno-techniczną” cywilizacją Europy i uduchowioną, prawdziwą, inte-
gralną, ponadindywidualną, prawosławną cywilizacją rosyjską, obecna nie 
tylko w pismach słowianofi lów i myślicieli cerkiewnych, ale również na po-
ziomie zbiorowych wyobrażeń.

Ta kulturowa opozycja ujawniała się także we wzorach myślenia o wojnie 
i – co istotne – w przekonaniach o sposobach ich wygrywania. Pierwszeństwo 
czynnika moralnego nad materialnym dobitnie wyraził żyjący na przełomie 
dziewiętnastego i dwudziestego wieku fi lozof Jewgienij Trubeckoj: „Nie sama 
siła uzbrojenia decyduje o losach bitew, a ta duchowa siła, która kieruje bro-
nią i bez której jest ona martwa” (za: Griebien’kow 2009c: 161). Akceptacji 
technicznej wyższości wojsk europejskich towarzyszyło niezłomne przeko-
nanie, że na poziomie jakości idei, w obronie których stawali zachodni żoł-
nierze, a także ich siły duchowej stały one na dalece niższym poziomie. Stąd 
niezwykłą wagę przywiązywano do morale rosyjskiego żołnierza: do tego, by 
miał on w co wierzyć i o co walczyć. 

Istotną rolę odgrywały tu wartości prawosławne i stojąca na ich straży 
Cerkiew, która od czasów Rusi Kijowskiej inspirowała ruski patriotyzm. 
Prawosławie, jak udowodnił to Henryk Paszkiewicz, od dziesiątego wieku 
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będąc fundamentem jedności Rusi i wyznacznikiem rosyjskości, stało się 
osią patriotyzmu ruskiego, a potem rosyjskiego. Stąd można mówić o „re-
ligijnym patriotyzmie” (Paszkiewicz 1998: 243; Miakinkov 2009: 40), ściśle 
wiążącym religię z kategoriami narodowymi. Walka o „ruskie ziemie” była 
jednocześnie walką o „prawosławną wiarę”. Dlatego, jak uważa James Bil-
lington: „Moskiewscy żołnierze nie byli tylko i wyłącznie najemnikami”, ale 
także „Chrystusowymi sługami” (Billington 2008: 61). Mimo prób oparcia 
patriotyzmu na postawach obywatelskich w epoce Piotra Wielkiego, pozo-
stał on głęboko religijny. Do prawosławnych wartości chętnie odwoływali się 
wojskowi dowódcy, w tym jeden z najbardziej znanych osiemnastowiecznych 
wodzów, generalissimus Aleksander Suworow. Przygotował on specjalnie dla 
swoich żołnierzy modlitewnik i katechizm, dbał również, by znaleźli oni czas 
na modlitwę (Griebien´kow 2009a: 565). Jego pisma, przeniknięte chrześ-
cijańskim duchem, jasno wskazywały potrzebę samopoświęcenia się na oł-
tarzu Ojczyzny-Rosji, „domu Przeświętej Bogurodzicy” (Korotkich 2005: 
11). Utożsamianie służby ziemskiej ojczyźnie ze służbą Ojczyźnie Niebieskiej 
przemawiało do żołnierzy, o czym świadczy niezwykła popularność pism 
Suworowa i innych „wojskowo-religijnych myślicieli” (por. Fuller 1992: 170; 
Griebien’kow 2009c: 252). 

Przemawiało do nich również odwoływanie się do olbrzymiej „duchowej 
siły”, właściwej rosyjskiemu narodowi. W ukutym przez Suworowa słynnym 
powiedzeniu: „kula jest głupia, lecz bagnet to prawdziwy zuch”, wyraża się – 
zdaniem Dimy Adamsky’ego – bezgraniczna wiara w to, że bitwę wygrywa się 
na pomocą moralnej i duchowej siły oddziałów, nie zaś za pomocą doskona-
łego uzbrojenia i wyposażenia (Adamsky 2010: 43; por. Pintner 1986; Fuller 
1992). Nowy impuls do umacniania się tego rodzaju przekonań dała wojna 
1812 roku, określana w Rosji mianem pierwszej wojny ojczyźnianej. Tak jak 
wygrana bitwa pod Połtawą przekonała Rosjan o wartości modernizacji woj-
skowej na wzór zachodnioeuropejski, tak zwycięstwo nad Napoleonem stało 
się źródłem narodowego mitu o potędze rosyjskiego ducha (Troickij 1988).

Przekonanie to odzwierciedlało się również w sposobie szkolenia rekru-
tów. Wojska liniowe, jak podaje Carol B.  Stevens, poddawano intensywnej 
musztrze, lecz w przeciwieństwie do zachodnioeuropejskich praktyk uczo-
no raczej walki bronią białą niż palną (Stevens 2010: 329; por. Miakinkov 
2009: 18). Dowódcy i ofi cerowie przywiązywali olbrzymią rolę do „wychowy-
wania” swoich żołnierzy, zaszczepiania w nich odpowiedniego „ducha walki”. 
Recepta: „dajcie nam pieniądze, a stworzymy nową armię” – tak popularna 
na Zachodzie – była przez rosyjskich myślicieli kwestionowana, gdyż „w du-
chowej sferze pieniądze są martwe”, a to właśnie duch decyduje o wojennych 
zwycięstwach (Griebien’kow 2009c: 199). Dziewiętnastowieczny generał Mi-
chaił Dragomirow jasno podkreślał, że z dwóch żołnierzy – jednego, słabo 
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wyposażonego, lecz przenikniętego ideą samopoświęcenia i drugiego, uzbro-
jonego w najlepszą broń, lecz pozbawionego ducha – wybrałby zdecydowanie 
tego pierwszego (za: Griebien’kow 2009c: 199). 

Przywiązywanie wagi do duchowej siły oddziałów nie byłoby, zwłaszcza 
w epoce wojen rewolucyjnych, niczym dziwnym – zauważa Walter Pintner 
(1986) – gdyby nie towarzyszyła jej swoista pogarda dla technologii. Rewo-
lucja przemysłowa, która sprawiła, że zachodnie idee racjonalizacji i stan-
daryzacji przemocy mogły się w pełni rozwinąć, w Rosji przybrała znacznie 
skromniejszy wymiar. Mimo burzliwego rozwoju przemysłu, zbyt skromne 
środki fi nansowe oraz słabo działająca administracja i transport uniemoż-
liwiały sprawne i wydajne zaopatrzanie olbrzymiej armii we wszystkie po-
trzebne jej rzeczy – coraz bardziej nowoczesną broń, jednolite mundury, 
sprzęt wojskowy. Jednak mimo klęsk w starciu z Zachodem w wojnie krym-
skiej, a także – już na początku dwudziestego wieku – w wojnie rosyjsko-
-japońskiej – wojskowi teoretycy i dowódcy nie zmienili swoich poglądów na 
kwestię przewagi ducha nad techniką.

Generał Michaił Dragomirow w wydanym pośmiertnie w 1906 roku dzie-
le pisał: „kula i bagnet nie wykluczają się, ale uzupełniają wzajemnie: pierw-
sza otwiera drogę do drugiego. Ten związek pozostaje taki sam bez względu 
na to, jak daleko posunie się doskonałość broni palnej” (za: Pintner 1986: 
367). Nowoczesna broń, jego zdaniem, musi być obsługiwana przez ludzi 
zahartowanych i przepełnionych „Sprawą”, inaczej pozostaje ona martwa, 
bezduszna, bezwartościowa. Także wielki reformator imperialnego wojska 
generał Dymitr Milutin – dzięki niemu w Rosji w 1874 roku zaczęto tworzyć 
koszary – podkreślał znaczenie duchowego czynnika w prowadzeniu wojen: 

Armia jest nie tylko fi zyczną siłą, masą wyposażoną w broń, ale również zjed-
noczeniem ludzi obdarzonych rozumem i sercem. Siła duchowa odgrywa ważną 
rolę we wszystkich rozważaniach i obliczeniach dowódcy, który nie może rządzić 
armią tak, jak maszyną. Musi on być w stanie przywiązać do siebie ludzi i poprzez 
swoją duchową moc przejąć nad nimi władzę (za: Pintner 1986: 361–362). 

Techniczna doskonałość nie wydawała się rosyjskim wodzom tak pocią-
gająca jak zachodnioeuropejskim politykom i dowódcom również z powodu 
odmiennego podejścia do wartości życia indywidualnej jednostki. Fascynacja 
technologią – jak podkreśla Dima Adamsky – częstokroć jest napędzana przez 
niechęć do ponoszenia ofi ar w ludziach, gdyż zaawansowana technologicznie 
broń może być użyta jako substytut podatnych na zranienia żołnierzy. W rosyj-
skiej tradycji wojskowej, preferującej atak silnych duchem jednostek nad użycie 
maszyn, takie problemy nigdy nie były rozważane (Adamsky 2010: 44). Do-
wódcy z łatwością posyłali do boju wielkie masy ludzi, nie licząc się ze stratami 
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(por. Childs 1982: 129). Jak zauważa Eugene Miakinkov: „Suworow, który tak 
cenił ludzkie życie, pchał swoich żołnierzy na granice śmieci z fi zycznego wy-
czerpania podczas bitew i morderczych ćwiczeń” (Miakinkov 2009: 104). 

Sprzyjała temu wręcz legendarna cierpliwość i wytrzymałość rosyjskiego 
żołnierza, którego – jak przytacza opinię siedemnastowiecznego podróżnika 
Fernand Braudel – „naprawdę łatwo wyżywić”: 

„Nosi on ze sobą małą blaszaną manierkę; ma małą fl aszkę octu i wlewa z niej kil-
ka kropel do wody, którą pije, kiedy zaś znajdzie trochę czosnku, zjada go z mąką 
rozrobioną w wodzie. Znosi głód lepiej niż inni ludzie, a kiedy dają mu mięso, 
uważa tę hojność za nagrodę”. Kiedy składy wojskowe pustoszeją – kontynuuje 
historyk – car nakazuje dzień postu, co załatwia sprawę (Braudel 1992c: 422; por. 
Adamsky 2010: 43). 

Dzielność, odwaga i lojalność Rosjan wprawiały w zdumienie zachod-
nich obserwatorów. Jeden z nich pisał w 1739 roku: „nie ma w Europie ar-
mii – poza rosyjską – zdolnej do znoszenia takich trudów” (za: Fuller 1992: 
168). Nieznane innym nacjom wytrzymałość i wierność – zdaniem Walerija 
Griebien’kowa – miały swoje źródło w prawosławiu. „Poświęcenie dla innych 
w imię spełnienia swoich powinności to charakterystyczna cecha ruskich 
wojowników” (Griebien’kow 2009c: 197). Moskwianie kładli duży nacisk na 
cierpienie i męczeństwo, jakie pociągała za sobą służba Rosji. Jak twierdzi ba-
dacz, ofi arną miłość ruskiego ludu do ojczyzny można utożsamiać z miłością 
ku Zbawicielowi: „Obrona ruskiej ziemi była dla naszych przodków obroną 
wiary, zaś cierpienie i ofi ara za Ojczyznę – cierpieniem i ofi arą w Chrystusie” 
(Griebien’kow 2008: 269). Wielkie ofi ary ponoszone w służbie Matce-Rosji 
były tu zawsze powodem do ogromnej dumy i chwały.

