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Problém kontrastných interpretácií v kontexte vojenskej stratégie 

WHAT DID THUCYDIDES, SUN-TZU AND CLAUSEWITZ REALLY SAY?  
The issue of contradictory interpretations in the context of military 
strategy 

Samuel Žilinčíka, Ivo Piknerb, Jaroslav Staněkc 

Abstrakt  

Klasickí strategickí teoretici sú dôležitým pilierom štúdia vojenskej stratégie, no ich texty 
sú často interpretované protichodne. Tento článok má za cieľ upriamiť pozornosť na 
problém kontrastných interpretácií, pričom pracuje s interpretáciami Thukydida, Sun-c’ 
a Clausewitza. Článok mapuje populárne interpretácie týchto klasikov, identifikuje 
hlavné rozdiely medzi nimi a pomocou deduktívnej logiky vyvodzuje implikácie tohto 
stavu pre štúdium vojenskej stratégie. 

Abstract  

Classical strategic theorists constitute an important pillar of military strategy education, 
but their texts are often interpreted in contradictory ways. This article aims to draw 
attention to the problem of contrasting interpretations, focusing on the interpretations 
of Thucydides, Sun-Tzu and Clausewitz. The article surveys popular interpretations of 
these classics, identifies the main differences between them, and uses deductive logic to 
draw out the implications of this state of affairs for the study of military strategy. 
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ÚVOD 

Texty klasických strategických teoretikov sú základom štúdia vojenskej stratégie. Podľa 
niektorých prominentných vedcov strategických štúdii sú texty klasikov nielen 
nevyhnutné, ale aj dostatočné na pochopenie všetkých dôležitých strategických aspektov. 
Napríklad Colin Gray, jeden z najvplyvnejších strategických teoretikov súčasnosti, nazval 
kapitolu vo svojej knihe “Ak to Thukydides, Sun-c’ a Clausewitz nepovedali, 
pravdepodobne to nestojí za reč.”1 V danej kapitole Gray prináša ešte silnejšie tvrdenia, 
ako napríklad, že “ľudia nemôžu byť považovaní za vzdelaných v stratégii, ak nie sú viac 
než oboznámení s týmito prácami.”2 Gray tiež dodáva, že vlády by nemali zveriť 
zodpovednosť za strategickú prax niekomu, kto nemá patričné vzdelanie obsiahnuté 
v prácach klasikov.3 Grayov obdiv ku klasikom nie je v odbore strategických a vojenských 
štúdií ojedinelý, skôr naopak. Významná časť súčasného výskumu v týchto odboroch 
vychádza z teoretického a konceptuálneho rámca klasických textov, prípadne diskutuje o 
relevantnosti konkrétnych textov pre súčasnú strategickú prax. 
Problém je, že nie je vôbec jasné, čo konkrétne Thukydides, Sun-c’ a Clausewitz (a 
ostatní klasici) povedali. Dnešní študenti stratégie, s ojedinelými výnimkami, neštudujú 
klasikov, ale ich interpretácie. Sčasti je to zapríčinené jazykovou bariérou. Ani jeden 
z textov totiž nebol napísaný v jazyku, ktorý by bol dnes svetovo rozšírený. Staroveká 
gréčtina, ktorou písal Thukydides, a staroveká čínština, ktorou bol napísaný Sunov text, 
sú periférne jazyky, ktorými oplýva máloktorý študent stratégie. Dialekt nemčiny, ktorým 
písal Clausewitz, je stále prístupný nemecky hovoriacim študentom, no ani nemčina dnes 
nie je dostatočne rozšírená v anglosaskom svete, kde vzniká značná väčšina relevantného 
výskumu vojenskej stratégie. Akýkoľvek preklad týchto diel do angličtiny a ďalších 
relevantných jazykov tak nevyhnutne tieto texty interpretuje.  
Navyše, tieto konkrétne tri texty sú už svojou povahou ako stvorené pre rozdielne 
interpretácie. Thukydides svoje Dejiny peloponézskej vojny nedopísal, jeho text 
nezachytáva posledné roky vojny a končí nielen uprostred kapitoly, ale aj nedokončenou 
vetou. Navyše, Thukydides v knihe málokedy explicitne uvádza svoje vlastné názory či 
argumenty, jeho postoje je často možné odvodiť skôr od spôsobu, akým štruktúroval celý 
text. Umenie vojny, ktorého autorom je mysteriózny Sun-c’, je písané v krátkych 
a stručných oznámeniach bez vysvetlenia dobového kontextu. Absencia kontextu 
umožňuje vyvodzovať význam textu podľa túžob a potrieb čitateľa. Clausewitzovovo 
najznámejšie dielo O vojne je tiež nedokončené. Dala ho dokopy Clausewitzova manželka 
spolu so svojim bratom; tak, ako to podľa nich dávalo zmysel. Samotný Clausewitz väčšinu 
tohto diela považoval za nedokončenú. Každý z týchto textov, prípadne aspoň ich 
významné časti, teda môžu byť flexibilne interpretované podľa záujmov čitateľa. Nie je 
preto prekvapivé, že ku každému z nich vznikli a vznikajú interpretácie, ktoré sú často 
nielen odlišné, ale v mnohých ohľadoch aj protichodné. 
Tento článok má za cieľ upriamiť pozornosť na problém protichodných interpretácií 
v kontexte klasických strategických teoretikov. Pre účely článku poslúžia ako príklady 

