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Z felietonow¹ dezynwoltur¹, ale i z g³êbszym 
zamys³em robimy tu subiektywny przegl¹d, 
apel dawnych mistrzów piaru. Byli ju¿ Grecy 
– filozofowie i retorzy, by³ siedemnastowieczny 
hiszpañski ksi¹dz jezuita, by³ renesansowy 
w³oski intelektualista – ksi¹¿êcy doradca, 
a wreszcie rzymski orator-polityk, równie 
bieg³y i znacz¹cy w teorii, co w praktyce [1]. 
Uk³adajmy ten pasjans dalej.Kto 
zatem teraz?! Pruski wojskowy! 
Carl Philipp Gottlieb von 
Clausewitz (1780-1831).

O ile jednak nie mam najmniejszych w¹tpliwości i 
wahañ, by nazywaæ poprzednich bohaterów naszego 
cyklu piarowcami z krwi i kości – ba, mistrzami piaru 
(tyle ¿e avant la lettre) i de facto ojcami-za³o¿ycielami 
naszej bran¿y, o tyle z Clausewitzem jest nieco ina-

czej. Nie by³ to piarowiec – ani teoretyk, ani praktyk.
Ten zawodowy wojskowy ca³e ¿ycie spêdzi³ na wojnach. Krótkie przerwy w 
kampaniach to s³u¿ba garnizonowa, pobyt w niewoli i kierowanie akademi¹ 
wojskow¹ w Berlinie. Karierê zacz¹³ od kadetów ju¿ w dwunastym roku 
¿ycia. Szlak bojowy imponuj¹cy - g³ośne pola bitew epoki, jak Waterloo, 
Borodino, Luetzen, Jena czy Auerstadt. Z armi¹ rosyjsk¹ tropi³ wycofuj¹c¹ 
siê z Rosji armiê napoleoñsk¹. Zmar³ w sile wieku, jednak nie w bitwie. W 
roku 1830 i 1831 na czele specjalnego korpusu w Prusach Wschodnich 
obserwowa³ rozwój wypadków podczas naszego powstania listopadowego. 
Organizowa³ kordon sanitarny przed przywleczon¹ wtedy choler¹, ale nie 
ustrzeg³ siê zarazy. Zmar³ po powrocie do domu do Wroc³awia [2]. 
Swoje doświadczenia z bitew i wojen, wzbogacone rozwa¿aniami teo-

retycznymi, zawar³ w obszernym, choæ nieukoñczonym traktacie. Nie-

wiele brakowa³o, by gen. Clausewitz pozosta³ w historii tylko jednym z 
wielu pruskich genera³ów, a nie powszechnie uznanym, najwybitniejszym 
w Europie teoretykiem sztuki wojennej. No có¿, cherchez la famme! To 
wdowa zadba³a o pośmiertne wydanie dzie³a pod przejrzystym tytu³em 
„Vom Kriege” – „O wojnie” [3]. Opatrzy³a je te¿ wzruszaj¹c¹ przedmow¹. 
Zapewni³a mê¿owi miejsce w panteonie. Na polach bitew stawa³ zawsze 
przeciwko bogu wojny – Napoleonowi. Czêsto by³ wśród przegranych. Ale 
w dziedzinie refleksji o wojnie to on ma pierwszeñstwo. 
Na jakiej zasadzie pojawia siê w naszym cyklu? Po pierwsze, piarowiec, 
tak jak filolog, kann alles brauchen. Po drugie, skoro pó³ki z literatur¹ 

poświêcon¹ PR, marketingowi czy zarz¹dzaniu 
uginaj¹ siê dzisiaj od przyprawionych na ró¿ne 
s³odko-kwaśne sposoby dalekowschodnich trak-

tatów o sztuce wojny [4], warto przypatrzeæ siê 
i „naszemu” Clausewitzowi. Po trzecie wreszcie, 
staje siê on coraz czêściej natchnieniem szkoleñ 
menad¿erskich w zakresie myślenia strategicz-

nego, przywództwa czy skutecznego zarz¹dza-

nia [5]. A skoro tak, to z pewności¹ wart jest 
zainteresowania piarowca, który lubi przecie¿ 
mówiæ o „strategii komunikacji”, podkreślaæ rolê 
PR w „strategii” firmy czy instytucji.