Wartości propagowane przez Cerkiew sprzyjały również bezgranicznej wie-
rze w państwo i rozkazy płynące „z góry”. Rosyjski żołnierz – wcześniej pań-
szczyźniany chłop – nie był przyzwyczajony do sprzeciwiania się swoim prze-
łożonym, wartością pozostawało dla niego fatalistyczne godzenie się ze swoim 
losem i bierne oczekiwanie na lepsze jutro. Wojny prowadzone przez rosyjskie 
imperium wspierały zarówno ofi cjalne głowy Cerkwi, jak i – między innymi – 
starcy, będący duchowym autorytetem dla dużej części rosyjskiego społeczeń-
stwa (por. Andrusiewicz 2004: 349; Korotkich 2005: 16; Griebien’kow 2009a). 
Wpływało to z pewnością na wyjątkowo niski – w porównaniu z europejskimi 
armiami – wskaźnik dezercji (Miakinkov 2009: 41; por. Fuller 1992: 168–169). 
Zachowania żołnierzy kształtowały zupełnie inne niż w zachodniej Europie 
wartości – między innymi wspominane już cierpliwość, pokora i pobożność – 
oparte na głęboko zinternalizowanym kolektywizmie (Heller 2002: 127). Stąd, 
jak podkreśla rosyjski historyk: „Dla rosyjskiej armii i fl oty charakterystyczny 
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jest nie heroizm jako coś wyjątkowego, przekraczającego zasady, a heroizm 
będący normą w bojowych okolicznościach, masowy heroizm, pojęcie mało 
zrozumiałe dla Europejczyków” (Bałajew 2000: 13). 

Prawosławnemu konserwatyzmowi chłopskich mas towarzyszył – choć 
przybierał inne formy – konserwatyzm szlacheckich dowódców. Tradycja in-
telektualna i tradycyjne rosyjskie wartości utrudniały wytworzenie się profe-
sjonalnego ducha i wprowadzanie zracjonalizowanych sposobów działania do 
wojennej praktyki. Niechęć do formalnej wiedzy i wykształcenia wzmacnia-
na była przez fatalny stan szkolnictwa i wręcz antyintelektualne nastawienie 
petersburskich urzędników. Nie wydawali się oni szczególnie zainteresowani 
kształceniem obywateli, zwłaszcza w szkołach prywatnych, niepodlegających 
ścisłej kontroli ze strony państwa. W drugiej połowie dziewiętnastego wieku 
ograniczono stosunkowo liberalny statut uniwersytecki i zredukowano ka-
non przedmiotów ścisłych, stanowiących, zdaniem konserwatystów, „karmę 
dla rewolucyjnych kontestacji” (Diec 2004a: 379). Zamiast tego rozbudowa-
no program języków klasycznych. Ponadto, jak punktuje słabości Uniwersy-
tetu Kazańskiego Ludwik Bazylow: 

Zamykano studentów za takie czy inne przewinienia w specjalnie do tego przy-
stosowanych „celach odosobnienia”, z okratowanymi drzwiami i oknami, z kru-
cyfi ksem na jednej ścianie i obrazem sądu ostatecznego na drugiej. Przy typo-
waniu do nagród uwzględniano przede wszystkim osobistą nabożność i postępy 
w wiedzy teologicznej. Przebąkiwano o konieczności zniszczenia szkodliwych 
książek... (Bazylow 1973: 338)

Nie była to atmosfera ani sprzyjająca wytworzeniu w młodych urzędni-
kach i ofi cerach profesjonalnego ducha, ani właściwa do rozwoju nauki. 

Skutkowało to niskim poziomem wiedzy i umiejętności rosyjskich ofi -
cerów. Uczelnie wojskowe – podobnie jak cywilne – nie stały na wysokim 
poziomie. Piotr Mieńkow, absolwent Carskiej Akademii Wojskowej w Peters-
burgu, pisał o okresie swojej nauki: 

Rozczarowanie było całkowite... sprawdzano co do minuty uczęszczanie na wy-
kłady, surowo karano za rozpięty guzik i niedokładne uczesanie [...]. Od ofi cera 
nie żądano opanowania przedmiotu czy umiejętności wszechstronnego omawia-
nia tematu, lecz – automatycznego powtarzania słów, które domorosły wykła-
dowca dyktował z małych zeszycików... (za: Bazylow 1973: 240–241; por. Miakin-
kov 2009: 43). 

Poziom wykształcenia wpływał – jak podkreśla Dima Adamsky – na 
taktykę stosowaną przez rosyjskich dowódców; przez dziesięciolecia – poza 
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nielicznymi wyjątkami – była ona mało elastyczna, konserwatywna i dogma-
tyczna, ofi cerowie zaś nie potrafi li improwizować i brać odpowiedzialności 
za samodzielne decyzje (Fuller 1992: 110; 161–166; Adamsky 2010: 48–50).

Także rosyjska myśl wojskowa, powstająca w pierwszych „naukowych” 
militarnych akademiach – zgodnie ze specyfi czną tutejszą tradycją intelek-
tualną – skupiała się raczej na ogólnej, abstrakcyjnej fi lozofi i wojny, nie zaś 
na praktycznych zagadnieniach taktycznych i operacyjnych. Silna skłonność 
do wiedzy deklaratywnej, potrzeba raczej wyjaśniania problemu niż jego roz-
wiązania sprawiały, że w wojennej praktyce świetne teorie i koncepcje nie po-
trafi ły być implementowane do rzeczywistych sytuacji (por. Donnelly 1988: 
31; Adamsky 2010: 57). Należy jednak zauważyć – a niezwykle drobiazgowo 
opisuje to Eugene Miakinkov w swojej pracy a Russian Way of War? Westerni-
zation of Russian Military Th ought, 1757–1800 – iż w osiemnastym wieku za-
chodnia myśl militarna i sztuka wojenna zaczęły przenikać do Rosji i inspiro-
wać tamtejszych teoretyków i praktyków. W pismach Aleksandra Suworowa 
czy Piotra Rumiancewa z łatwością można odnaleźć podobne idee i pomysły 
co w pracach zachodnioeuropejskich myślicieli i wodzów. Miakinkov jest 
zdania, iż rosyjska myśl wojenna była „przedłużeniem zachodnich wartości, 
praktyk i idei” (Miakinkov 2009: 103).

Co jednak charakterystyczne, w Rosji popularność zdobył Antoine-Henri 
Jomini, poszukujący w swych pismach uniwersalnych, geometrycznych praw 
wojny, nie zaś Carl von Clausewitz, którego pisma przeniknięte były bardziej 
„praktycznym” duchem (por. Menning 1992: 124–125; Miakinkov 2009: 
73). Jomini był organizatorem Carskiej Akademii Wojskowej w Petersburgu 
i z upodobaniem propagował tu swoje teorie, między innymi dotyczące Szta-
bu Generalnego jako hermetycznej korporacji odizolowanej od armii. Jak za-
uważa Ludwik Bazylow, „przyszli sztabowcy też niewiele wiedzieli o warun-
kach służby liniowej; Akademia była zatem »świątynią abstrakcyjnej wiedzy 
wojskowej«” (Bazylow 1973: 241–242).

Nieufność wobec zmian i przywiązanie do własnej tradycji, podkreślanie 
swojej wyjątkowości i potrzeba jej ochrony sprawiały, że dla Rosjan zmiana, 
postęp nigdy nie stały się cenionymi wartościami. W przeciwieństwie do Eu-
ropy, która „żyła zawsze w gorączkowym poszukiwaniu nowych rozwiązań, 
innych niż te, którymi aktualnie dysponowała, aby rozwikłać swoje problemy 
i trudności” (Braudel 2006: 366), w Rosji rozwiązania szukano w przeszłości, 
w sprawdzonych i przetestowanych praktykach i instytucjach. Zmiany budzi-
ły obawy społeczeństwa, nauczonego, że zawsze wiązały się one z przymu-
sem, przemocą, odgórnie wprowadzanymi nowościami. 

Jak starałam się pokazać w niniejszym rozdziale, nie tylko z racji gospo-
darczego, społecznego czy edukacyjnego zacofania trajektoria rosyjskiej 
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rewolucji militarnej różniła się znacznie od trajektorii, jakimi podążały 
kraje zachodnioeuropejskie. Należy tu bowiem brać pod uwagę również 
odmienny kontekst kulturowy, „mentalną matrycę”, która wpływała na po-
czynania wojskowych reformatorów, ale również dowódców, ofi cerów i sze-
regowych żołnierzy. Wiara w potęgę technologii i nieustający postęp w tej 
dziedzinie, jaka od czasów Oświecenia towarzyszyła Europejczykom, w Ro-
sji nie padła na podatny grunt. Również z trudem – mimo wysiłku znacznej 
części elit – urzeczywistniał się tutaj proces racjonalizacji państwa, polityki 
oraz przemocy. Mentalność patrymonialna i tradycyjne stosunki władzy 
utrudniały tu wprowadzenie bezosobowych procedur biurokratycznych 
i chłodną kalkulację zysków i strat. Zdyscyplinowane, regularnie zaopatrza-
ne, szkolone i wyposażone w wystandaryzowany sposób wojsko – mimo iż 
było obiektem pożądania kolejnych rosyjskich władców – miało w Rosji 
problemy z funkcjonowaniem. W państwie kierowanym przez samowład-
nych carów rzadko łączono potęgę militarną z działalnością handlową i go-
spodarczą, wierząc, że da się ją zbudować przede wszystkim za pomocą nie-
ograniczonej władzy i całkowitego podporządkowania sobie społeczeństwa 
(Fuller 1992: 128–129). Stąd niemożliwy był tu dynamiczny, oparty na wol-
nej konkurencji – zarówno w sferze handlu, jak i w sferze innowacyjnych 
rozwiązań – system, który pchał Zachód ku coraz to nowym ulepszeniom 
w zakresie skuteczności prowadzonych działań wojennych. Fakt, że Rosja-
nie nigdy nie przykładali takiej wagi do technologicznej i organizacyjnej 
fi nezji, można tłumaczyć swoistością ich kultury wojennej, w której war-
tością była przede wszystkim siła ducha, a nie – zwykle pogardzana – chy-
trość ludzkiego umysłu. Także inny niż w Europie Zachodniej stosunek do 
jednostki ludzkiej pozwalał rosyjskim dowódcom wymagać od żołnierzy 
większego podporządkowania i wysiłku, umożliwiał również społeczną ak-
ceptację dużo większych strat.

