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Анотація

У своїй книзі автор всебічно розглядає природу війни, наголошуючи на
вирішальному значенні військового генія в результаті битви. Чітко та ясно
викладаючи важливість плану війни, взаємозв,язок війни та політики,
стратегію і тактику ведення війни, включно з організацією бою, видами та
способами наступу й оборони, Клаузевіц визначає та пояснює терміни
професійної військової мови, що надає його книзі характеру чудового
довідкового керівництва.   

Відводячи значну частину книги оцінці моральних чинників ведення війни, він
наголошує на необхідності таких якостей, як мужність, відвага і
самопожертва, звертає увагу на важливість армійського кодексу честі,
бойового духу і громадської думки.
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Передмова

Життя Клаузевіца було життям солдата. Воно рідко було 
щасливим, ніколи не було легким, а його найпотаємніша 
мрія - зайняти впливове становище та втілити в життя свої 
ідеї щодо теорії та ведення війни - так і не здійснилася.

Народжений 1780 року в сім,ї прусського офіцера, 
Клаузевіц вступив на військову службу, коли йому було 
всього дванадцять років. Після участі у війні 1-ї коаліції 
проти Франції в 1793-1794 роках він кілька важких і не 
багатих на події років служив офіцером у невеликому 
гарнізоні міста Нойруппін. Цей період він використовував 
для того, щоб поповнити свою недосконалу освіту, уважно 
вивчаючи твори короля Фрідріха II Прусського, чиїм харак-
тером і поняттями про обов’язок він захоплювався.

У 1801 році він вступив до Загального військового 
училища (Крігсшуле) в Берліні, яке готувало офіцерів. Не-
достатня підготовка, а також фінансові труднощі робили 
життя дуже нелегким і додали песимізму до його надто 
чутливого характеру. Через деякий час, однак, один із ви-
кладачів, великий Шарнхорст[1], визнав блискучі здібності 
Клаузевіца, потоваришував із ним і надав підтримку, якої 
той потребував. У результаті Клаузевіц став одним з його 
найкращих учнів і 1803 року за рекомендацією Шарнхорста 
його призначили ад,ютантом принца Августа Прусського. У 
цій якості він проводжував свого вінценосного начальника 
в кампанії 1806 року проти Наполеона і потрапив у полон 
до французів.

Після повернення в Німеччину 1807 року Клаузевіц 
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тісно співпрацював із Шарнхорстом, чиї ідеї щодо військо-
вої теорії та необхідності реформувати прусську армію він 
поділяв. Шанрхорст чинив на Клаузевіца глибокий вплив, 
і після смерті великого реформатора 1813 року Клаузевіц 
уважав себе в багатьох відношеннях інтелектуальним 
спадкоємцем духовного «батька і друга». У 1810 році, за 
рекомендацією Шарнхорста, Клаузевіц вступив виклада-
чем стратегії і тактики (у чині майора) в Офіцерське вій-
ськове училище. Це училище, засноване 1810 року, виросло 
з більш ранніх офіцерських шкіл і зрештою було перетво-
рено на знамениту Військову академію. Саме тоді Клаузе-
віц міцно потоваришував із генералом Гнейзенау, який, як і 
Шарнхорст, був однією з видатних постатей прусської армії 
і начальником штабу маршала Блюхера в кампаніях проти 
Наполеона. Доказом визнання здібностей Клаузевіца слу-
гує його призначення військовим наставником прусського 
кронпринца Фрідріха Вільгельма (1795-1861, прусський 
король Фрідріх Вільгельм IV з 1840 р.).

У ці роки відбулося феноменальне сходження 
Наполеона. Клаузевіц, глибоко захоплюючись Наполеоном 
як військовим, не приймав його як диктатора. Тому, коли 
король Фрідріх Вільгельм III у 1812 році уклав із Францією 
договір, Клаузевіц пішов за прикладом багатьох офіцерів і 
пішов зі служби у своїй країні, згодом публічно та мужньо 
захищаючи свій вчинок. Дорогою до Росії, до нового місця 
служби в армії царя Олександра I, що боролася проти 
Наполеона, він склав настанови своєму найяснішому 
учневі, назвавши їх: «Найважливіші принципи ведення 
війни для завершення мого курсу в освіті його королівської 
високості кронпринца». Переклад цієї праці наводиться в 
цій книзі.