                                                 
1 COLIN, Gray. Fighting Talk. London: Praeger Security International, 2007, s. 58. ISBN-13: 978–0–
275–99131–9. 
2 Ibid, s. 58. 
3 Ibid. s. 58. 
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práve Thukydides, Sun-c’ a Clausewitz, aj keď pozorovania článku je možné 
zovšeobecniť, do rôznej miery, aj na ostatných teoretikov. Článok najskôr využíva prehľad 
literatúry na identifikovanie rôznych interpretácií konkrétnych strategických teoretikov, 
pričom vyzdvihuje rozdiely v daných interpretáciách. Následne článok diskutuje 
implikácie existencie protichodných interpretácií pre strategickú teóriu a prax. Záver 
článku sumarizuje celý argument a načrtáva jeho implikácie.  

Thukydides 

Thukydides bol aténsky historik známy predovšetkým vďaka svojej knihe dokumentujúcej 
priebeh tzv. peloponézskej vojny, teda jednej z vojen medzi Spartou, Aténami a ich 
spojencami. Vojna sa odohrala v druhej polovici 5. storočia pred n.l. a Thukydides bol jej 
priamym účastníkom, takže pri popise vojny mal možnosť vychádzať z vlastných 
skúseností aj z rozhovorov s inými účastníkmi a očitými svedkami mnohých udalostí. 
Thukydides vo svojom diele podrobne popisuje vznik a priebeh vojny, pričom sa venuje 
politickým záležitostiam aj taktike na bojisku. Napriek mnohým nadčasovým vhľadom sa 
Thukydidovo dielo na Západe stalo populárnym až v 17. storočí, keď ho do angličtiny ako 
prvý preložil Thomas Hobbes.4 Dnes je Thukydides považovaný za prvého skutočného 
historika a jeho text za základ viacerých vedných odborov, vrátane politológie, 
medzinárodných vzťahov, strategických štúdií a vojenských vied.  
V kontexte štúdia vojenskej stratégie existujú aspoň tri rôzne interpretácie Thukydidovho 
diela. Prvá interpretácia je populárna hlavne u vedcov s pozadím v medzinárodných 
vzťahoch a konkrétne v teórii realizmu. Táto interpretácia vyzdvihuje v Thukydidovom 
texte dva hlavné body. Prvým je identifikácia príčin, pre ktoré sa aktéri rozhodnú riešiť 
konflikty prostredníctvom vojny. V tomto kontexte vedci vyzdvihujú predovšetkým tzv. 
štrukturálne faktory, ktorým podľa nich Thukydides prisudzuje potenciál vyústiť do vojny. 
Často sa napríklad odvolávajú na Thukydidovo pozorovanie, že to bol mocenský vzostup 
Atén, ktorý bol skutočným dôvodom vojny.5 V podobnom duchu vyzdvihujú zástancovia 
tejto interpretácie aj tzv. trojicu strachu, cti a materiálneho záujmu, v ktorej podľa nich 
Thukydides zachytil príčiny vojny, ktoré sú relevantné pre všetky minulé aj budúce vojny 
v dejinách.6 Druhým kľúčovým bodom tejto interpretácie je zdôrazňovanie nevhodnosti 
zmýšľania o vojne v morálnych kategóriách. Inak povedané, Thukydides podľa tejto 
interpretácie zvýrazňuje, že sa pri vedení vojny treba riadiť vlastnými záujmami a nie 
morálnymi úsudkami. Ako ilustráciu autori zväčša poukazujú na tzv. mélsky dialóg, 
v ktorom Thukydides kontrastuje morálne uvažovanie s realistickým.7 Táto interpretácia 
Thukydidovho diela je teda základom realistickej teórie medzinárodných vzťahov, pričom 
upriamuje pozornosť na príčiny vzniku vojny a na potrebu amorálneho rozhodovania pri 
jej vedení.  