W rezultacie „europeizacja” Rosji – również w sferze militarnej – była bar-
dzo powierzchowna. Zachodnim z nazw instytucjom i urzędom towarzyszyła 
stara, rosyjska mentalność. Wartości i praktyki przeszczepiane na obcy grunt 
wydawały tu zupełnie odmienne owoce. Według opinii żyjącego na przeło-
mie osiemnastego i dziewiętnastego wieku francuskiego pisarza i podróżnika 
Astolphe’a de Custine’a, Piotr I wprowadził 

cywilizację Zachodu, używając do tego wschodniego despotyzmu; europejską 
dyscyplinę, podtrzymującą azjatycką tradycję; policję, której celem było chronić 
barbarzyństwo, a nie z nim walczyć; taktykę europejskich armii, służącą do pro-
wadzenia wschodniej polityki. Car-reformator, tak jak i jego następcy używali 
administracyjnych osiągnięć europejskich państw po to, aby wprowadzać czysto 
azjatycki ład (za: Griebien’kow 2009c: 154). 
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Ta może zbyt surowa opinia zwraca uwagę na fakt, że gwałtowna i rady-
kalna modernizacja, choć może przynieść szybkie efekty w dziedzinie orga-
nizacji i instytucji, zatrzymuje się na poziomie wartości, przekonań i praktyk 
codziennego życia, struktur „długiego trwania”, mniej podatnych na manipu-
lacje i niemożliwych do wytworzenia bez zharmonizowanego, samoistnego 
rozwoju. Nowożytna rewolucja militarna przebiegała w Rosji w odmienny 
sposób niż na Zachodzie, a w wyjaśnianiu tych różnic – jak starałam się po-
kazać – należy brać pod uwagę przekonania i wartości stojące za działaniami 
reformatorów, dowódców i zwykłych żołnierzy.



Podsumowanie, kontynuacje, wnioski

Niniejsza praca miała na celu zmierzenie się z problemem związków łączących 
kulturę z wojną. Moim zadaniem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, 
jak kultura, rozumiana przede wszystkim jako wartości, normy, przekonania, 
postawy oraz idee powszechne wśród członków pewnej społeczności, ale tak-
że jako zachowania oraz ich wytwory, wpływa na zakres i sposób realizowa-
nia bądź nierealizowania przez społeczeństwa procesu nowożytnej rewolucji 
militarnej. Zarówno na poziomie teoretycznych rozważań, jak i w analizie 
historycznego materiału zwróciłam uwagę na rolę czynników kulturowych 
w kształtowaniu się sposobów prowadzenia wojen. 

Należy podkreślić, iż podjęty temat jest praktycznie nieobecny na polskim 
gruncie badawczym. Książka może zatem wnieść nowe spostrzeżenia i wnioski 
zarówno do socjologii, poruszając niepopularną w jej ramach tematykę woj-
ny, na dodatek w odmiennej niż dotychczas perspektywie, jak i do antropo-
logii wojennej, rozwijając teoretyczne koncepcje i stosując je w analizie i wy-
jaśnianiu rzeczywistości historycznej. Również w zakresie studiów nad wojną 
(war studies) praca mierzy się z nowatorskim zagadnieniem roli czynników 
kulturowych w kształtowaniu się sposobów prowadzenia wojen, a w przeci-
wieństwie do prac powstających w ramach kulturowych studiów nad wojną 
(culture war studies) wychodzi poza obraz wojny w mediach i literaturze. Moje 
badania mogą się okazać interesujące również dla specjalistów rozwijających 
koncepcję rewolucji militarnej, gdyż uzupełniają podejście historyczne i te-
oretyczno-wojskowe o czynnik kulturowy, próbując pokazać jego niezależną 
rolę w zmianach sposobów prowadzenia wojen w procesie nowożytnej rewo-
lucji militarnej. Książka – a przynajmniej jej fragmenty – może też zaciekawić 
rosjoznawców: próbuję w niej bowiem interpretować sferę prowadzenia wojen 
poprzez koncepcje kulturoznawcze, wypracowywane przez znawców Rosji.

Oczywiście praca nie wyczerpała całości zagadnienia – zarówno w wy-
miarze teoretycznym, jak i historycznym. W pierwszym doprecyzowania 
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wymagają – między innymi – związki kultury wojennej z kulturą strategicz-
ną, kulturą polityczną oraz kulturą militarną. Zakres tych pojęć przecina się 
w wielu punktach, istnieją również między nimi warte zbadania sprzężenia 
zwrotne. Stosowana przeze mnie kategoria kontekstu kulturowego również 
powinna zostać dopracowana, zwłaszcza jeśli chodzi o jej relacje z rozwija-
nymi przez socjologów koncepcjami podłoża historycznego oraz charakte-
ru narodowego. W wymiarze historycznym warto byłoby poszerzyć analizę 
o inne przypadki – dotyczące zarówno społeczeństw Zachodniej Europy, jak 
i Turcji, Japonii, Chin czy Rzeczypospolitej, które również – z lepszym bądź 
gorszym skutkiem – próbowały adaptować instytucje związane z europejską 
rewolucją militarną. Ciekawe byłoby również pogłębienie tych studiów o wi-
zje prowadzenia wojny, które nie znalazły się w obszarze „ofi cjalnej” kultury 
wojennej, a które propagowały przekonania i wartości istotne z punktu wi-
dzenia szerokich grup społecznych.

Osobną kwestią jest wpływ transformacji w sposobach prowadzenia wo-
jen na życie pozamilitarne. Jak zasygnalizowałam, konsekwencje nowożytnej 
rewolucji militarnej były odczuwalne w niemal każdym aspekcie życia ów-
czesnych Europejczyków, począwszy od rozwoju przemysłu, a skończywszy na 
planach urbanistycznych czy medycynie. Rozwój biurokratycznej administra-
cji związanej z potrzebami wojska był jednym z pierwszych przejawów „mak-
donaldyzacji” społeczeństwa, prowadzącej do racjonalizacji i ekonomizacji 
wszystkich aspektów życia. Kolejne wojny nie tylko „wymuszały” transformacje 
systemów politycznych, administracyjnych, fi skalnych, edukacyjnych, społecz-
nych, prowadząc do ukształtowania się nowożytnego państwa i społeczeństwa, 
ale również odbijały się w tak zwanej kulturze wyższej, rzeźbiąc świadomość 
społeczną i pamięć całych narodów. Kwestie te, potraktowane w książce margi-
nalnie, z pewnością zasługują na rozwinięcie w osobnym dziele.

Można zadać sobie pytanie, czy socjolog powinien zajmować się wojnami 
z zamierzchłej przeszłości, przebrzmiałymi, prowadzonymi przez społeczeń-
stwa, których sposób organizacji i kultura dawno już nie istnieją. Czy nie po-
winno się tego zadania pozostawić wyłącznie historykom, tropiącym w dzie-
jach kolejne – nieznane dotąd – szczegóły dotyczące bitew, planów kampanii 
czy stanu uzbrojenia i wyposażenia wojsk? Moim zdaniem – zdecydowanie 
nie. Nauki społeczne wyposażają bowiem badacza w narzędzia analizy, dzięki 
którym studiowanie przeszłości, tak jak i „teraźniejszości”, pomaga mu zro-
zumieć otaczający świat i wyjaśniać zachodzące w nim procesy. Jak dobitnie 
podkreślił Joseph Schumpeter: 

W żadnej dekadzie historii polityki, religii, technologii, malarstwa czy czegokol-
wiek nigdy nie znajduje się jej własne wyjaśnienie. Aby zrozumieć zdarzenia [...], 
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należy badać znacznie szerszy kontekst. Niespełnienie tego imperatywu dowodzi 
dyletantyzmu. Zaniedbanie tej powinności to znak amatorszczyzny (za: Kubiak 
2007: 352). 

Takie stanowisko przyświeca socjologii historycznej, która szuka nie tyle 
„prawidłowości” w przebiegu społecznych procesów i zjawisk, co raczej dba 
o „zachowanie związku przeszłości z teraźniejszością i z przyszłością” (Tilly 
1997: 16). Wychodząc z założenia, że istotnym elementem sposobów prowa-
dzenia wojny są wartości i przekonania jej towarzyszące, poznanie ich korze-
ni i śledzenie ich przemian można zatem uznać za niezbędne do zrozumienia 
nie tylko tego, co się współcześnie o wojnie myśli, pisze i mówi, ale również 
tego, co się dzieje na współczesnych polach bitew. 

Uważam, że genezy nowoczesnego obrazu wojny powinniśmy szukać 
właśnie w nowożytnej rewolucji militarnej, której analiza była przedmiotem 
niniejszej pracy. Wiek osiemnasty nie znał ani komór gazowych, ani broni 
„masowej zagłady”, a jednak to właśnie w nim odnaleźć możemy źródła tego, 
co Bauman nazwał „mentalnością racjonalistycznego rozwiązywania prob-
lemów” (Bauman 1992: 57). Wraz z biurokracją pojawiła się bowiem specy-
fi czna kultura, „która każe patrzeć na społeczeństwo jako przedmiot działań 
administracyjnych, jako zespół tylu to a tylu »problemów« do rozwiązania, 
jako »żywioł«, który wymaga kontroli, »opanowania«, »ulepszeń« i »przeró-
bek«” (Bauman 1992: 40). Tego rodzaju przekonania i towarzyszące im war-
tości z pewnością kierowały działaniami osiemnastowiecznych urzędników 
„porządkujących” organizację sił zbrojnych, tak by stała się ona wydajnym, 
sprawnym mechanizmem. Podobna mentalność właściwa była również ów-
czesnym władcom, którzy dobrze przyswoili sobie zasadę głoszącą, że „użycie 
przemocy jest najskuteczniejsze i najbardziej oszczędne, jeśli środki wyko-
rzystuje się według ściśle racjonalnych i instrumentalnych kryteriów, całko-
wicie niezależnych od moralnej oceny celów” (Bauman 1992: 144). 

Epoka nowoczesności była areną, na której pierwsze skrzypce grało pań-
stwo, a równie niepokojąca jak uzyskany monopol na „produkcję przemocy” 
stała się stopniowa monopolizacja przez nie „produkcji kultury”. Odwoły-
wanie się do idei, symboli oraz wszelkiego rodzaju środków emocjonalnych 
stało się bardziej niż kiedykolwiek świadome, zracjonalizowane, planowe 
i kalkulowane (por. Weber 2002: 849). Kultura, która przez wieki pozostawała 
„dziką”, spontanicznie odtwarzającą się częścią ludzkiego życia, w osiemna-
stym wieku w coraz większym zakresie zaczęła przybierać formę „ogrodową”, 
pielęgnowaną i świadomie kreowaną przez specjalnie do tego przygotowany 
personel (por. Gellner 2009: 136–137). Przyświecająca nowoczesnym ogrod-
nikom idea doskonałej organizacji warunków ludzkiego istnienia (Bauman 
1992: 136) odzwierciedliła się również w sposobach prowadzenia wojen. 
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Narzucana przez państwo praktyka wojenna wiązała się jednak z wartoś-
ciami i przekonaniami, które budziły niechęć zarówno starej „klasy wojsko-
wej”, nowej warstwy profesjonalistów, wyłaniającej się z klasy średniej, jak 
i szeregowych żołnierzy. Dysonans pomiędzy wartościami i przekonaniami 
a praktyką wojenną został przełamany dopiero wraz z rozwojem ideologii 
nacjonalistycznych, stanowiących, z jednej strony, efekt oświeceniowych 
wizji jednostki, społeczeństwa i państwa, zaś z drugiej – wystandaryzowa-
ny produkt, tworzony przez kontrolowane przez państwo instytucje edu-
kacyjno-wychowawcze. Przed rewolucją francuską nie uczyniono żadnego 
wysiłku, by zachęcić żołnierzy do identyfi kacji z celami wojny. Stopniowo 
jednak coraz bardziej racjonalne państwo, kontrolujące coraz większe sfery 
życia swoich obywateli, nauczyło się produkować i reprodukować wartości 
i przekonania korzystne z punktu widzenia swych potrzeb. Jak trafnie za-
uważył Marcin Kula: „Skądinąd idea narodu pod bronią dobrze pasowała 
do rosnących potrzeb ówczesnej wojny, wymagającej coraz więcej »mięsa 
armatniego«” (Kula 1994: 18).