У Росії Клаузевіц став офіцером, якому доручили 
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організацію переговорів із прусським генералом Йорком, 
який уклав Тауроггенську конвенцію, унаслідок чого Пруссія 
знову опинилася в лавах сил, що протистояли Наполеону 
(до цього в 1812 р. Клаузевіц був квартирмейстером 
кавалерійського корпусу П. Палена, потім Ф. Уварова, брав 
участь у битвах під Острівним, Смоленськом, Бородіном). 
Клаузевіц брав участь у визвольних війнах, спочатку з ро-
сійською армією, а потім у чині полковника армії своєї кра-
їни. Як і його другу Шарнхорсту, йому ніколи не довіряли 
керівництва головними військовими операціями, тож дово-
дилося задовольнятися штабною роботою. Як начальник 
штабу третього армійського корпусу під командуванням 
генерала Тільмана (Тілемана) він узяв участь у битві при 
Ватерлоо і після укладення миру залишився на цій посаді 
до 1818 року.

Беручи до уваги стриманість і сором,язливість 
Клаузевіца, що здобули йому репутацію холодної і 
зарозумілої людини, невідомо, чи став би він успішним 
воєначальником. Він був занадто чутливий, можливо, 
занадто інтелектуальний, через це добре усвідомлював 
багатоликість проблеми, щоб мати єдність мети, якої сам 
же вимагав від воєначальника. З іншого боку, безмежна 
енергія і почуття реальності спонукали його втілювати в 
життя свої ідеї з військових питань. Неможливість зробити 
це стала причиною його невдоволення і незадоволеності.

У 1818 році він отримав чин генерал-майора та був 
викликаний до Берліна, щоб очолити прусське Загальне 
військове училище. Цю посаду він залишив тільки 
незадовго до смерті. Його обов,язки, на жаль, були обмежені 
керівництвом школою і давали мало можливостей для 
вдосконалення курсу навчання у світлі його революційних 
ідей у галузі військового мистецтва. Позбавлений цієї 
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можливості, Клаузевіц почав писати, вбачаючи в цьому 
єдиний спосіб висловити та розвинути свої ідеї. Саме в 
цей період він написав великі роботи з військової справи, 
зокрема й найзнаменитішу «Про війну» (Vom Kriege).

Коли він ще писав цю книжку, його призначили 
начальником артилерійської інспекції в Бреслау, а незаба-
ром начальником штабу армії (з травня 1831 р.) фельдмар-
шала Гнейзенау, спрямованої до Позена[2], що на кордоні з 
польськими землями Російської імперії під час Польського 
повстання 1830-1831 років. Після придушення повстання 
1831 року він, серйозно захворівши на холеру, яку підхопив 
у Позені, 16 листопада 1831 року помер у Бреслау[3], Сіле-
зія, «звільнившись від життя, як від важкого тягаря».

Роботи Клаузевіца були опубліковані тільки після його 
смерті. Він розумів, що вони являють собою «революцію 
в галузі військової думки», і його чутлива натура боялася 
нерозуміння і некомпетентної критики сучасників. Його 
вдова, Марія фон Клаузевіц, розуміючий друг і соратник 
протягом двадцяти років, опублікувала десять томів його 
творів між 1831 і 1837 роками.

Перші три з них, названі Vom Kriege, містять суть ду-
мок Клаузевіца «Про війну» і становлять, за словами графа 
фон Шліффена[4], «за формою і змістом найвеличнішу з 
коли-небудь написаних робіт про війну». Книга неповна, 
багато з її специфічних подробиць та ілюстрацій застарі-
ли через неймовірний технічний прогрес, що стався з часу 
Клаузевіца. Проте, оскільки її було задумано не як специ-
фічний посібник у сфері ведення військових операцій, а 
радше як філософську оцінку війни, вона існує поза часом 
і сьогодні має таке саме значення.

Клаузевіц розумів, що Французька революція та її 
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спадкоємець, Наполеон, глибоко вплинули на характер 
і методи ведення війни. Війна більше не була процесом 
маневрування відносно невеликих армій з метою дійти 
остаточного рішення найменш кривавим і дорогим 
способом відрізання противника від постачання. Війна 
стала сутичкою великих армій, у якій елементи швидкості 
та концентрації переважаючих сил (забуті з часу Фрідріха 
II Великого) знову набули вирішального значення. 
«Перемога купується кров,ю», а повну перемогу забезпечує 
тільки знищення сил противника. Така за Клаузевіцем 
необмежена війна на знищення, його «абсолютна війна». 
«Війна є насильство, доведене до межі». Ба більше, цей акт 
насильства не відділяється від політичного життя нації, це 
не аномальна ситуація, а лише здійснення політичних цілей 
насильницькими методами, «просто продовження політики 
іншими засобами». Тому вона має бути продиктована 
політичними міркуваннями, а військове керівництво 
армією має бути підпорядковане політичному керівництву 
держави.