                                                 
4 HOBBES, Thomas. Eight Bookes of the Peloponnesian Warre Written by Thucydides the Sonne of 
Olorus. Interpreted with Faith and Diligence Immediately out of the Greeke by Thomas Hobbes 
Secretary to Ye Late Earle of Deuonshire. London: Henry Seile, 1629. 
5 ALLISON, Graham T. Destined for war: can America and China escape Thucydides's Trap?. 
Boston: Mariner Books, Houghton Mifflin Harcourt, 2018. ISBN 978-1328915382. 
6 GRAY, Colin. Thucydides was right: Defining the future threat. Carlisle: Strategic Studies 
Institute, 2015. ISBN 1-58487-670-0. 
7 MEARSHEIMER, John. The Tragedy of Great Power Politics. London: W. W. Norton&Company, 
2001. s. 163. ISBN ISBN 0-393-02025-8. 
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Druhá významná interpretácia Thukydidovho diela je založená na kritike tej predošlej. 
Táto interpretácia pochádza prevažne, no nie nevyhnutne, od zástancov 
konštruktivistickej teórie medzinárodných vzťahoch a často sa opiera o prácu súčasných 
historikov venujúcich sa danému obdobiu.8 Kým prvá interpretácia zdôrazňuje 
štrukturálne faktory vzniku vojny, druhá interpretácia zdôrazňuje dôležitosť charakteru 
a rozhodovania konkrétnych jednotlivcov, prípadne dôležitosť domácej politiky pre vznik 
vojny.9 Kým prvá interpretácia zdôrazňuje trojicu strachu, cti a materiálneho záujmu, 
druhá interpretácia spochybňuje, že Thukydides vôbec nejakú takúto trojicu vytvoril, 
prípadne, že daná trojica dokáže vysvetliť príčiny vojen naprieč vekmi a kultúrami.10 Kým 
prvá interpretácia vyzdvihuje amorálne rozhodovanie, druhá tvrdí, že Thukydides 
považuje morálne rozhodovanie za výhodnejšie, než ignorovanie morálnej dimenzie 
vojny.11 Zástancovia tejto interpretácie vyvodzujú aj vlastné ponaučenia. Napríklad 
tvrdia, že stratégia je o rozvracaní protivníkových spojenectiev a vytváraní či udržiavaní 
tých vlastných, pričom samotné spojenectvá sú už zo svojej povahy vrtkavé a nestabilné.12 
Základnou charakteristikou tejto druhej interpretácie je teda negácia tej predošlej, 
respektíve aspoň jej sproblematizovanie, ktoré je sprevádzané vytváraním alternatívnych 
poučení. 
Posledná populárna interpretácia sa sústredí viac na priebeh vojny, než na jej príčiny a je 
populárna predovšetkým u vojenských historikov. Táto interpretácia nemá za cieľ 
využívať Thukydidov text na vyvodzovanie, potvrdzovanie alebo negovanie konkrétnych 
teórii medzinárodných vzťahov. Jej primárnym cieľom je poukazovať na rôzne 
pretrvávajúce aspekty vojny. Niektorí autori napríklad poukazujú na kľúčovú rolu 
náhody, neistoty a výnimočných jednotlivcov, upozorňujú na potenciál samotného 
vedenia vojny – meniť správanie aktérov, a upriamujú pozornosť na Thukydidovu 

                                                 
8 LEBOW, Richard Ned. Thucydides the Constructivist. American Political Science Review [online]. 
2001, 95(3), 547-560 [cit. 2022-10- 05]. ISSN 0003-0554. DOI:10.1017/S0003055401003112. 
Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-
review/article/abs/thucydides-the-constructivist/C29106C63C1A5B5EA7C37667C8ED8A9C.; 
KIRSCHNER, Jonathan. Handle Him with Care: The Importance of Getting Thucydides 
Right. Security Studies [online]. 2018, Vol. 28, No. 1, s. 1-24 [cit. 2022-10- 05]. ISSN 0963-6412. 
DOI:10.1080/09636412.2018.1508634. Dostupné z: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09636412.2018.1508634. 
9 JAFFE, S. N. Thucydides on the Outbreak of War. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 
978–0–19–871628–0; KOUSKOUVELIS, Ilias. Thucydides on Choice and Decision-Making: Why War Is 
Not Inevitable. Lanham: Lexington Books, 2019. ISBN 978-1-4985-6739-8. 
10 ZILINCIK, Samuel. Why the ‘Fear, Honour and Interest’ Trinity Harms Our Understanding of 
War. The RUSI Journal [online]. 2021, Vol. 166, No. 2, s. 10-17 [cit. 2022-10- 05]. ISSN 0307-1847. 
DOI:10.1080/03071847.2021.1939771. Dostupné z: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03071847.2021.1939771. 
11 STAHL, Hans-Peter. ‘Narrative Unity and Consistency of Thought: Composition of Event 
Sequences in Thucydides’, in Antonios Rengakos and Antonis Tsakmakis (eds), Brill’s Companion to 
Thucydides. Leiden: Brill, 2006. s. 301–34. 978-90-04-13683-0. 
12 FREEDMAN, Lawrence. Strategy: A History. Oxford: Oxford University Press, 2013. s. 30. ISBN 
978-0199325153; NOVO, Andrew R. a Jay M. PARKER. Restoring Thucydides: Testing Familiar 
Lessons and Deriving New Ones. New York: Cambria Press, 2020. s. 193-194. ISBN 978-1621965374. 

https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/thucydides-the-constructivist/C29106C63C1A5B5EA7C37667C8ED8A9C
https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/thucydides-the-constructivist/C29106C63C1A5B5EA7C37667C8ED8A9C
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09636412.2018.1508634
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03071847.2021.1939771
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schopnosť popísať odveké špecifiká občianskych vojen.13 Iní autori zdôrazňujú 
Thukydidovu schopnosť vystihnúť komplikovanosť uzatvárania priaznivého mieru.14 Ďalší 
vyzdvihujú Thukydidov text pre upriamenie pozornosti na spôsob vedenia vojny, ktoré 
vedie k víťazstvu a na rozhodnutia, ktoré vedú k prehre.15 Autori v tejto tradícii tiež 
upozorňujú na Thukydidovu schopnosť popísať rôzne aspekty, formy a komponenty 
stratégie, ktoré pretrvávajú dodnes.16 Pre túto interpretáciu je teda charakteristický 
dôraz na rôzne čiastočné aspekty vedenia vojny, ktoré môžu byť relevantné aj pre dnešné 
vojny. 
Ako môžeme vidieť, prvá a druhá interpretácia si priamo protirečia, každá z nich 
vyzdvihuje opačné aspekty Thukydidovho diela. Tretia interpretácia kladie ťažisko viac 
na priebeh vojny, než na jej príčiny, kvôli čomu stojí v protiklade k obom predošlým 
interpretáciám. Dnešný študent vojenskej stratégie tak má právo byť zmätený ohľadom 
toho, čo Thukydides skutočne povedal a čo je užitočné si z jeho textu odniesť. 