Powszechnie uważa się, że to entuzjazm wojsk obywatelskich, walczących 
o wielkie ideały, pełnych politycznej pasji, wyzwolił w narodach europejskich 
siły czyniące wojnę rewią omalże nieograniczonej przemocy. Jednocześnie 
należy pamiętać, iż dowódcom, kierującym tymi narodowymi masami, zda-
wała się przyświecać ta sama cyniczna maksyma, którą wyraził Fryderyk II 
słowami: „kiedy władcy grają o prowincje, ludzie są żetonami, którymi się 
płaci” (za: Salmonowicz 1981: 83–84). Rządzący byli w stanie posyłać do wal-
ki setki tysięcy swoich obywateli nie tylko dlatego, iż wraz ze wzmacnianiem 
się władzy państwowej wzrastała i ich umiejętność planowego i skutecznego 
organizowania rekrutacji, szkolenia i wyposażania poborowych we wszystkie 
niezbędne im materiały, ale również dlatego, że ich działania przestały być 
ograniczane przez „wąską”, religijną moralność. Stało się to możliwe w spo-
łeczeństwie, w którym nastąpił „stopniowy zanik dziedziny sacrum, cofającej 
się przed naciskiem umysłowości laickiej, z jej oschłością oraz interesownoś-
cią, umysłowości nastawionej z natury rzeczy na zysk materialny, do którego 
dąży się najprostszą drogą gwałtu i nieprawości” (Caillois 1995: 204–205). 
Rzesze rozentuzjazmowanych mężczyzn wcielane były przez rządy dwudzie-
stowiecznych, cywilizowanych krajów do armii, wyśnionych już dwa wieki 
wcześniej przez intelektualistów i reformatorów.

Nie można zaprzeczyć temu, iż wartości takie jak racjonalna kalkulacja, 
dyscyplina czy podziw dla technologii mogły objawić pełnię swoich destruk-
cyjnych możliwości dopiero w warunkach epoki przemysłowej. Umożliwiła 
ona bowiem masowe wytwarzanie nie tylko broni, mundurów i samolotów, ale 
także całego wystandaryzowanego produktu, jakim był odpowiednio wyedu-
kowany, wyszkolony, uzbrojony i wyposażony nie tylko w karabin i amunicję, 
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ale również w odpowiednie wartości żołnierz-obywatel. Jednakże trudno mi 
zgodzić się z tezą, iż to same sposoby produkcji, określając kształt środków 
destrukcji, wyznaczyły rozwiązania, w jaki owe mordercze wytwory nowo-
czesnego przemysłu były wykorzystywane na polach bitew w dziewiętnastym 
i dwudziestym stuleciu. Analiza przypadku z „zamierzchłej” przeszłości po-
zwoliła mi przyjrzeć się roli, jaką czynniki kulturowe odgrywają w przemia-
nach sposobów prowadzenia wojen. Trudno obstawać przy twierdzeniu, iż 
to one były jedyną czy też główną siłą napędową nowożytnej rewolucji mi-
litarnej. Tym niemniej należy zwrócić uwagę na to, że był to czynnik istotny 
i względnie autonomiczny – wartości i przekonania towarzyszące wojennej 
praktyce są bowiem częścią kultury danego społeczeństwa, leżąc u podstaw 
specyfi cznych kultur wojennych.

Zdaniem niektórych badaczy przemiany militarne zachodzące w Euro-
pie Zachodniej pomiędzy szesnastym a osiemnastym wiekiem były dźwignią 
europejskiego postępu – doprowadziły nie tylko do ukształtowania się no-
woczesnego państwa i społeczeństwa, ale i zapewniły europejskim mocar-
stwom dominację nad resztą świata (por. rozdział 3). Owa „reszta świata” nie 
była zdolna do samodzielnego zreformowania swojego systemu wojskowego, 
przede wszystkim z powodu cywilizacyjnego zacofania (Parker 2008a; por. 
Frost 1996: 148; Sachs 2003: 86). „Europeizacja” własnych, „przestarzałych” 
sposobów prowadzenia wojen była zatem dla owych nieeuropejskich spo-
łeczności jedyną możliwością, zapewniającą przetrwanie w świecie krojonym 
jak tort przez rodzące się kolonialne imperia. 

Jednakże, jak podkreślają historycy, „samo kopiowanie uzbrojenia zebra-
nego z pola walki nie na wiele mogło się zdać. By reforma była skuteczna 
należało przyjąć całą strukturę społeczno-gospodarczą, z której wyrastała 
zachodnia innowacyjność i szybkość reagowania” (Parker 2008a: 21). Stąd 
reformy militarne były pierwszym krokiem do okcydentalizacji niezachod-
nich społeczeństw, próbujących utrzymać bądź zdobyć pozycję regionalnego 
czy światowego mocarstwa (Ralston 1996: 12). Sukces w tej dziedzinie leżał 
w uznaniu „wyższości” zachodnich rozwiązań nie tylko militarnych, ale rów-
nież politycznych, społecznych i ekonomicznych, co wiązało się z odrzuce-
niem nie tylko rodzimych instytucji, ale również zastąpieniem tradycyjnych 
wartości tymi, jakie proponował zachodni świat. 

W tej optyce Rosja – pierwszy z niezachodnich krajów, które przeżyły 
w obliczu potęgi i dobrobytu zachodniej cywilizacji „kryzys wiary we własne 
siły” (Pipes 2012: 115) – mogła stać się światową potęgą tylko w rezultacie 
westernizacji i tak – zdaniem wielu badaczy – się stało. Tym przełomowym 
momentem, magiczną granicą oddzielającą „nieeuropejską” i „europejską” 
fazę historii Rosji, były reformy dokonane przez Piotra I Wielkiego i jego 
współpracowników na początku osiemnastego wieku. Dopiero ów władca 
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– „ucywilizowany” przez swoich europejskich nauczycieli i dzięki pouczającej 
wyprawie do Europy Zachodniej – był w stanie zmienić status państwa rosyj-
skiego, wyrąbać mu okno na Europę. Car-reformator rozumiał, że aby stwo-
rzyć potężne imperium, należy zmodernizować nie tylko same siły zbrojne, 
ale również system administracyjny i fi skalny, gospodarkę i przemysł, Cerkiew 
i obyczaje. Stąd nakazał nie tylko budowę nowoczesnej armii i fl oty, ale i na-
kreślił wzorzec tego, jak powinien wyglądać i zachowywać się „nowoczesny” 
Rosjanin. Reformy na zachodnią modłę prostą drogą zaprowadziły Piotra do 
zwycięstwa pod Połtawą, wprowadzającego Rosję do grona europejskich po-
tęg militarnych (por. Kennedy 1994: 117; Halecki 2000: 99; Frost 2002: 295; 
Riasanovsky, Steinberg 2009: 232; Stevens 2010: 299). W tej wizji Rosja – dzię-
ki kompleksowym reformom – była w stanie powtórzyć kolejne etapy rewo-
lucji militarnej według zachodnioeuropejskiego wzorca. Dzięki podobnemu 
wyposażeniu, podobnemu umundurowaniu, zorganizowaniu w podobny 
sposób, stosowaniu podobnej taktyki, wynikającej z podobnej sztuki wojen-
nej, rosyjskie siły zbrojne uznane zostają – przynajmniej od pierwszej połowy 
osiemnastego wieku – za część europejskiej tradycji wojskowej. 

Jednakże – jak uczulają badacze zajmujący się szeroko rozumianymi pro-
cesami modernizacji – tego rodzaju wyjaśnienia, choć kuszące, napotykają 
zasadniczy problem. Trudno bowiem wyobrazić sobie samą możliwość prze-
szczepienia zachodnich rozwiązań militarnych gdziekolwiek indziej w nie-
zmienionym kształcie. Ernst Gellner podkreśla, że „industrializacji naśla-
dowczej” nie sposób traktować w podobnych kategoriach co „industrializacji 
pierwotnej” „właśnie dlatego, że jest ona imitowaniem, robieniem czegoś, 
gdy się już wie, że można to zrobić, przedsięwzięciem, które dostało niespra-
wiedliwe fory” (Gellner 2009: 98). Nawet jednak oparcie się na już istnieją-
cych wzorach nie gwarantuje odtworzenia analogicznego efektu. Niezwykle 
trudna jest bowiem rekonstrukcja „wszystkich warunków, jakie panowały 
w Europie Zachodniej w tym okresie” (Gellner 2009: 98), a więc – między 
innymi – gospodarki wolnorynkowej, współistnienia wielu ośrodków władzy 
politycznej konkurujących między sobą, braku ortodoksji kulturalnej i ideo-
logicznej czy wolności badań naukowych. Jak zauważył Paul Kennedy, pisząc 
o nowożytnej Europie: 

Nie można tego dowieść, ale można podejrzewać, że te wszystkie cechy główne 
były wzajemnie powiązane jakąś wewnętrzną logiką i że wszystkie były niezbęd-
ne. To właśnie kombinacja i nieustanne współoddziaływanie gospodarczego lese-
feryzmu, politycznego oraz militarnego pluralizmu i wolności umysłowej – nie-
zależnie od tego, jak prymitywną formę miał wówczas każdy z tych czynników 
w porównaniu z epokami późniejszymi – wytworzyły „cud europejski”. Ponie-
waż był to cud w historii wyjątkowy, można chyba założyć, że tylko odtworzenie 
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wszystkich jego elementów składowych mogłoby doprowadzić do podobnego 
rezultatu w jakimś innym społeczeństwie (Kennedy 1994: 44).

