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Пояснення Клаузевіца
Двоїстість методу ведення війни виявляє себе 

ось у чім. Метою війни може бути поразка ворога, 
тобто його політичне знищення чи позбавлення 
можливості чинити опір, що змусило б його під-
писати будь-який мир, або ж метою війни можуть 
бути деякі завоювання поблизу кордонів своєї дер-
жави, щоб утримати їх за собою чи скористатися 
ними як запорукою під час укладення миру. Зви-
чайно, існуватимуть і перехідні форми між цими 
двома видами війни, але глибока природна від-
мінність двох зазначених прагнень має бути чітко 
 окреслена, а їх несумісності необхідно відокрем-
лювати одну від одної.

•
Сподіваюся, що завдяки цій книжці я зможу роз-

гладити складки, які утворилися в мізках стратегів 
та державних людей; принаймні точно з’ясувати, 
про що, власне, йдеться і що слід враховувати під 
час ведення війни.
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Від автора
Написати системну, глибоку і змістовну теорію 

війни, напевно, можна, але всі теорії, які з’явили-
ся на цей час, далекі від такого ідеалу. Попри їхню 
повну ненауковість треба визнати, що в прагненні 
цих теорій до зв’язності й системності вони обтя-
жені зужитими положеннями, загальними фраза-
ми та усіляким марнослів’ям.
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про них говорити, обмеження, що воно їх само на 
себе накладає як звичаї міжнародного права, су-
проводжують насильство, насправді не послаблю-
ючи його ефекту.

Таким чином, фізичне насильство (бо морально-
го насильства в поняттях про державу й закон не 
існує) є засобом, мета ж його — нав’язування про-
тивникові нашої волі. Надійний спосіб досягнен-
ня цієї мети — обеззброїти ворога, позбавити його 
можливості чинити опір.

Найвищий ступінь 
застосування насильства

Деяким філантропам, напевно, здається, що мож -
на штучно, без особливого кровопролиття обеззбро-
їти і знищити ворога й що, мовляв, саме до цього 
й має тяжіти військове мистецтво. Хоч би якою спо-
кусливою була ця думка, вона, проте, помилкова, 
тому такі судження слід відкинути. Війна — річ не-
безпечна, тож благодушність у ній неприпустима. 
Застосування фізичного насильства у всьому його 
обсязі жодним чином не виключає розумової під-
тримки; тому той, хто це насильство використо-
вує, усім нехтуючи, і хто не зважає на пролиту кров, 

Що таке війна?
Визначення

Війна є не що інше, як розширене єдиноборство. 
Якщо ми захочемо охопити думкою як одне ціле 
всю незліченну множину окремих єдиноборств, 
із яких складається війна, то найкраще уявити собі 
сутичку двох борців. Кожен із них прагне за допо-
могою фізичного насильства примусити іншого 
виконати власну волю; його найближча мета — пе-
ремогти противника й таким чином зробити його 
нездатним до будь-якого подальшого опору.

Отже, війна — це акт насильства, який має на меті 
змусити противника виконати нашу волю.

Насильство використовує винаходи мистецтв 
та відкриття наук, щоб протистояти тому ж таки 
насильству. Непомітні, майже не варті того, щоб 
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значене чимось особливим. Диким народам прита-
манні наміри, які виникають із емоції, а в народів 
цивілізова них наміри здебільшого обумовлю ються 
розумом.

•
…І між цивілізованими народами може спалах-

нути взаємна ненависть.
Звідси випливає, що було б помилково звужува-

ти поняття війни між цивілізованими народами до 
суто розсудливого акту їхніх урядів і сприймати її 
як щось таке, що чимдалі більше вивільняється від 
будь-яких емоцій.

•
Позаяк війна є актом насильства, то вона неми-

нуче заполоняє сферу почуттів. І нехай ця сфера 
не завжди є її джерелом, однак війна більш-менш 
тяжіє до нього, і це «більш-менш» залежить не від 
ступеня цивілізованості народу, а від важливості 
і стійкості інтересів ворогуючих сторін.

Таким чином, якщо ми бачимо, що цивілізовані 
народи не вбивають полонених, не спустошують 
сіл і міст, то це відбувається через те, що в управ-
ління воєнними діями чимдалі більше втруча-
ється розум, який і підказує більш дієві способи 
застосування насильства, аніж ці грубі прояви 
інстинкту.

дістає неабияку перевагу над противником, який 
до цього не вдається.

•
Так і треба сприймати війну; було б неправиль-

но й навіть нерозважливо через відразу до її су-
ворої стихії не зважати на природні властивості 
цього явища. Те, що війни цивілізованих народів 
не такі жорстокі й руйнівні, як війни диких наро-
дів, обумовлено розвитком суспільства воюючих 
держав та їхніми відносинами. Війна виникає на 
тлі су спільного стану держав та відносин між ними, 
вони її спричиняють, обмежують і стримують. Але 
все це не визначає справжньої суті війни, її дикту-
ють зовнішні події.

Запровадження принципу обмеження й помір-
кованості у філософію самої війни є цілковитим 
абсурдом.

Боротьбу між людьми в цілому породжують два 
зовсім різні елементи: вороже почуття й ворожий 
намір. Суттєвою ознакою нашого визначення ми 
обрали другий із цих елементів як більш загаль-
ний. Не можна уявити навіть найбільш первісно-
го, наближеного до інстинкту почуття ненависті 
без якогось ворожого наміру; проте часто трап-
ляються наміри ворога, які не  супроводжуються 
почуттям ворожості або, у всякому разі, воно не по-