Homo sapiens – homo militans
Reasumuj¹c, tym razem proponujê nie tyle daw-

nego mistrza piaru, co wybitnego myśliciela z 
innej zgo³a dziedziny, od którego wszak wszech-

stronny piarowiec mo¿e i powinien siê wiele 
nauczyæ. Tym bardziej ¿e terminologia i meta-

foryka militarna nie od dziś przecie¿ króluje na 
wszelkich szkoleniach biznesowych. Co nie zaska-

kuje, bo instytucje wojskowe, armia, wojny - czy 
nam siê to podoba, czy nie - to jeden 
z najtrwalszych w¹tków w dziejach 
ludzkiej cywilizacji. Bardzo czêsto 
stanowi¹cy lokomotywê rozwoju 
technologicznego, organizacyjnego, 
koncepcyjnego. St¹d dzisiejsza sk³on-

nośæ do przeszczepiania niektórych 
rozwi¹zañ czy choæby terminów mili-
tarnych do biznesu. Kampanie, stra-

tegie, taktyka, przewaga, mobilizacja, 
wrogie przejêcie itd. Ludzi w firmach, 
z sales force’u zw³aszcza, szkoli siê nie-

mal jak komandosów. A komandosi 
przejmuj¹ sporo nowoczesnych rozwi¹zañ cywil-
nych organizacji biznesowych.

„Wojna jest dalszym ciągiem 
polityki przy użyciu innych 
środków”
Zanim zrobimy przegl¹d autorskiego miniwyboru 
cytatów z Clausewitza, uwaga ogólna. U niego 
mamy świat wojny, pole bitwy i dowódcê. Prze-

nieśmy to w kontekst komunikacyjny - strategiê 
firmy czy instytucji w środowisku rynkowym. 
Rozpoznajmy sytuacjê decyzyjn¹ lidera w bizne-

sie. Myślê, ¿e wiele wypowiedzi pruskiego gene-

ra³a stanie siê zaskakuj¹co po¿ywnych i dla nas.
Zacznijmy od tego, co najoczywistsze. „Wojna 
jest dalszym ci¹giem polityki przy u¿yciu innych 
środków”. Ten cytat z Clausewitza znaj¹ wszy-

scy! Sta³o siê ju¿ bana³em podkreślanie, ¿e trak-

tat „O wojnie” (sk¹din¹d maj¹cy ogromn¹ liczbê 
t³umaczeñ na ró¿ne jêzyki i stawiany wśród naj-
donioślejszych dokonañ intelektualnych naszej 
cywilizacji) jest zarazem dzie³em rekordowym 
pod wzglêdem liczby cytowañ u tych, co go nie 

Sztuka wojny 
sztuka strategii 
sztuka komunikacji

Zdjêcie udostêpione dziêki uprzejmości niemieckiego Towarzystwa Carla 
von Clausewitz, www.clausewitz-gesellschaft.de
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czytali. Choæ wypada te¿ dodaæ, ¿e jest to dzie³o 
s¹¿niste i zgo³a nie³atwe w lekturze. Ponoæ takie 
jest tak¿e w oryginale i takie by³o ju¿ dla pierw-

szych czytelników z XIX wieku.
Dodajmy i drugie s³ynne określenie Clause-

witza: „Wojna to rozszerzony pojedynek!” A 
dalej: „Pojedynek ten nie mo¿e byæ traktowany 
jako ‘gentelmeñska’ potyczka, w której pierwsze 
draśniêcie koñczy wymianê ciosów. Wojna jest 
pojedynkiem toczonym z pe³nym zaanga¿owa-

niem do ostatecznego pokonania przeciwnika.” 
Te i podobne stwierdzenia popchnê³y niechêt-