Podobne spostrzeżenia możemy znaleźć w dziele Fernanda Braudela, 
który podjął się drobiazgowej analizy czynników, które doprowadziły do re-
wolucji przemysłowej. Jego zdaniem, kluczem do zrozumienia europejskiej 
drogi rozwoju jest prześledzenie ogólnego procesu wzrostu, „a więc rozwoju 
wszechstronnego, który w ostatecznej analizie okazuje się procesem prze-
kształceń struktur oraz instytucji gospodarczych, społecznych, politycznych 
i kulturowych” (Braudel 1992c: 506–508). Nierównomierny rozwój tych 
struktur powoduje powstanie „zatoru”, swoistego „wąskiego gardła”, który 
uniemożliwia wzrost, gdyż rozwój jednego z sektorów zostaje zatrzymany 
przez stagnację drugiego. Zatem zarówno „naturalna” ewolucja niezachod-
nich społeczeństw w dokładnie takim samym kształcie jak na Zachodzie, jak 
i próby świadomej zmiany w tym kierunku napotykały poważne przeszkody. 
Nie tylko dlatego, że miejsca na „szczeblach drabiny rozwoju” były już za-
jęte przez potęgi zachodnie, ale przede wszystkim z powodu niemożliwości 
„hurtowego przejęcia głównych cech różniących społeczeństwa Zachodu od 
wszystkich innych” (Kennedy 1994: 44; por. Sachs 2003: 86). 

Analiza rosyjskich transformacji sposobów prowadzenia wojny na wzór 
zachodnioeuropejski dała możliwość obserwacji tego, jak zachodnie idee 
i wartości towarzyszące budowie stałych i regularnych sił zbrojnych, używa-
jących przemocy w sposób wystandaryzowany, racjonalny i w pełni kontro-
lowany przez polityczne centrum, funkcjonowały w warunkach zgoła od-
miennych od tych, w jakich się narodziły. W Rosji, w procesie inspirowanej 
odgórnie okcydentalizacji, przypływ nowych idei i praktyk gwałtownie zde-
rzył się z tradycyjnymi sposobami myślenia i działania szerokich warstw lud-
ności. Mimo kolejnych modernizacji dostosowujących rosyjskie siły zbrojne 
do wymagań coraz bardziej stechnicyzowanej wojny, tamtejsi wodzowie hoł-
dowali tradycyjnym przekonaniom dotyczącym tego, w jaki sposób wygry-
wać militarne starcia. 

Analiza przypadku Rosji pokazała, że upowszechnianiu się zachodnich 
instytucji i sposobów organizacji życia zbiorowego niekoniecznie musi to-
warzyszyć bezkrytyczna akceptacja zachodnich wartości. Towarzysząca woj-
nom sfera aksjonormatywna i symboliczna z trudem ulega radykalnym prze-
obrażeniom, w przeciwieństwie do przestarzałego wojskowego sprzętu, który 
można szybko wymienić na nowy, czy organizacji sił zbrojnych, którą można 
zmodyfi kować za pomocą jednego zarządzenia władzy. „Ramy mentalne”, 
obejmujące patrymonialny model władzy, zakładający całkowite podporząd-
kowanie się jednostki carowi, a następnie państwu, stosunki międzyludzkie 
oparte na przemocy i niegwarantowane formalnym prawem czy tradycyjne 
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prawosławne wartości – do których zalicza się między innymi bierność, 
cierpliwość, wytrzymałość, antyintelektualizm, kolektywność – kształtowały 
odmienne od zachodnich przekonania dotyczące prowadzenia wojny i osią-
gania militarnego zwycięstwa. 

Ideał podmiotowości i aktywizmu, antropocentryzmu i desakralizacji 
przyrody, linearna koncepcja czasu oraz optymistyczna wizja przyszłości 
uznawane są przez badaczy za „aksjologiczno-symboliczne fi lary kultury eu-
ropejskiej” (Flis 2003: 366; por. Fromm 2013: 14). Nowożytna nauka i techno-
logia – podkreśla Andrzej Flis – przeobrażając materialne warunki życia ludzi, 
doprowadziła na Zachodzie do „wyłonienia się nowej mentalności, nowych 
wartości, nowych przekonań premiujących aktywny, racjonalny, dynamiczny, 
metodyczny styl życia” (2003: 257; por. Fromm 2013: 18). Nowy aktywistycz-
ny światopogląd był „światopoglądem dociekliwego badacza nielękającego się 
przeciwności i tego, co nieznane” (Flis 2003: 249). Technologiczny paradyg-
mat, wiążący się zarówno z renesansową wiarą w człowieka, jak i oświece-
niową ideą postępu, urzeczywistnianego siłami ludzkiego rozumu, składał się 
– zdaniem René Moelkera – z czterech podstawowych elementów: 

(1) optymistycznego przekonania, że świat może być tworzony przez ludzi, 
(2) zastosowania modeli naukowych do wszystkich obszarów życia (racjonaliza-
cja i sekularyzacja), (3) wiary w postęp w dziedzinie technologicznej, ekonomicz-
nej i społecznej oraz (4) przekonania, że to czynnik technologiczny jest „główną 
siłą sprawczą” (Moelker 2006: 388). 

Bujny rozwój technologiczny, jaki stał się udziałem europejskich społe-
czeństw, można również powiązać z pragnieniem i potrzebą „lepszego” życia. 
Jak zauważył Marian Golka: „Technika i jej syjamska siostra – technologia – są 
córkami dwóch wartości, które choć obecne w wielu cywilizacjach, szczegól-
nie dobitnie zaznaczyły się w cywilizacji zachodniej: racjonalności i emancy-
pacji” (Golka 2012: 170). Europejczykom, wspinającym się na coraz wyższe 
poziomy technologicznego zaawansowania, towarzyszyło zatem przekonanie, 
że dzięki technice ich życie jest nie tylko wygodniejsze, ale też bardziej godne, 
urzeczywistniające ideał szczęśliwej, niezależnej, wyzwolonej jednostki.

Ta pełna wiary w człowieka „technoeuforia” nigdy nie stała się udziałem 
Rosjan, mimo iż rosyjska armia i sztuka wojenna – co podkreśliłam uprzed-
nio – od połowy osiemnastego wieku mogą być uważane za część europej-
skiej. Jednakże – jak określił to Dima Adamsky – „romantyczna kultura wo-
jenna” (Adamsky 2010: 43; por. Pintner 1984) pozostała charakterystyczna 
dla rosyjskiej tradycji militarnej aż do dziś. Rosyjski sposób prowadzenia 
wojen – jak dawniej – jest oparty na męstwie i oddaniu posyłanych masowo 
na śmierć żołnierzy. 
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Tradycyjna kulturowa narracja, podkreślająca wytrzymałość, odporność, moral-
ną i psychiczną siłę, odzwierciedliła się w rosyjskiej kulturze militarnej. W kon-
sekwencji strategiczne przekonanie „rosyjskiego sposobu walki” to konstatacja, 
iż bitwy wygrywane są przez mężczyzn, duchową siłę i czynniki psychologiczne, 
nie zaś przez maszyny, technologię i inne materialne składniki (Adamsky 2010: 
56; por. Ermarth 2006: 5). 

Ta „romantyczna duchowość” towarzyszyła w dwudziestym wieku mili-
tarnym operacjom Armii Czerwonej, a współcześnie – choć w mniejszym 
stopniu – wojnie w Czeczenii (por. Korotkich 2005: 15). 

W swoich wojennych wspomnieniach generał Dwight D. Eisenhower ze 
zdumieniem opisuje swoje rozmowy z marszałkiem Gieorgijem Żukowem, 
którego 

niewiele obchodziły metody uznawane przez nas za niezbędne dla utrzymania 
wysokiego morale wśród żołnierzy amerykańskich, a więc systematyczna wymia-
na oddziałów, możliwość wypoczynku, przepustki i urlopy, a przede wszystkim 
ulepszanie metod pozwalających żołnierzom unikać niepotrzebnego niebezpie-
czeństwa. To wszystko, co stanowiło u nas rzecz powszednią, zdawało się w dużej 
mierze nie istnieć w jego armii (Eisenhower 1998: 433). 

Rosjanie zdawali się przekonani, iż „środki chroniące jednostkę od trudów 
i ran są zbyt kosztowne. Ich zdaniem wielkie zwycięstwo nieuchronnie pocią-
ga za sobą wielkie straty” (Eisenhower 1998: 436). To przekonanie odzwier-
ciedlało się w rosyjskich opowieściach o obronie Leningradu: „Wszystkich 
nas uderzała w głosie opowiadających o przejściach miasta nuta niekłamanej 
dumy i satysfakcji. Oczywiście, duma z heroicznego oporu, który przesądził 
o klęsce wroga, była całkowicie zrozumiała, ale z trudem pojmowaliśmy to 
zadowolenie, choć wyjaśniono nam, że miasto, płacąc tak straszliwą cenę, 
okazało się »godne Matki Rosji«” (Eisenhower 1998: 431).

Duma z własnych poświęceń i potęgi własnego narodu, a także nieliczenie 
się z wygodą, a i godnością jednostki nie zniknęły wraz z upadkiem Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wśród kolektywnych wartości naj-
ważniejszą pozostaje silne, potężne państwo, z którego większość obywateli 
wciąż czerpie poczucie dumy i samozadowolenia (Artemow 2001). Jak ujął to 
Aleksander Lipatow: 

Mocarstwowe marzenia o dawnej wielkości, eskapistyczne sny o utraconej po-
tędze, patriotyczno-izolacjonistyczne idee i ultranarodowe nawoływania [...] 
adresowane do obywateli, dla których największą wartością jest Wielka Rosja. 
Jest to stara i nadal kultywowana tradycja: nie dobrze urządzone, sprawnie funk-
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cjonujące i ekonomicznie prosperujące państwo, lecz właśnie wielkie i straszące 
świat. Pojęcie indywidualnego bytu i dobrobytu nie istnieje nie tylko jako war-
tość naczelna, ale i odrębna. Jest pochodną państwa, podporządkowaną państwu 
i drugorzędną wobec państwa jako ideału, celu i samego przeznaczenia życia za-
równo jednostkowego, jak i zbiorowości (Lipatow 2003: 386–387).

W dwudziestym pierwszym wieku aktualna pozostaje również „idea 
rosyjskiej władzy” związana z silną jednostką i mocarstwowością państwa 
(Griebien’kow 2009c: 247). Rosyjski „obywatel” to wciąż, odmiennie niż 
na Zachodzie, nie podmiot praw i obowiązków, lecz „poddany”, w sposób 
przedmiotowy traktowany przez rządzących (por. Sirota 2001: 164–167; 
Szrek 2006: 131; Czaja 2008: 36). Jednostronne stosunki pomiędzy władzą 
a obywatelami przejawiają się w utrudnianiu partycypacji społeczeństwa 
w zarządzaniu państwem. Przejawami tego są, między innymi, ograniczanie 
praw i wolności obywatelskich, w tym wolności słowa, zrzeszania się, pra-
wa do rzetelnej informacji czy sprawiedliwego sądu. Władze Rosji nie czują 
się zobowiązane do informowania swoich obywateli o swoich strategicznych 
i militarnych posunięciach, czego przykładem może być utajnianie okolicz-
ności zatonięcia okrętu podwodnego Kursk w 2000 roku czy też akcji an-
tyterrorystycznych w Biesłanie (2004 rok) oraz w moskiewskim teatrze na 
Dubrowce (2002 rok). Nietrudno dostrzec tę prawidłowość również w trwa-
jącym od 2014 roku konfl ikcie na Ukrainie, gdzie udział rosyjskich żołnierzy 
jest skrzętnie ukrywany, zarówno przed społecznością międzynarodową, jak 
i własnym społeczeństwem, a nawet przed rodzinami zabitych na Ukrainie 
żołnierzy. Rosyjskie władze niechętnie przyznają się również do drastycznego 
łamania praw człowieka przez wojsko w Czeczenii (w latach 1994–1996 oraz 
1999–2009). Stoi to w głębokim kontraście do analogicznych sytuacji w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie opinia publiczna rozlicza podobne, bezpraw-
ne działania własnego rządu (przykładem może być skandal, jaki wybuchł 
w 2004 roku po ujawnieniu przypadków łamania praw człowieka przez Ame-
rykanów w irackim więzieniu Abu Ghraib) i żąda rzetelnego informowania 
swoich obywateli o działaniach państwa.