Робота Клаузевіца, за його власними словами, є 
результатом «роздумів і спостереження, філософії та 
досвіду». Щоб підтвердити свої узагальнення, він постійно 
посилається на кампанії, багато з яких він вивчив досконально, 
а в деяких брав участь сам. Але вважати Клаузевіца лише 
інтерпретатором досягнень інших, особливо Наполеона, 
означало б недооцінювати оригінальність його думки 
і гнучкість його ідей. Він прекрасно розумів, що війна 
зміниться, як це не раз відбувалося в минулому.

Значна частина книги Клаузевіца «Про війну» 
присвячена оцінці моральних чинників ведення війни. 
Ці розділи, в яких він розглядає так звані «моральні 
аспекти» війни, вважаються найоригінальнішими та 
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найжиттєвішими. За контрастом із акцентом, який у XVIII 
столітті військова наука та військова теорія робили на ма-
теріальних силах і математичних обчисленнях, Клаузевіц 
наголошує на необхідності таких нематеріальних якостей, 
як мужність, відвага і самопожертва, чудово усвідомлюючи 
величезну важливість армійського кодексу честі, бойового 
духу й громадської думки. Виняткові якості характеру, гли-
бока відданість обов’язку та всебічна освіта є необхідни-
ми якостями воєначальника. Вони необхідні для подолання 
складнощів, що виникають, властивих кожній війні, і при-
йняття «героїчних рішень, заснованих на розумі», що є оз-
накою справжнього вищого керівника.

Бажання Клаузевіца написати таку книжку про війну, 
«яку не забудуть через два або три роки», здійснилося. Він 
написав класичну працю, яка справила глибоке враження 
не тільки на армію його країни, а й на армії інших країн. 
Його ідеї вперше втілив у життя Гельмут фон Мольтке-
старший, начальник штабу прусської армії з 1858 до 1888 
року; а успіхи прусської армії у війнах 1864, 1866 і 1870-
1871 років вважалися доказом правильності ідей Клаузеві-
ца. Другий послідовник Мольтке, граф Шліффен, також був 
великим шанувальником і учнем Клаузевіца. Мольтке, який 
навчався у Клаузевіца у військовому училищі, визнавав, 
що треба внести деякі поправки в теорію Клаузевіца через 
технічний, соціальний та економічний розвиток унаслідок 
промислової революції. І Мольтке, і Шліффен, наприклад, 
розуміли, що рішення Клаузевіца на користь зосередже-
ної фронтальної атаки тепер нездійсненне через оборонну 
силу сучасної зброї, і запропонували натомість знищення 
противника стратегічними маневрами (знаменитий план 
Шліффена 1905 року). Такі неупереджені та широкі інтер-
претації принципів Клаузевіца надають їм неминущого 



9

 Передмова 

значення, незалежно від того, наскільки сучасні умови від-
різняються від умов часів Наполеона та Клаузевіца. 1937 
року німецький військовий міністр і головнокомандувач, 
генерал-фельдмаршал фон Бломберг, написав: «Не див-
лячись на зміни військової організації та техніки, книжка 
Клаузевіца «Про війну» залишається на всі часи базисом 
для будь-якого значного розвитку військового мистецтва».

Дуже важливий і типовий постійний акцент, який 
робить Клаузевіц на моральному боці ведення війни. Його 
мова, мова людини, яка писала також романтичні вірші, 
може для сучасного читача іноді звучати дивно. Але його 
порада: «Будь сміливий і хитрий у своїх планах, твердий і 
стриманий у їх виконанні, рішучий у знаходженні гідного 
кінця» ніколи не втратить свого значення.

Ганс фон Гатцке
Кембридж, Массачусетс
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Глава 1
Про природу війни

Військовий геній

Кожна справа, якщо хочеш досягти успіху, вимагає 
особливої кваліфікації та відповідного духовного настрою. 
Коли ці якості досягають вищого порядку та проявляються 
в незвичайних досягненнях, людину, якій вони належать, 
називають генієм.

Ми прекрасно знаємо, що це слово за широтою 
сенсу та за його тлумаченням застосовується в багатьох 
значеннях. Але, оскільки ми не видаємо себе ні за філософа, 
ні за філолога, дозволимо собі дотримуватися значення, 
використовуваного в повсякденній мові, і розуміти під 
словом «геній» надзвичайно високі духовні здібності до 
будь-якого роду діяльності.