Sun-c’ 

O osobe známej pod menom Sun-c’ vieme málo, dokonca ani nevieme či ide o jedného 
konkrétneho človeka. Pre účely tohto článku je však prijateľný predpoklad, že Sun-c’ bol 
skutočný strategický teoretik a autor diela Umenie vojny. Autor v danom texte odhaľuje 
údajné kľúče k úspechu vo vojne na príkladoch popisu vojenskej praxe v piatom storočí 
pred n. l. Napriek dlhodobej popularite v Číne, Umenie vojny bolo do angličtiny preložené 
až začiatkom 20. storočia a následne sa stalo populárnym u významných vojenských 
teoretikov na Západe.17 
Existujú dve populárne interpretácie Umenia vojny, tradičná a nová. Významnými 
zástancami tradičnej interpretácie boli v minulosti napríklad medzivojnový teoretik Basil 
Liddel Hart, vojenský pilot a teoretik John Boyd, ale napríklad aj praktici a teoretici 
gerilového boja ako Mao Ce-tung.18 Dnes je táto tradičná interpretácia stále dominantná 
vo vojenských vzdelávacích inštitúciách na Západe, predovšetkým u vojakov a teoretikov 

                                                 
13 MURRAY, Williamson. Thucydides: Theorist of War. Naval War College Review [online]. 2013, 
Vol. 66, No. 4, s. 31-47 [cit. 2022-10- 05]. ISSN 0028-1484. DOI: 26397416. Dostupné z: 
https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol66/iss4/. 
14 WALLING, Karl. Thucydides on policy, strategy, and war termination. Naval War College Review 
[online]. 2013, Vol. 66, No. 4, s. 47-86 [cit. 2022-10- 05]. ISSN 0028-1484. DOI: 10.2307/26397417. 
Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.2307/26397417. 
15 NATION, Craig R. Thucydides and Contemporary Strategy. BARTHOLOMEES, J. Boone. U.S. Army 
War College Guide to National Security Issues. Carlisle: Strategic Studies Institute, 2012, s. 119-
132. 
16 PLATIAS, Athanassios a Constantinos KOLIOPOULOS. Thucydides on Strategy: Grand Strategies in 
the Peloponnesian War and Their Relevance Today. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 
978-0190696382. 
17 BOAS, Peter van E. – BOAS, Ghica van E. – XIE, Kaibo – ZHAO, Bonan. Analyzing the Logic of Sun 
Tzu in “The Art of War”, Using Mind Maps. Singapore: Springer Nature, 2022. s. 191-195. ISBN 
978-981-19-6249-3. 
18 LIDDELL HART, Basill. Strategy. Second edition. New York: A Meridan Book, 1991; 
HEADQUARTERS UNITED STATES MARINE CORPS. Mao Tse-tung on Guerrilla Warfare. Washington, 
D. C.: Department of the Navy, 1989. Fleet Marine Force Reference Publication (FMFRP) 12-18; 
OSINGA, Frans P. B. Science, Strategy and War: The strategic theory of John Boyd. New York: 
Routledge, 2017. ISBN 978-0-415-37013-2. 

https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol66/iss4/
https://www.jstor.org/stable/10.2307/26397417
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preferujúcich tzv. manévrový spôsob boja.19 Podľa tradičnej interpretácie bol Sun-c’ 
priekopníkom nepriameho spôsobu vedenia vojny, teda odporúčal minimalizovať násilie a 
využívať skôr nevojenské nástroje moci.20 Umenie vojny údajne apeluje na dosiahnutie 
víťazstva bez boja, predovšetkým pomocou diplomacie, rozvracaním protivníkových 
spojenectiev, efektívnym získavaním a zdieľaním informácii či klamaním protivníka.21 
Tradičná interpretácia tiež vyzdvihuje podrobenie si protivníka, nie jeho zničenie, 
s cieľom absorbovať jeho prostriedky a posilniť tak svoje vlastné sily.22 Kľúčovou 
myšlienkou tradičnej interpretácie je teda presadenie vlastnej vôle, ideálne bez násilia, 
každopádne však bez priamej konfrontácie s protivníkom. 
V posledných rokoch sa však objavila nová interpretácia, ktorá priamo odporuje tej 
tradičnej. Jej autorom je John F. Sullivan, bývalý dôstojník americkej armády 
a v súčasnosti výskumník starovekých čínskych textov. Sullivan sa pri interpretácii sústredí 
na spochybnenie niekoľko hlavných bodov charakteristických pre tradičnú interpretáciu. 
Sullivan napríklad upozorňuje, že ak Sun-c’ presadzuje minimalizovanie násilia, tak nie 
s cieľom ušetriť životy na strane protivníka, ale za účelom minimalizovania vlastných 
strát.23 Podobne, Sun-c’ podľa Sullivana presadzuje skôr klamanie vlastných ozbrojených 
síl ako protivníka. Keďže Sun-c’ počítal s tým, že generálovi môžu byť zverení celkom 
nevycvičení vojaci, generál musí týchto vojakov dostať do pozície, v ktorej títo vojaci 
nebudú mať inú možnosť ako bojovať. V inej situácii by totiž títo vojaci preferovali útek 
z boja.24 
Sullivan spochybňuje aj tradičnú domnienku, že Sun-c’ preferoval víťazstvo bez boja, teda 
víťazstvo dosiahnuté nenásilnými metódami. Podľa Sullivana však Sun-c’ iba preferoval 
vyhýbanie sa bitkám, teda regulárnym stretom dvoch armád, kde sa obe strany púšťajú 
do boja pripravené. Naopak, Sun-c’ presadzoval útočenie na protivníka, ktorý nemal čas 
pripraviť sa a adekvátne reagovať. Sun-c’ neodmieta boj, odmieta iba jeden konkrétny 
formát bitky. Sun-c’ teda nepreferuje využívanie nevojenských nástrojov, ale špecifické 
využívanie toho vojenského.25 V tejto súvislosti Sullivan tiež tvrdí, že Sun-c’ 