Walerij Griebien’kow, defi niując w swojej pracy „Obywatela”, którego wy-
chowaniem powinno zająć się państwo, pisze, iż jest to „jednostka, znająca 
prawa swojej Ojczyzny, żyjąca według tych praw i gotowa bronić ich z bro-
nią w ręku, jednostka wyposażona w określone moralne wartości, będąca 
patriotą swojej Ojczyzny, odczuwająca osobistą obywatelską odpowiedzial-
ność za służbę Rosji” (Griebien’kow 2009c: 250). Ani słowa nie znajdziemy tu 
o uprawnieniach rosyjskiego obywatela, o powinnościach państwa względem 
niego. Bezinteresowna służba państwu, bez oglądania się na własne korzy-
ści, pozostaje dominującą wartością, promowaną przez rosyjskich polityków 
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i intelektualistów. Obraz duchowej siły, zbiorowego poświęcenia oraz niesa-
mowitej determinacji całego rosyjskiego narodu w walce z przeciwnikiem 
odnaleźć można nie tylko w radzieckiej, ale i we współczesnej kinematografi i, 
utrwalającej takie tradycyjnie rosyjskie wartości, jak „masowy heroizm”, bez-
graniczna miłość do ojczyzny i potrzeba bezinteresownego oddania i służby 
własnemu państwu.

Patriotyzm – zauważa Wrież Arutiunian – obecny jest u Rosjanina na po-
ziomie podświadomości. Jest on częścią rosyjskiej mentalności, co wynika 
z trwającej wiele setek lat tradycji (Arutiunian 2012: 14–15). Prawdziwy pa-
triotyzm – poucza z kolei Władimir Lutowinow – tkwi w jego duchowości, 
proponując „bezinteresowną, szczerą aż do granic samoofi arowania służbę 
Ojczyźnie, która w swojej sile ustępuje tylko służbie Bogu” (Lutowinow 1997: 
148). Związane jest to z silnym kolektywizmem, potrzebą „zjednoczenia się” 
jednostki z narodem w swojej miłości do kraju (por. Arutiunian 2012: 14). 

Formowanie prawdziwego patriotyzmu – podkreśla Władimir Lutowinow – 
związane jest w wyższym poziomem rozwoju człowieka, zwłaszcza na społeczno-
-duchowej i moralnej płaszczyźnie. Na takim poziomie rozwoju jednostka iden-
tyfi kuje się z Ojczyzną. Jej „Ja” stanowi część, nierozerwalnie związaną z innymi 
„Ja” w społeczeństwie, tak że w realnej rzeczywistości i w konkretnych działa-
niach jednostka przejawia się w jedności uczuć, wartości, poglądów, ideałów, 
działań i postępków, a integrującym momentem są tu wyższe interesy społeczeń-
stwa i państwa, wzrastająca potrzeba aktywnej realizacji idei służby Ojczyźnie 
(Lutowinow 1997: 148–149). 

Tak rozumiany patriotyzm jest źródłem „duchowego i moralnego zdrowia 
społeczeństwa, spokoju życia i siły narodu” (Lutowinow 1997: 148). W swo-
im przemówieniu 9 maja 2011 roku prezydent Federacji Rosyjskiej Dymitr 
A. Miedwiediew podkreślił, że dziś tak jak dawniej obrona ojczyzny pozostaje 
świętym obowiązkiem, autentyczną podstawą życia dla wszystkich Rosjan (Bo-
żenkow 2012: 64). Nie dziwi w tym kontekście stwierdzenie Wrieża Arutiunia-
na, iż dla Rosji „nie ma alternatywy dla patriotyzmu” (Arutiunian 2012: 18). 

Charakterystyczny dla rosyjskich badaczy zajmujących się rodzimą kul-
turą wojenną jest bardzo emocjonalny, wręcz przeniknięty duchowością, 
styl ich naukowych rozpraw. Teoretyczne rozważania i empiryczne badaw-
cze ustalenia przeplatane są fragmentami sławiącymi wielkość i potęgę Rosji 
i wzywającymi do narodowego przebudzenia. Znamienny jest również fakt, 
że w rosyjskich pracach bardzo rzadko pojawia się słowo „żołnierz” (солдат, 
sołdat) w kontekście Rosjanina walczącego za swój kraj. Zamiast tego auto-
rzy używają pojęcia „wojownik” (воин, woin) bądź „bojownik” (боец, bo-
jec), dla podkreślenia, że w odróżnieniu od zachodniego żołnierza nie jest 
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on w swojej służbie motywowany fi nansowo, lecz za jego działaniami stoją 
prawdziwe wartości i moralność. Lekturę ich prac – a nie są to głosy radykal-
nych publicystów, lecz często prace wydawane przez renomowane rosyjskie 
uniwersytety – zdecydowanie ułatwia znajomość kulturowego kontekstu, 
między innymi istoty dziewiętnastowiecznego ideologicznego sporu po-
między słowianofi lami i okcydentalistami. Dychotomia pomiędzy racjonal-
nym, bogatym, lecz bezdusznym i zachłannym Zachodem a silną duchowo, 
mocarstwową dzięki swojej dziejowej misji Rosją wciąż pozostaje aktualna 
i obecna w koncepcjach specjalistów zajmujących się wojną oraz „wojenną 
socjalizacją” społeczeństwa.

Widać to wyraźnie w debacie na temat propozycji zniesienia armii opartej 
na poborze i zastąpienia jej – wzorem zachodnich krajów – służbą kontrak-
tową. Idea ta – zdaniem niektórych – jest obca rosyjskim tradycjom. Jak ujęła 
to Tatiana Graczewa z Wojennej Akademii Generalnego Sztabu Sił Zbroj-
nych Rosyjskiej Federacji: 

Kontraktowa służba kształtuje kosmopolityczny, czysto materialny stereotyp mo-
tywacji dla wojskowej służby. Garszyn50 pisał, że rosyjski żołnierz różni się od 
zachodniego tym, że rosyjski idzie na wojnę „umierać, a nie zabijać”. Umierać za 
swoją Ojczyznę. To konstruktywna patriotyczna motywacja dla wojny i potwier-
dzenie tego, że jest ona sprawiedliwa. Służba kontraktowa, za pieniądze, wymaga 
jedynie „zabijania”. To inna, destrukcyjna moralnie sytuacja, kształtująca od-
mienną, czysto utylitarną moralność wojska, któremu obojętne jest, komu służy, 
które służy temu, kto więcej płaci (Graczewa 2004: 415). 

Zdaniem Walerija Griebien’kowa niemożliwa jest zmiana rosyjskiej men-
talności, związanej z potrzebą bezinteresownej służby Ojczyźnie. To samo-
poświęcenie i oddanie własnemu krajowi motywuje rosyjskiego żołnierza, 
nie zaś pieniądze, obojętnie, jak wielkie by one były (Griebien’kow 2009c: 
247–248). 

Z tego powodu należy kultywować tradycyjne patriotyczne wzorce, gdyż 
ich utrata może się wiązać z negatywnymi konsekwencjami dla obronności 
kraju (Czugunow 1998: 162–178; Griebien’kow 2009c: 148). Jedyną receptą 
na utrzymanie silnego i potężnego państwa jest dbanie o właściwe, ducho-
we wychowywanie narodu, które – wedle wielu – musi zakładać izolację od 
zachodnich wartości. Indywidualizm, materializm, racjonalizm, skupienie się 
na własnym rozwoju jest szkodliwe dla rdzennie rosyjskich wartości, takich 
jak przywiązanie do ojczyzny i gotowość do służenia jej (Bożenkow 2012: 
68; por. Guzienko 1997: 135). Na alarm biją zarówno badacze społeczni – na 

50 Wsiewołod Garszyn (1855–1888) – rosyjski prozaik. 
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podstawie wyników swoich socjologicznych analiz (por. Griebien’kow 2009c: 
242–243) – jak i polityczni decydenci, zaniepokojeni faktem, iż rosyjski naród 
traci tradycyjną rosyjską patriotyczną świadomość (por. Arutiunian 2012: 16). 

W zadaniu patriotycznego wychowania narodu i dziś pomaga rosyjskie-
mu państwu Prawosławna Cerkiew51 (por. Korotkich 2005: 17; Griebien’kow 
2009c: 260; Bożenkow 2012: 64–65; Sienjawskaja 2012: 179). Jednym z ce-
lów państwowego programu „Wychowanie patriotyczne obywateli Federacji 
Rosyjskiej na lata 2011–2015” jest „odrodzenie duchowości” jako podstawy 
uczuć patriotycznych. Wasilij Griebien’kow podkreśla, że czynnik religijny 
powinien być uwzględniany nie tylko w patriotycznym wychowaniu młodych 
obywateli Rosji, ale także w budowaniu struktur sił zbrojnych i codziennym 
życiu wojska. Jego zdaniem „niemożliwym jest wyobrażenie sobie funkcjo-
nowania armii i fl oty bez uczestnictwa w nich duchownych” (Griebien´kow 
2009a: 564). Obecnie prawie dwa tysiące kapłanów Rosyjskiej Cerkwi Prawo-
sławnej jest zaangażowanych w duszpasterską działalność w rosyjskich woj-
skach, także na terenach działań bojowych. Prawosławni duchowni znajdują 
również zatrudnienie w akademiach wojskowych, gdzie powstają specjalne 
wydziały teologiczne (por. Kowalska 2004: 123). 