Аби повніше розкрити значення цього поняття і його 
зміст, необхідно коротко зупинитися на цій здатності, на цій 
високій якості душі. Нам доведеться розглянути кожну із 
загальних схильностей розуму й душі до військової справи, 
які, зібрані в одне ціле, і являють собою суть військового 
генія. Ми кажемо «загальну», бо в тому й полягає військовий 
геній, що це не єдина якість, як, наприклад, мужність, за 
відсутності інших розумових і духовних здібностей, або 
якщо всі ці якості мають напрямок, не придатний для війни. 
Геній - це гармонійне поєднання здібностей, у якому та чи 
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інша може переважати, але жодна не протидіє іншій.
Що менш розвинене суспільство, то більшої 

важливості для нього набуває військова діяльність і тому, 
здавалося б, то більше там мало б з,являтися військових 
геніїв. Але це стосується тільки їхнього числа, і жодним 
чином не їхнього ступеня, бо рівень геніальності залежить 
від загального стану та інтелектуальної культури країни. 
Якщо поглянути на дикі, войовничі народи, можна 
виявити, що войовничий дух там поширений більше, ніж 
у цивілізованих народів. Але в нецивілізованих народів 
ми ніколи не знайдемо по-справжньому великого генерала 
та дуже рідко те, що сміливо можна назвати військовою 
геніальністю, адже це вимагає розвитку розумових 
здібностей, якого не зустрінеш у нецивілізованих народів. 
Само собою зрозуміло, цивілізовані народи теж можуть 
мати тенденцію до войовничості; чим більшою мірою вона 
поширена, тим вищий войовничий дух воїнів їхніх армій. 
Що вищий ступінь цивілізації націй, то частіше вони 
здійснюють найблискучіші воєнні подвиги, прикладом 
чого були римляни та французи. Найбільші імена цих і всіх 
інших націй, що прославилися у війнах, належать тільки 
епохам, які володіли вищою культурою.

Звідси можна зробити висновок, наскільки велика 
частка розумових здібностей у військовому генії, особливо 
в його вищому прояві. Тепер розглянемо це більш детально.

Війна є цариною реальної небезпеки, тому 
найголовнішою якістю військового є мужність.

Мужність буває двох видів: перша - фізична 
мужність, або мужність перед обличчям небезпеки; і 
друга - моральна, етична мужність, тобто мужність перед 
обличчям відповідальності перед зовнішньою владою, або 
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внутрішньою - совістю. Тут ідеться тільки про першу.
Мужність перед лицем небезпеки теж буває двох видів. 

Перше - це байдужість до небезпеки, яка є природною 
властивістю людини, або презирством до смерті, або 
звичкою; у будь-якому з цих випадків вона буде постійною 
якістю людини.

По-друге, мужність може бути викликана такими 
мотивами, як особиста гордість, патріотизм, ентузіазм. 
У цьому разі мужність - це не стільки нормальний стан, 
скільки порив, прояв настрою.

Вважаємо, ці два види проявляються по-різному. 
Перше надійніше, тому що стало другою натурою; друге 
часто дає більші результати. У першому випадку більше 
твердості, у другому - відваги. Перше залишає розум 
тверезим, друге іноді надихає, але часто й засліплює. У 
поєднанні вони складають найдосконаліший тип мужності.

Війна є цариною фізичного напруження і страждання. 
Вона вимагає певної сили тіла й духу, що робить людину 
здатною переносити всі тяготи війни. Володіючи цими 
якостями, керована простим і здоровим глуздом, людина 
відразу ж стає справжнім знаряддям війни. Якщо у вимогах, 
які війна висуває до своїх прихильників, ми зайдемо далі, 
то вважатимемо переважаючими розумові здібності.

Війна є цариною невизначеності; три чверті того, 
на чому має здійснюватися розрахунок усіх воєнних дій, 
заховано в хмарах великої невизначеності. Ось тут-то якраз 
і потрібен тонкий та проникливий розум.

Середній інтелект може іноді випадково дійти до 
істини; з іншого боку, відсутність здорового глузду може 
компенсувати незвичайна мужність; але в більшості 
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випадків брак розуму завжди позначиться на загальному 
рівні успіхів.

Війна є цариною ризику. У жодній сфері людської 
діяльності не залишається стільки місця для цього 
непроханого гостя. Він збільшує невизначеність кожної 
обставини та порушує перебіг подій.

Через невпевненість у всіх відомостях і припущеннях 
на театрі воєнних дій усе виявляється не так, як думали; а 
це не могло не впливати на наші плани. Якщо цей вплив 
настільки великий, що зводить нанівець весь зумовлений 
план, тоді, як правило, йому на зміну приходить інший. 
Але наразі для заміни плану немає необхідних даних, а 
обставини вимагають негайного рішення, не залишаючи 
часу на пошуки свіжих даних, часто недостатніх для зрілого 
висновку.