                                                 
19 LEONHARD, Robert. The Art of Maneuver: Maneuver Warfare Theory and Airland Battle. New 
York: Presidio, 1994. ISBN 978-0891415329. 
20 COKER, Christopher. What would Sun Tzu say about the war on terrorism?. The RUSI Journal 
[online]. 2003, Vol. 148, No. 1, s. 17-18 [cit. 2022-10- 05]. ISSN 0307-1847. 
DOI:10.1080/03071840308446848. Dostupné z: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03071840308446848. 
21 MCNEILLY, Mark. Sun Tzu and the Art of Modern Warfare. Oxford: Oxford University Press, 
2015. ISBN 978–0–19–995785–9. 
22 HANDEL, Michael. Masters of War: Classical Strategic Thought. London: Frank Cass, 2005. s. 16. 
ISBN 0-7146-5091-9. 
23 SULLIVAN, John F. Reconsidering Sun Tzu. Parameters. 2019, Vol. 49, No. 1, s. 73 [cit. 2022-10- 
05]. ISSN 0031-1723. DOI:10.55540/0031-1723.2864. Dostupné z: 
https://press.armywarcollege.edu/parameters/vol49/iss1/8/. 
24 Ibid, s. 75-76. 
25 SULLIVAN, John F. Sun Tzu's Fighting Words. Strategy Bridge [online]. 15. 6. 2020 [cit. 2022-10- 
05]. Dostupné z: https://thestrategybridge.org/the-bridge/2020/6/15/sun-tzus-fighting-words. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03071840308446848
https://press.armywarcollege.edu/parameters/vol49/iss1/8/
https://thestrategybridge.org/the-bridge/2020/6/15/sun-tzus-fighting-words


ČLÁNEK/ARTICLE – ČO VLASTNE THUKYDIDES, SUN-C’ A CLAUSEWITZ POVEDALI? 
 

57 

 

nepresadzoval diplomatické rozvracanie protivníkových spojenectiev, ale mal na mysli 
skôr fyzické útočenie na protivníkových slabších spojencov priamo na bojisku.26 
Sullivan však spochybňuje aj ďalšie body tradičnej interpretácie. Sullivan napríklad 
upozorňuje, že Umenie vojny nie je celkom vhodným návodom pre gerilové operácie, 
pretože uprednostňuje krátke vojny pred dlhými a preferuje koncentráciu armády pred 
jej rozptýlením.27 Ako Sullivan upozorňuje, tieto odporúčania sú v protiklade s úspešnou 
teóriou a praxou väčšiny gerilových aktivít.28 Sullivan tiež upozorňuje, že Umenie vojny 
chybne vnímame ako reprezentatívny text pre celé čínske strategické myslenie. 
V skutočnosti je to jeden z mnohých čínskych klasických textov, pričom niektoré z nich 
Umeniu vojny odporujú. Čínske strategické myslenie teda nie je tak jednoliate ako 
tradičné spoliehanie sa na Umenie vojny naznačuje.29 
Dve interpretácie Umenia vojny sú teda v priamom protiklade. V prípade prvej 
interpretácie je Sun-c’ a jeho text skvelý strategický návod pre tých, ktorí uprednostňujú 
riešenie politických konfliktov nevojenskými nástrojmi. Podľa druhej interpretácie však 
Sun-c’ ponúka predovšetkým taktický manuál s minimálnym presahom do strategických 
záležitostí. Študent vojenskej stratégie teda môže byť opäť zmätený ohľadom toho, aké 
konkrétne poznatky si z Umenia vojny má naozaj odniesť. 

Carl von Clausewitz 

Carl von Clausewitz bol pruský vojenský teoretik, ktorý písal v prvej polovici 19. storočia 
a bol priamym účastníkom Napoleonskych vojen. Clausewitz napísal mnoho diel, pričom 
niektoré obsahujú analýzy konkrétnych bitiek či operácii a iné sa sústreďujú skôr na teóriu 
vojny. Clausewitzovo najznámejšie dielo, kniha O vojne, patrí do druhej kategórie. 
V tomto diele sa Clausewitz pokúsil vytvoriť teóriu vojny, ktorá by mala byť užitočná na 
pochopenie všetkých vojen, vrátane tých budúcich. Táto kniha si pre svoju ašpirujúcu 
nadčasovosť získala pozornosť niekoľkých generácii teoretikov a viacerých 
prekladateľov.30 
Jedna zo starších interpretácii pochádza od Basilla Liddella Harta. Hart vykresľoval 
Clausewitza ako zástancu vyhľadávania boja za každú cenu, dokonca jeho myšlienky 
považoval za spoluzodpovedné za masakre v Prvej svetovej vojne.31 V súčasnosti je táto 
interpretácia stále populárna na vojenských vzdelávacích inštitúciách v západnom svete. 
V období tzv. studenej vojny vznikla nová populárna interpretácia, ktorá vykresľovala 
Clausewitza v sofistikovanejšom svetle. Nová interpretácia posunula Clausewitzov dôraz 