Jak widzimy, kulturowa odrębność Rosji – zarówno w czasach Piotra Wiel-
kiego, jak i dziś – stoi na przeszkodzie asymilacji podstawowych elementów 
zachodniego „modelu zwycięstwa”, nawet jeśli nie przeszkadza ona adaptacji 
zachodnich rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Podobnie urzą-
dzone i uzbrojone wojska nie muszą zachowywać się w podobny sposób, co 
wyjaśnić i pomóc zrozumieć może nam analiza sposobów prowadzenia wo-
jen, uwzględniająca wagę kulturowego kontekstu. Podsumowując, pozwolę 
sobie zacytować obszerny fragment z przytaczanych już powyżej wspomnień 
generała Dwighta D.  Eisenhowera, który doskonale odzwierciedla różnice 
w myśleniu oraz wyznawanych wartościach, dzielące ludzi mających do wy-
konania podobne zadania oraz dysponujących w tym celu podobnymi moż-
liwościami technologicznymi:

51 Przeprowadzona przez Alicję Curanović analiza tekstów zamieszczonych w wydanym 
w 2007 roku zbiorze prezentującym stanowisko dostojników i ludzi blisko związanych z Rosyj-
ską Cerkwią Prawosławną wobec zagadnień ustrojowych wskazuje na stałą obecność – przez 
ostatnie pięćset lat – kilku elementów. Wśród najważniejszych badaczka wymienia: „boskie po-
chodzenie władzy cara, z czego wynika dla poddanych obowiązek bezwzględnego podporządko-
wania się woli władcy; krytyka koncepcji umowy społecznej, która stoi w sprzeczności z paterna-
listycznym wyobrażeniem o władzy: car jest ojcem swoich poddanych, a »w rodzinie nie spisuje 
się kontraktów«, [...] władza i państwo są czynnikami konstytuującymi społeczeństwo, które nie 
może istnieć bez nich; celem państwa jest realizacja idei Królestwa Bożego na ziemi; krytyka 
demokracji jako ustroju opierającego się na kłamstwie, oznaczającego w praktyce »władzę ilości 
nad jakością«, prowadzącego do absolutyzacji uprawnień jednostki, która – zgodnie z duchem 
prawosławia – zobowiązana jest przede wszystkim do służby...” (Curanović 2010: 26).
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Niezwykle pouczającą dla mnie lekcją był jego [Żukowa] opis rosyjskiej metody 
ataku poprzez pola minowe. Niemieckie pola minowe, osłaniane ogniem stano-
wiły taktyczną przeszkodę, przysparzając nam wiele strat i zwłoki. Trzeba się było 
przedzierać przez nie z najwyższym trudem, nawet jeśli nasi saperzy stosowali 
wszelkie znane sposoby bezpiecznego niszczenia min. Żukow bez ogródek za-
poznał mnie ze swoją praktyką, która mniej więcej wyglądała tak: „Istnieją dwa 
rodzaje min: jedne przeciw piechocie, inne przeciw czołgom. Kiedy wchodzimy 
na pole minowe, nasza piechota atakuje tak, jakby ich tam w ogóle nie było. Stra-
ty poniesione od min przeciw piechocie uważamy jedynie za równe tym, które 
byśmy ponieśli od karabinów maszynowych i artylerii, gdyby Niemcy obstawili 
cały teren odpowiednio silnymi oddziałami zamiast polem minowym. Atakują-
cy piechurzy nie wykryją min przeciwczołgowych, zatem kiedy spenetrują całe 
pole, utworzą przyczółek, po którym nadejdą saperzy i utorują drogę dla naszych 
czołgów”.

Doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, co by się stało z każdym amerykań-
skim lub angielskim dowódcą naśladującym taką taktykę, a jeszcze lepiej z tego, 
co by powiedzieli żołnierze jakiejkolwiek naszej dywizji, gdybyśmy ową taktykę 
próbowali uczynić częścią naszej taktyki. Amerykanie mierzą koszty wojny ofi a-
rą ludzkiego życia, Rosjanie zaś ogółem poniesionych przez naród strat. W peł-
ni doceniają oni wartość morale, lecz jego tworzenie i utrzymanie uzależniają 
najwidoczniej od końcowego sukcesu i patriotyzmu graniczącego z fanatyzmem 
(Eisenhower 1998: 433).

Przyglądając się zarówno strategii wojsk zachodnich w toczących się na 
naszych oczach konfl iktach, jak i naukowemu dyskursowi towarzyszącemu 
tym praktykom, można dojść do konkluzji, iż na Zachodzie wciąż wierzy się, 
że czynnikami prowadzącymi do militarnych sukcesów są zaawansowana 
technologia, gospodarczy dobrobyt, świetna organizacja, pragmatyzm i kry-
terium efektywności, stawiane wyżej od tradycji oraz religijnych i moralnych 
ograniczeń (por. Parker 2008d: 448–452). Nie dziwi więc, iż w ciągu ostat-
nich dziesięcioleci perspektywą, która zdominowała spojrzenie na wojnę za-
chodnich wojskowych historyków i analityków, była analiza przez pryzmat 
technologicznego rozwoju narzędzi jej prowadzenia. Do 2006 roku zachod-
nia strategia i taktyka opierały się głównie na zastosowaniu coraz bardziej 
zaawansowanych technicznie, precyzyjnych instrumentów o jak największej 
sile rażenia. Zgodnie z oczekiwaniami zachodnich (przede wszystkim ame-
rykańskich) specjalistów technologiczna supremacja miała zapewnić zdecy-
dowaną dominację nad mniej rozwiniętymi armiami przeciwników. Stąd tak 
dużą popularność w dyskursie militarnym – szczególnie po wojnie w Zatoce 
Perskiej (1990–1991) – zdobyło pojęcie rewolucji w sprawach wojskowych, 
kładące nacisk na rolę innowacji technologicznej jako głównego czynnika 
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zmieniającego oblicze wojen (Krepinevich 1994; Knox, Murray 2001; Ben-
bow 2004; Lind 2004; Kamieński 2009; Watts 2011). 

Jednakże kolejne kampanie w Iraku oraz w Afganistanie zweryfi kowały te 
nadzieje. Ani techniczna przewaga, ani większa siła ognia nie zagwarantowa-
ły sukcesu w starciach z gorzej (w sensie technologicznym) uzbrojonym prze-
ciwnikiem, którego wizja wojny i zwycięstwa różniła się znacznie od utartych 
w zachodniej kulturze wojennej norm i wartości (por. Porter 2007: 45). Jak 
zauważył Bolesław Balcerowicz: 

Niepowodzenia te nie wynikały bowiem z niedostatku potencjału, siły, przewa-
gi materialnej potrzebnej do pokonania przeciwnika ani braku woli zwycięstwa. 
Wynikały one (i wciąż jeszcze wynikają!) bardziej z bezradności intelektualnej 
i mentalnej wobec nieoczekiwanych i niezrozumiałych postaw i zachowań miej-
scowej ludności, bezradności wobec strategii i taktyki stosowanej przez przeciw-
nika oraz wobec jego kultury strategicznej (Balcerowicz 2013: 67). 

„W pierwszych latach XXI wieku – rozpoczyna swą książkę Martin van 
Creveld – najpotężniejsze, najbogatsze, najlepiej wyposażone i wyszkolone 
siły zbrojne, jakie kiedykolwiek istniały, są w odwrocie i grozi im wręcz całko-
wita klęska” (van Creveld 2008b: 9). Jednakże, jak trzeźwo zauważa Bolesław 
Balcerowicz: „Przy powszechnym przeświadczeniu o potrzebie transformacji, 
tocząca się dyskusja na ten temat wciąż w istocie ogranicza się do zagadnień 
technologii, liczebności, organizacji” (Balcerowicz 2010: 143). Jedną z odpo-
wiedzi Zachodu próbuje być wspomniany w rozdziale pierwszym kulturowy 
zwrot w prowadzeniu wojen wraz z wypracowywanym przez niego kulturo-
wocentrycznym modelem wojny (por. Balcerowicz 2013: 66–73). „Iran i Af-
ganistan – jak podkreśla Hanna Schreiber – wymusiły uwzględnienie tego, co 
do tej pory, także w armii amerykańskiej, traktowano z lekceważeniem jako 
»miękkie«, »niepoważne«, »niemęskie«, a w związku z tym »niewojskowe« 
– zajmowanie się kulturą” (Schreiber 2013: 67). Miejsce rewolucji w spra-
wach wojskowych (RMA) zaczyna zajmować rewolucja kulturowa w spra-
wach wojskowych (cultural revolution in military aff airs), zwracająca uwagę 
na fakt „zastępowania myślenia wyłącznie w kategoriach technologicznych 
[...] myśleniem w kategoriach holistycznych – a więc kulturowych, w których 
technologia ma do odegrania jedną z ról, ale z pewnością nie pierwszopla-
nową” (Schreiber 2013: 80). Jednakże i temu rozwiązaniu właściwe jest silnie 
europocentryczne spojrzenie na złożoną rzeczywistość i wiara w gotowe roz-
wiązania, które zapewnić może dobra organizacja, chłodna kalkulacja i racjo-
nalne planowanie. 

Intelektualnym zapleczem, z którego czerpią wojskowi praktycy, jest – mię-
dzy innymi – koncepcja „zachodniego i niezachodniego sposobu prowadzenia 
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wojen”, a zwolennicy tego podejścia zdają się nie zauważać jego upraszczają-
cego charakteru (por. Porter 2009). Po jednej stronie postawili oni rozumne, 
racjonalne, świetnie zorganizowane i skalkulowane wojny Zachodu, po dru-
giej zaś ekspresyjną przemoc społeczeństw niezachodnich, walczących w imię 
zwyczajów, idei, religii czy tradycji (por. Kamieński 2009: 98). Zachodni spo-
sób prowadzenia wojen jest zatem postrzegany jako „uzewnętrznienie proce-
su racjonalizacji życia” (Ralston 1996: 2–4; Kamieński 2009: 98), zaś sposób 
niezachodni – jako ekspresja przedracjonalnych impulsów, wywodzących się 
najczęściej z religijnych wierzeń. W tej wizji istotnym aspektem zachodniego 
stylu wojowania jest również dążenie do humanitarności, przede wszystkim 
poprzez minimalizację ofi ar wśród własnych żołnierzy, a także wśród cywilnej 
ludności na atakowanym terytorium. To bowiem liberalne wartości Zacho-
du oraz tryumfujący indywidualizm sprawiają, że życie jednostki ludzkiej jest 
tutaj bardziej cenione i podlega większej ochronie (por. Hanson 2001: 468; 
Parker 2008d: 457).

Ta „humanizacja wojny” jest jednak zazwyczaj sprowadzona do korzyst-
nych statystyk zysków i strat, dodatniego bilansu, w którym życie amerykań-
skiego czy polskiego żołnierza nie jest równe życiu Irakijczyka, Syryjczyka czy 
Libańczyka. Humanizacja nie wyraża się również w zwróceniu uwagi na jed-
nostkowy wymiar ludzkiego cierpienia i doświadczenia człowieka – zarówno 
ofi ary, jak i zabójcy – w warunkach wojny. Wręcz przeciwnie – jej narzędziem 
ma być pełna technicyzacja współczesnego pola bitwy, umożliwiająca zabija-
nie jak najmniej bezpośrednie, umożliwiające wręcz pełną minimalizację strat 
wśród własnych żołnierzy. Odseparowanie żołnierza od realnego niebezpie-
czeństwa i umożliwienie mu zabijania z wygodnego fotela w bazie położonej 
setki kilometrów od miejsca walki czyni wojnę bardziej niż kiedykolwiek „od-
humanizowaną”, „posthumanistyczną” (Coker 2000: 460). Ludzkie doświad-
czenie zostaje wyeliminowane, wzięte w nawias, tak że komentujący wojnę 
w Zatoce Perskiej amerykański generał posunął się do stwierdzenia, iż „pole 
bitwy przestaje być miejscem dla żołnierza” (za: Coker 2000: 460). 