nych komentatorów do określania Clausewitza 
jako patrona i teoretyka „wojny totalnej”. Inni 
dostrzegaj¹ w tym po prostu gorzki realizm. 
Zreszt¹ Clausewitz wyraźnie eksponuje rolê 
si³y moralnej w starciu wojennym. „Si³y moralne 
nale¿¹ do najwa¿niejszych zagadnieñ wojny.”
Co ciekawe, my siêgamy po skojarzenia mili-
tarne, a u Clausewitza tu i ówdzie znajdziemy 
objaśnienia świata wojny poprzez odwo³ania do 
handlu czy polityki: „Wojna nie jest czêści¹ kró-

lestwa sztuk i nauk. Zalicza siê raczej do króle-

stwa spo³ecznego istnienia. Jest konfliktem wiel-
kich interesów, które rozstrzygaj¹ siê w krwawy 
sposób i jedynie pod tym wzglêdem ró¿ni siê od 
innych konfliktów. Zamiast porównywania wojny 
do sztuki zasadniejsze jest porównywanie jej do 
handlu, który tak¿e jest konfliktem ludzkich inte-

resów i dzia³alności. Jeszcze bli¿sza jej jest poli-
tyka, któr¹ mo¿na te¿ traktowaæ jako rodzaj 
handlu na wiêksz¹ skalê.”

Mgła i tarcie
Clausewitz uświadamia, ¿e świat wojny z natury 
jest niejasny, niedookreślony. Spowija go mg³a. A 
oprócz mg³y jest jeszcze wszechobecne tarcie. 
Tak określa on opór okoliczności, opór mate-

rii wobec choæby najwspanialszych planów. Tê 
mg³ê i to tarcie trzeba umieæ wpisaæ na trwa³e w 
myślenie o realiach wojny. Po tym mo¿na poznaæ 
doświadczonego dowódcê.
„Wojna jest królestwem przypadku.” „Wojna jest 
królestwem niepewności. Trzy czwarte elemen-

tów, na których oparte jest dzia³anie w wojnie 
kryje siê we mgle wiêkszej lub mniejszej niepew-

ności. Tu przede wszystkim jest potrzebna wra¿-

liwa i przenikliwa si³a umys³u do wykrycia prawdy 
za pomoc¹ instynktownej inteligencji.”

Łam wszystkie reguły!
Clausewitz zdecydowanie wydobywa rolê nie-

przeciêtnej, twórczej jednostki. Dowódca, stra-

teg – dodajmy: piarowiec, strateg komunikacji 
– nie powinien zbyt czêsto chodziæ utartymi szla-

kami. Nie powinien siê daæ skrêpowaæ sztywnym zasadom. Raczej niech je 
³amie! „Talent i geniusz dzia³aj¹ poza ograniczonymi, sztucznymi regu³ami, 
a teoria pozostaje w konflikcie z rzeczywistości¹.”
I kto to mówi? Pruski genera³! Uwaga zatem na zbyt g³adkie stereotypy!
Clausewitzowi nieobce jest paradoksalne przekonanie, ¿e rzeczywistośæ 
wojny, jest prosta i oczywista, a zarazem subtelna i niepochwytna. ¯eby 
daæ sobie z ni¹ radê, trzeba raczej sztuki i doświadczenia - sucha wiedza 
nie wystarczy. Trzeba kreatywnej intuicji, a nie tylko sztywnych zasad. Kto 
z nas, wbieg³szy z rozpêdu w bran¿ê PR z naiwn¹ wiar¹: „Jakie to ³atwe!”, 
nie mia³ potem, po pewnym czasie, podobnych refleksji na temat sytuacji 
komunikacyjnej! Na pozór nic prostszego, a jednak… „Na wojnie wszystko 
jest proste, ale nawet najprostsza rzecz jest trudna. Ktoś, kto nie ma ¿ad-