                                                 
26 SULLIVAN, John F. Who Was Sun Tzu's Napoleon?. Strategy Bridge [online]. 11. 2. 2022 [cit. 
2022-10- 05]. Dostupné z: https://thestrategybridge.org/the-bridge/2020/2/11/who-was-sun-
tzus-napoleon. 
27 SULLIVAN, ref. 23, s. 78. 
28 Ibid, s. 78. 
29 SULLIVAN, John F. Siege Mentality: A Tale of Two Wus. Strategy Bridge [online]. 10. 11. 2020 
[cit. 2022-06-24]. Dostupné z: https://thestrategybridge.org/the-bridge/2020/11/10/siege-
mentality-a-tale-of-two-wus. 
30 BASSFORD, Christopher. Which translation of Clausewitz's On War do you have? [online]. [cit. 
2022-10- 05]. Dostupné z: https://www.clausewitzstudies.org/mobile/whichtrans.htm. 
31 LUVAAS, Jay. Clausewitz, Fuller and Liddell Hart. The Journal of Strategic Studies [online]. 
1986, 9(2-3), s. 208-211, [cit. 2022-10- 05]. ISSN 1743-937X. DOI: 10.1080/01402398608437266. 
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na boj do úzadia a zdôrazňovala skôr dominanciu politiky nad všetkými ostatnými 
aspektmi vojny.32 Je to práve táto interpretácia, ktorá je zodpovedná za spopularizovanie 
slávneho pozorovania, že “vojna je len pokračovaním politiky inými prostriedkami,” ktoré 
pokladá za esenciu Clauseiwtzovho diela.33 Ako upozorňuje Hew Strachan, pôvodní autori 
tejto interpretácie, Michael Howard a Peter Paret, premietli svoj výklad aj do popisu 
Clausewitzovej teórie vojny. Autori tak upriamujú pozornosť na tzv. sekundárnu trojicu 
v Clausewitzvom texte, podľa ktorej sa každá vojna skladá z vlády, civilného obyvateľstva 
a ozbrojených síl. Tzv. primárna trojica, podľa ktorej sa každá vojna skladá z vášní, 
náhody, neistoty a racionálneho úsudku, je tak odstavená do úzadia.34 Podľa tejto 
interpretácie je teda hlavnou Clausewitzovou myšlienkou nadvláda politiky nad vojnou. 
Populárnou ostáva aj interpretácia, s ktorou prišli Clausewitzovi kritici, predovšetkým 
Martin van Creveld, Mary Kaldor a John Keegan. Ich interpretácia nadväzuje na 
Howardovu a Parretovu tým, že vyzdvihuje sekundárnu trojicu ako základ Clausewitzovej 
teórie. V dôsledku toho vníma Clausewitza ako teoretika medzištátnych vojen.35 
V súvislosti s tým tvrdí, že dnešné vojny sú “netrojicové,” teda že v nich nie je možné 
ľahko identifikovať vládu, populáciu a ozbrojené sily, čím naznačujú, že Clausewitz pre 
dnešné vojny nie je relevantný.36 Keegan vyzdvihuje rolu kultúry, ktorú pokladá z hľadiska 
vojny za dôležitejšiu než politiku.37 Táto interpretácia teda považuje za základnú 
Clausewitzovu myšlienku pozorovanie, že vojna je pokračovaním medzinárodnej politiky. 
Proti predošlým dvom interpretáciám vyvstala nová, ktorej zástancami sú napríklad Hew 
Strachan, Andreas Herberg Rothe, Christopher Bassford a Antulio Echevarria.38 Títo 
teoretici zdôrazňujú primárnu trojicu ako základ Clausewitzovej teórie vojny a odsúvajú 
sekundárnu trojicu do úzadia.39 Upozorňujú tiež, že politika nehrá vo vojne 
najdôležitejšiu úlohu, ale že všetky komponenty vo vojne sú v dynamických vzťahoch a 