Mentalność pozwalająca beznamiętnie oceniać zyski i straty oraz będąca 
jej wynikiem „automatyzacja niekontrolowana przez decyzje oparte na ludz-
kich wartościach” (Fromm 2013: 59) swoimi korzeniami sięga osiemnastego 
wieku. To rodząca się wówczas nowoczesność – wraz ze swoim modelem biu-
rokracji, duchem racjonalizmu, zasadą efektywności, mentalnością naukową 
oraz przesunięciem wartości do sfery subiektywnej – pozwoliła ludziom Za-
chodu traktować fi zyczną eksterminację całych grup społecznych jako racjo-
nalną opcję, służącą zrealizowaniu pewnego zadania. W swojej przejmującej 
analizie ciemnych stron nowoczesności Zygmunt Bauman (1992) pokazał, 
w jaki sposób użycie przemocy zostało w niemal całkowity sposób oddzielone 
od kategorii etycznych, stając się czystym narzędziem racjonalnego działania. 
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Argumenty Eichmanna – podkreślał z kolei Erich Fromm w 1961 roku – nie 
różnią się znacząco od rozważań prowadzonych przez współczesnych strategów 
atomowych. Jako przykład zacytuję Hermana Kahna, jednego z najważniej-
szych amerykańskich badaczy zajmujących się bronią atomową. Kahn twierdzi, 
że można zaakceptować śmierć 60 milionów Amerykanów podczas pierwszych 
trzech dni konfl iktu atomowego; jeśli umarłoby 90 milionów, wówczas byłoby to 
zbyt wiele. Mamy tu do czynienia z takim samym kalkulowaniem, takimi samymi 
rachunkami życia i śmierci jak u Eichmanna wiodącego ludzi na śmierć (Bauman 
2013: 27).

„Konsekwencje scjentyzmu – bezdyskusyjnej akceptacji nauki zarówno 
jako poznawczego kontaktu z rzeczywistością, jak i instytucji społecznej – 
prowadzą ostatecznie do utożsamienia tego, co możliwe z tym, co właściwe” 
(Flis 2003: 365). Jednakże – podkreśla Erich Fromm – staje się to źródłem 
głębokiej sprzeczności pomiędzy 

tradycyjną religijnością i wartościami humanistycznymi, które wciąż są po-
wszechnie akceptowane w świecie zachodnim, a nowymi wartościami techno-
logicznymi i normami, które są tamtych prostym przeciwieństwem. Tradycyjne 
wartości mówią, że należy czynić coś, ponieważ jest to dobre, prawdziwe lub 
piękne, lub mówiąc inaczej, ponieważ służy to rozwojowi i wzrostowi człowieka. 
Nowe technologiczne wartości mówią, że powinno się robić coś, ponieważ jest to 
technicznie możliwe. Jeśli technicznie możliwe jest lecieć na Księżyc, to należy 
to zrobić, mimo że nieskończenie pilniejsze zadania pozostają do wykonania na 
Ziemi. Jeśli technicznie możliwe jest wyprodukowanie najbardziej destruktyw-
nych broni, to powinno się wyprodukować, nie zważając na fakt, iż bronie te gro-
żą całej ludzkości zagładą (Fromm 2013: 50–51).

Ten „technologiczny paradygmat” niesie zagrożenie zarówno dla jednost-
ki, jak i dla świata. „W nowym społeczeństwie drugiej rewolucji przemysłowej 
[...] jednostka znika. Staje się kompletnie wyalienowana. Jest zaprogramowa-
na przez zasady maksymalnej produkcji, maksymalnej konsumpcji i mini-
malnego tarcia”– ostrzega Erich Fromm (2013: 54–55). Reguły te znajdują 
również zastosowanie w zabijaniu, które dzięki coraz to nowocześniejszym 
broniom zostało odseparowane od wszelkich etycznych i emocjonalnych 
względów. Jednakże nie powinno się pozostawiać miejsca na złudzenie, że 
niweluje to moralną winę jednostki. Nowa etyka wojny musi się zmierzyć 
z zagadnieniem odpowiedzialności w wojnach, w których zabijanie sprowa-
dza się do obsługi dronów – bezzałogowych samolotów, a wróg jest jedynie 
migającą plamką na monitorze. Na rozważenie czeka również problem „de-
humanizacji” wojny i „cyborgizacji” żołnierzy, sprowadzanych coraz częściej 
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do roli myślącego dodatku do technologii. O tym, jak destrukcyjny ma to 
wpływ na ludzką świadomość, świadczy chociażby niedawna „spowiedź ope-
ratora dronów”, Brandona Bryanta, określonego mianem „amerykańskiej 
maszyny do zabijania XXI wieku” (Power 2013). 

Ze względu na technologiczną doskonałość i potęgę nowych broni zagła-
da grozi nie tylko ludzkiej duszy, ale również ludzkości jako takiej. Idea po-
stępu, realizującego się rękami racjonalnych i humanitarnych przedstawicieli 
rozumnej, liberalnej cywilizacji Zachodu nie została – jak chcieliby niektórzy 
myśliciele – skompromitowana przez wojny i totalitaryzmy dwudziestego 
wieku (por. Flis 2003: 368; Fromm 2013: 26). Andrzej Flis cytuje francuskie-
go fi lozofa Pierre-André Taguieff a, który w 2001 roku w wywiadzie dla „Le 
Nouvel Observateur” mówił: 

Dla wielu myślicieli dzisiejszych klasyczna koncepcja postępu – pojmowanego 
jako powszechny marsz człowieka ku doskonałości – jest bezsensowna. Można 
jednak odnieść wrażenie, że ta negatywna postawa nie ma żadnego wpływu na 
zachowanie polityków oraz menedżerów. [...] Tak więc, teoria postępu intelektu-
alnie unicestwiona egzystuje nadal, zdobywając coraz to nowe obszary kultury 
i życia społecznego. Dominującym rysem polityki ostatnich trzydziestu lat jest 
stała ekspansja idei postępu (za: Flis 2003: 368–369). 

Rzeczywiście, wydaje się, że wiara w potęgę zachodniej cywilizacji, 
w doskonałość jej politycznych, ekonomicznych, społecznych i moralnych 
rozwiązań do dzisiaj przyświeca działaniom europejskich i amerykańskich 
przywódców. To optymistyczne przekonanie wyraził Oskar Halecki w jego 
wydanej po raz pierwszy w 1962 roku Historii Europy: 

Dopiero wówczas, kiedy idee rządów demokratycznych i narodowego samookre-
ślenia – te dwa, równie istotne osiągnięcia Europy na jej drodze ku wolności – 
znajdą swe materialne odbicie we wszystkich cywilizowanych społecznościach, 
świat – pomimo różnic kulturowych – stanie się wspólnym domem dla wszyst-
kich i możliwe będzie powołanie skutecznej, światowej organizacji, gwarantującej 
trwały pokój, wolność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo (Halecki 2000: 175). 

Jednakże wydarzenia ostatnich lat, a nawet miesięcy pokazują wyraźnie, 
że siłowe próby narzucania naszych ideałów innym nie przynoszą wcale po-
mnożenia szczęśliwości i dobrobytu ludzkości, a wręcz przeciwnie – wikłają 
społeczeństwa podejmujące „modernizacje” swoich politycznych i społecz-
nych systemów, za pomocą technologicznego, materialnego i moralnego 
wsparcia krajów Zachodu, w wyniszczające i brutalne wojny domowe. Jak 
podkreślił Hieronim Kubiak, „szansa wszystkich, a więc i poszczególnych 
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zbiorowości ludzkich, zawiera się w uznaniu i przestrzeganiu pewnego 
wspólnego depositium fi dei. Współcześnie jest nim niewątpliwie kod praw 
człowieka” (Kubiak 2007: 392). Wymaganiu, by „człowieczeństwo było trak-
towane ponad wszystkie tożsamości cząstkowe” (Kubiak 2007: 392), musi 
jednak towarzyszyć wola i umiejętność zrozumienia różnic dzielących od-
mienne społeczeństwa.

Jedna z najwybitniejszych postaci antropologii kulturowej, Ruth Benedict, 
w swojej pracy o wzorach kultury japońskiej napisanej na zlecenie amerykań-
skich władz, które w 1944 roku szukały najskuteczniejszej strategii pokonania 
wroga, pisze: 

Jedno z nieszczęść XX wieku polega na tym, że ciągle mamy niesprecyzowane 
i pełne uprzedzeń poglądy nie tylko na temat tego, co sprawia, że Japonia jest 
krajem Japończyków, ale także tego, co sprawia, że Stany Zjednoczone są kra-
jem Amerykanów, Francja krajem Francuzów, a Rosja Rosjan. Z braku tej wie-
dzy państwa nie rozumieją się nawzajem. Lękamy się, że różnice będą nie do 
przekroczenia, kiedy problem sprowadza się jedynie do wyboru „kijem go czy 
pałką”; mówimy natomiast o wspólnych celach, choć jakiś naród z powodu swo-
ich doświadczeń oraz ze względu na wyznawany system wartości widzi przebieg 
działań zgoła odmiennie od nas. Nie próbujemy poznać przyzwyczajeń ani war-
tości, którymi kierują się inne narody. Moglibyśmy wówczas odkryć, że działanie 
niekoniecznie trzeba uznać za złe tylko dlatego, że odbiega od tego, co znamy 
(Benedict 1999: 24).

Opinia ta pozostaje w pełni aktualna i na początku dwudziestego pierw-
szego wieku, gdy okazuje się, że „wspólne cele”, jakie staramy się narzucić 
innym społeczeństwom, wcale nie są tak postrzegane przez drugą stronę. 
Świadomość głębokich kulturowych różnic i dążenie do ich zrozumienia są 
potrzebne zwłaszcza dziś, gdy w warunkach globalizacji nie możemy już się 
skryć za bezpiecznym murem swojego własnego terytorium i udawać, że wy-
niszczające konfl ikty Trzeciego Świata nas nie dotyczą. Zetknięcie się z prze-
ciwnikami, ale również z nowymi sojusznikami, kierującymi się odmiennymi 
od zachodnich wartościami, zupełnie inaczej rozumiejącymi pojęcie wojny 
i prowadzącymi ją w różny od naszego sposób, sprawił, że konieczne stało się 
pogłębienie naszej kulturowej wiedzy w tej dziedzinie. Nowe sposoby prowa-
dzenia wojen, jakich jesteśmy świadkami, wymagają szczegółowej analizy nie 
tylko ze strony wojskowych specjalistów, ale również kulturoznawców i so-
cjologów.
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