nych osobistych doświadczeñ wojennych nie rozumie ani gdzie siê dok³ad-

nie mieszcz¹ te nieustannie omawiane trudności, ani jakie s¹ przyczyny 
koniecznej b³yskotliwości i wyj¹tkowych uzdolnieñ dowódcy. Wszystko 
wydaje siê takie proste; ca³a potrzebna wiedza wydaje siê taka oczywista, 
a ca³e rozumowanie dedukcyjne tak ma³o wa¿ne, ¿e w porównaniu z tym 
najprostsze zadanie z matematyki bardziej imponuje nam pewn¹ naukow¹ 
powag¹. Je¿eli jednak doświadczy³o siê wojny, wszystkie te sprawy staj¹ 
siê zrozumia³e, jest jednak bardzo trudno opisaæ niewidoczny, ale wszech-

obecny czynnik, który powoduje tê zmianê.”

Sztuka strategii - sztuka komunikacji
Clausewitz „zatrudniany” jest dziś jako doradca i guru w kwestiach tak-

tyki i strategii, s³ów-kluczy w kontekście militarnym, ale przecie¿ bliskich 
równie¿ nowoczesnemu biznesowi.
„Taktyka uczy wykorzystywania si³ zbrojnych w bitwach, strategia zaś uczy 
nas wykorzystywania bitew do osi¹gania celów wojny.”
„Podobnie jak kupiec nie mo¿e wyodrêbniæ i zachowaæ zysku z jednej tylko 
transakcji, na wojnie nie da siê oddzieliæ jednorazowej wygranej od powo-

dzenia ca³ego przedsiêwziêcia. Podobnie kupiec musi zawsze dzia³aæ ca³¹ 
sum¹ swoich zasobów, na wojnie dopiero ostateczna suma decyduje o 
tym, czy dana bitwa by³a korzystna, czy nie.”
„Strategia jest to wykorzystywanie bitwy do osi¹gniêcia celów wojny; a 
zatem musi ona nadawaæ kierunek ca³emu dzia³aniu wojennemu, odpo-

wiadaj¹cy celowi wojny. Strategia wyznacza zatem plany poszczególnych 
kampanii i porz¹dkuje bitwy wchodz¹ce w ich sk³ad.”
Oczywiście to tylko wstêpne intuicje. Szczegó³owych rozwa¿añ trzeba 
szukaæ samodzielnie w opas³ych tomach „O wojnie”. Zakoñczmy zesta-

wieniem zasady wojny wg Clausewitza: zmasowanie, cel, ekonomia si³, 
prostota, zaskoczenie, jednośæ dowodzenia, ubezpieczenie, natarcie i 
manewr. Po nim proponuj¹ swoje wersje wszyscy, a¿ do dziś, teoretycy 
wojny. Piarowcu, teraz Twoja kolej!

Krzysztof Górski 
podyskutuj z autorem: krzysztof@gorski.in

PS. Sta³y refren tego cyklu: to tylko felieton! Sp³ycanie, upraszczanie, a 

nawet naci¹ganie to prawa gatunku. A mesyd¿ ci¹gle ten sam: warto siê 

uczyæ piaru i od dawnych mistrzów!

1. Zobacz „Piar.pl” 2006, nr 3-6.
2. Tam te¿ zosta³ pochowany i spoczywa³ na wroc³awskim cmentarzu na osiedlu Huby 
do lat siedemdziesi¹tych XX wieku! Wtedy to na prośbê w³adz NRD jego prochy zosta³y 
przeniesione do Magdeburga, gdzie siê urodzi³.

3. Orygina³: C. von Clausewitz, Vom Kriege, tom 1-3, Berlin 1832-1834. Polskie t³uma-
czenia: O wojnie, t³um. A. Cichowicz, L. Koc, Warszawa 1958 oraz przeredagowane i 
rozszerzone wydanie t³um. A. Cichowicz, L. Koc, F. Schoener, Lublin 1995. 
4. G³ównie idzie oczywiście o „Sztukê wojny” Sun Tzi.
5. Por. np. T. von Ghyczy, B. von Oetinger, Ch. Bassford, „Clausewitz o strategii”, War-
szawa 2002.
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