                                                 
32 HONIG, Jan Willem. Clausewitz’s On War: Problems of Text and Translation. STRACHAN, Hew 
and Andreas HERBERG-ROTHE, ed. Clausewitz in the Twenty-First Century. Oxford: Oxford 
University Press, 2007, s. 57-73. ISBN 978–0–19–923202–4. 
33 VON CLAUSEWITZ, Carl. On War. HOWARD, Michael and PARET, Peter, eds. and trans. 
Princeton: Princeton University Press, 1976, s. 605. ISBN 0-691-05657-9. 
34 STRACHAN, Hew. Michael Howard and Clausewitz. Journal of Strategic Studies [online]. 
2022, Vol. 45, No. 1, s. 143-160 [cit. 2022-10- 05]. ISSN 0140-2390. 
DOI:10.1080/01402390.2022.2031994. Dostupné z: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402390.2022.2031994. 
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37 KEEGAN, John. A History of Warfare. New York: Vintage Books, 1994. ISBN 0-679-73082-6. 
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Historical Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-ro7-04785-3; 
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žiadny nie je nevyhnutne dominantný.40 Táto interpretácia tiež vníma Clausewitza ako 
univerzálne platného pre všetky vojny, pretože jeho teória je vzdelávací nástroj a nie 
pozitívnou doktrínou.41 Za najdôležitejšiu Clausewitzovu myšlienku považujú títo autori 
pozorovanie, že poznať charakter vojny, ktorej sa zúčastňujeme, je tou najdôležitejšou 
úlohou stratégie.42 
V posledných rokoch sa však vynorila aj nová interpretácia, ktorá spochybňuje, respektíve 
problematizuje tú predošlú. Samuel Zilincik a Nikolas Gardner napríklad upozorňujú, že 
Clausewitzova teória vojny postavená na primárnej trojici nie je kompatibilná so 
súčasnými psychologickými poznatkami o fungovaní ľudskej mysle a predovšetkým 
ľudských emócií. Kým Clausewitzova primárna trojica chápe vojnu ako dynamickú 
interakciu medzi emóciami, náhodou, neistotou a racionálnym úsudkom, dnešné 
psychologické poznatky naznačujú, že emócie a racionálny úsudok nie sú nevyhnutne 
oddelené a teda k interakciám medzi týmito fenoménmi nemusí dochádzať. V dôsledku 
týchto poznatkov Gardner navrhuje zmeniť chápanie emócií ako sily, ktorá ťahá charakter 
vojny iným smerom než racionálny úsudok.43 Zilincik ide vo svojej interpretácii ešte ďalej 
a navrhuje nahradiť pôvodné komponenty trojice novými: konkrétne politikou, násilím 
a náhodou.44 Hlavnou cieľom tejto interpretácie je zmeniť samotné chápanie 
Clausewitzovej teórie vojny, ktoré údajne nie je v súlade so súčasnými vedeckými 
poznatkami. 
Okrem interpretácií sústrediacich sa na Clausewitzovu teóriu vojny narastá aj popularita 
interpretácií, ktoré sa sústredia na konkrétny aspekt Clausewitzovho textu pre určitý typ 
vojen alebo boja. V posledných rokoch napríklad narastá popularita interpretácie 
Clausewitza ako teoretika povstaleckého a iregulárneho boja. Tu sú hlavnými zástancami 
Sibille Scheipers, Christopher Daase a James Davis.45 Ich interpretácia vychádza z 
jednej krátkej kapitoly, ktorú tejto téme venoval Clausewitz v O vojne, no predovšetkým 
z nedávno preložených menej známych textov, v ktorých Clausewitz podrobne analyzuje 
iregulárny boj a vyzýva na povstanie Pruska proti francúzskej okupácii. Táto interpretácia 

                                                 
40 Ibid, s. 54-55. 
41 ECHEVARRIA, ref. 38, s. 30-32. 
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zdôrazňuje ako hlavné Clausewitzove myšlienky dôraz na rolu nemateriálnych faktorov vo 
vojne a tiež pozorovanie o prevahe obrany nad útokom.46 
Tento stručný prehľad ukazuje protichodnosť populárnych interpretácií Clausewitzovho 
diela. Nové interpretácie často vznikajú v súvislosti s meniacim sa charakterom vojny, ale 
aj ako priama reakcia, a kritika, voči predošlým interpretáciám. Bez preháňania je možné 
povedať, že kľúčové Clausewitzove myšlienky sú dnes predmetom debát a máloktorá je 
z nich je univerzálne prijímaná. Ako v predošlých prípadoch, ani v tomto študent 
stratégie nemá jasnú odpoveď na otázku, čo vlastne Clausewitz povedal a čo si z jeho 
textu má daný študent odniesť. 