Але частіше трапляється так, що зміна однієї 
передумови або відомостей про випадкові події не руйнує 
наші плани, а лише породжує невпевненість. Причина 
цього полягає в тому, що досвід набувається не одразу, а 
поступово, коли наші знання безперестанку збагачуються 
новим досвідом; і тут розум, якщо ми можемо вжити цей 
вираз, завжди має бути «на озброєнні».

Щоб благополучно подолати вічні конфлікти з 
несподіваним, не обійтися без двох якостей: по-перше, 
інтелекту, який навіть серед цієї густої неясності не втрачає 
деяких слідів світла, і, по-друге, мужності, щоб слідувати 
за цим слабким світлом. Перша властивість образно 
позначається французьким виразом «coup d’oeil»[5], 
друга - рішучість. Оскільки бій - це особливість війни, 
а час і простір є її важливими елементами, ідея швидко-
го та правильного рішення пов,язана з оцінкою цих двох 
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елементів, і, щоб позначити ідею, було обрано вираз «coup 
d’oeil», який фактично лише позначає правильний окомір. 
У ті часи, коли рішучі дії кінноти на полях бою відігра-
вали головну роль, у понятті про швидке та винахідливе 
рішення на перший план висувалася правильна оцінка часу 
та простору; звідси і пішов цей вираз, що підкреслює лише 
правильний окомір. Однак незабаром під ним стали мати 
на увазі всі вдалі рішення, ухвалені в момент, коли треба 
діяти, наприклад правильний вибір пункту атаки тощо. 
Тому під виразом «coup d’oeil» мається на увазі не просто 
фізичне око, а духовне око. Звісно, цей вислів більш дореч-
ний у сфері тактики; однак без нього не можна обійтися і в 
стратегії, де теж потрібні швидкі рішення.

У кожному окремому випадку рішучість - це акт 
мужності, але якщо це стає характерною рисою людини 
- це вже звичка. Але тут ідеться не про мужність перед 
обличчям фізичної небезпеки, а про мужність перед 
обличчям відповідальності.

Ми називаємо рішучістю здатність в обстановці дій 
за недостатніх даних усувати муки сумніву і небезпеки 
коливань. Коли у людини є достатні дані, об,єктивні або 
суб,єктивні, істинні або помилкові, говорити про її рішучість 
немає жодних підстав.

Отже, рішучість, що перемагає всі сумніви, може 
бути викликана тільки розумом, причому своєрідною 
його націленістю. Одне поєднання видатних розумових 
здібностей із мужністю ще не становить рішучості. Є люди, 
що володіють найгострішою проникливістю по відношенню 
до найскладніших проблем, які не бояться відповідальності 
і все ж у важких ситуаціях не можуть прийняти рішення. 
Провісником рішення є розумова робота, в результаті якої 
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усвідомлюється необхідність ризику. Саме цей доволі 
незвичний напрям розуму, який перемагає в людині будь-
який інший страх страхом перед ваганнями та повільністю, 
і є те, що виробляє в сильних характерах рішучість; отже, 
на нашу думку, люди з обмеженим розумом ніколи не 
можуть бути рішучими. Якщо комусь наше твердження 
здасться незвичайним, бо він знає багато рішучих офіцерів, 
які не є глибокими мислителями, ми маємо нагадати йому, 
що йдеться про особливу спрямованість розуму, а не про 
великі розумові здібності..

Можна навести безліч прикладів людей, які виявляли 
величезну рішучість, обіймаючи невисоку посаду, і втрачали 
її, коли опинялися вище, на відповідальнішій посаді. Такі 
люди бачать небезпеку неправильного рішення, але не в 
змозі охопити доручену їм справу, і їхній розум втрачає 
первісну силу; вони стають тим більш боязкими, що більше 
усвідомлюють небезпеку нерішучості, що охопила їх.

Від coup d’oeil ми природним чином переходимо до 
розмови про присутність духу, яка на війні відіграє величезну 
роль, тому що це не що інше, як перемога над несподіваним. 
Як ми захоплюємося присутністю духу при влучній 
відповіді на якусь несподівану фразу, так ми захоплюємося 
нею при швидкій реакції на раптову небезпеку. Ні відповіді, 
ні реакції не обов,язково бути незвичайними самим по собі, 
якщо тільки вони виявляються до місця.

Чи приписується ця благородна якість більше розуму 
людини, чи її почуттям, залежить від випадку. Ефектна, 
дотепна відповідь свідчить скоріше про розвинений розум, 
а швидка реакція в разі раптової небезпеки передбачає 
врівноваженіший характер.

Якщо в загальних рисах розглянути чотири обставини, 
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