IMPLIKÁCIE PROTICHODNÝCH INTERPRETÁCIÍ PRE ŠTÚDIUM STRATÉGIE 

Existuje viacero protichodných interpretácií každého klasického teoretika. Táto 
skutočnosť má konkrétne implikácie pre štúdium stratégie, ktoré doteraz neboli 
sformulované. Prvou je, že študenti stratégie by mali byť oboznámení s existenciou 
protichodných interpretácií klasických textov. Takéto oboznámenie zabráni tomu, aby 
študenti ku klasickým textom pristupovali ako k zjavenej pravde. Uvedomenie si 
skutočnosti, že existujú protichodné interpretácie, dáva študentom možnosť vybrať si tú, 
ktorú považujú za najužitočnejšiu. Taktiež im to dáva možnosť vytvoriť si vlastnú 
interpretáciu podľa aktuálnych potrieb. A nakoniec, povedomie o rôznych interpretáciách 
môže študentov motivovať k osvojeniu si rôznych uhlov pohľadu na klasické texty a 
koncepty v nich obsiahnuté. Pointou prvej implikácie je teda prijať rôznorodosť 
interpretácií.  
Druhou implikáciou je pozorovanie, že nemá zmysel stavať akéhokoľvek strategického 
teoretika na piedestál. Vzývanie konkrétnych klasických stratégov je často využívané ako 
lacný a efektívny spôsob na posilnenie svojho argumentu. Na menách by však študentom 
stratégie nemalo záležať. Je jedno či danú myšlienku vyslovil Thukydides, Sun-c’, 
Clausewitz alebo ktokoľvek iný. To na čom záleží je konkrétna myšlienka, ktorej hodnota 
sa lepšie posudzuje bez apelu na autoritu. Je na mieste venovať menej pozornosti 
konkrétnym stratégom a viac sa zaoberať konceptmi ako takými, bez ohľadu na to, kto 
s nimi prišiel. Znamená to pracovať s konkrétnymi myšlienkami s nadhľadom a neváhať 
ich kritizovať. Prvým krokom vpred by mohlo byť napríklad ukončenie tvorenia hierarchií 
medzi strategickými teoretikmi. Vyzdvihovanie jedného strategického teoretika voči 
ostatným nemá zmysel, pretože nezohľadňuje možnosť protichodných interpretácií. Gray 
napríklad vytvoril hierarchiu, kde Thukydides, Sun-c’ a Clausewitz dominujú, pričom 
ostatní teoretici patria do nižších úrovní.47 No ak vezmeme do úvahy novú interpretáciu 
Umenia vojny, tak Sun-c’ by v Grayovej hierarchii nevyhnutne klesol na nižšie miesto. 
Zároveň však takéto presúvanie konkrétnych stratégov v hierarchii nemá dlhodobý 
zmysel, pretože by muselo nasledovať po vzniknutí každej novej interpretácie. Navyše, 
takéto presúvanie odvádza pozornosť od konkrétnych myšlienok, ktoré sú charakteristické 
pre rôzne interpretácie. Kľúčom ku štúdiu stratégie teda nie sú konkrétni teoretici, ale 
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ich myšlienky, ktoré najlepšie vyniknú práve pri konfrontovaní pôvodného textu s rôznymi 
interpretáciami. 
Treťou implikáciou je nový pohľad na prebiehajúce debaty medzi tradicionalistami 
a radikálmi ohľadom meniaceho sa charakteru vojny. Tradicionalisti sa príliš často snažia 
preukázať univerzálnu platnosť konkrétnych teoretikov. Táto snaha nie je opodstatnená, 
keďže samotná existencia protichodných interpretácií naznačuje, že nie všetky môžu byť 
univerzálne platné. Inak povedané, Clausewitz “nevládne“, pretože nie je jeden 
Clausewitz, ale niekoľko interpretácií jeho textu, ktoré si vo významných bodoch 
protirečia.48 No rovnako zle nasmerované sú aj opakujúce sa snahy radikálov 
zdiskreditovať konkrétnych klasických teoretikov. Predpoklad, že zdiskreditovanie 
Clausewitza prispeje k zvýrazneniu nových aspektov vojny je chybný, pretože 
zdiskreditovanie jednej interpretácie Clausewitza nespochybní tie ostatné. Skôr naopak, 
môže to relatívnu pozíciu alternatívnych interpretácií posilniť.49 Ak chcú radikáli skutočne 
presvedčiť publikum o tom, že súčasné vojny sú značne odlišné od tých predošlých, mali 
by presvedčivo vysvetliť, v čom sú tieto vojny nové, bez ohľadu na to, či o nich Clausewitz 
alebo ktorýkoľvek iný teoretik písal alebo nie. 
Štvrtou implikáciou je nový pohľad na výskumné otázky, ktoré si študenti stratégie pri 
výskume kladú. Je napríklad zrejmé, že niektoré populárne výskumné otázky sú zle 
naformulované. Existuje celý rad textov, ktoré sa venujú relevantnosti konkrétneho 
strategického teoretika pre dané obdobie alebo daný typ vojny.50 Je však nesprávne pýtať 
sa, či je Sun-c’ alebo Clausewitz relevantnejší pre dnešné vojny a či Thukydides môže 
objasniť súčasné dianie. Odpoveď záleží na konkrétnej interpretácii daných teoretikov 
a často aj na vopred vyformovanom názore výskumníka a jeho postoji ku konkrétnym 
teoretikom. Možnou alternatívou by bolo pýtať sa, ktorá interpretácia daného teoretika 
je relevantná v danom kontexte, prípadne porovnávať užitočnosť viacerých interpretácií. 
No najužitočnejšou cestou môže byť skúmanie kontextuálnej relevantnosti konkrétnych 
myšlienok. Výskum stratégie by tak mal zistiť, ktoré myšlienky sú užitočné pre chápanie 
či vedenie súčasných vojen. 
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49 SIMPSON, Emile. Clausewitz's Theory of War and Victory in Contemporary Conflict. The US Army 
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ZÁVER 

Študenti stratégie by si mali uvedomiť, že piliere, na ktorých stojí strategická teória sú 
menej stabilné, než vyzerajú. Pre účely výskumu stratégie neexistuje jeden Thukydides, 
Sun-c’ ani Clausewitz, iba ich mnohé a často protichodné interpretácie. Nie je teda jasné, 
čo títo teoretici povedali a čo si z ich textov majú študenti odniesť. Je potrebné si túto 
skutočnosť uvedomiť, nestavať žiadneho teoretika na piedestál, nespájať jednotlivých 
teoretikov s nesúvisiacimi debatami a začať skúmať relevantnosť myšlienok skôr než 
daných teoretikov. Študenti stratégie by si teda mali zvyknúť na neistotu, komplikovanosť 
a komplexnosť pri práci s textami klasických stratégov. To by však nemal byť problém, 
pretože tieto tri vlastnosti sú charakteristické aj pre vojnu, ktorá je hlavným objektom 
ich záujmu. 


