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ROZDZIA 11

Ponadczasowa mdro Sun Tzu

T

a ksi ka zawiera opis przypadków zastosowania (i braku zastosowania) regu
Sun Tzu w niektórych najwa niejszych kampaniach wojennych na przestrzeni
ostatnich trzech wieków, prowadzc nas do zdefiniowania niezwykle jaskrawego
wniosku: wszystkie reguy Sun Tzu bazuj na zdrowym rozsdku — zastosowanym
z pen determinacj i rzetelnoci. Dowódcy, którzy podczas swoich operacji nie
odwoywali si do zdrowego rozsdku, najczciej ponosili klsk. Ci, którzy korzystali z jego podpowiedzi, mieli wiksze szanse odniesienia zwycistwa.
Sun Tzu przekonuje nas do tego, aby dobrze zastanowi si nad ka dym problemem — spojrze na niego ze wszystkich stron i z ró nych perspektyw — to
znaczy rozpozna zarówno jego negatywne konsekwencje, jak i ewentualne korzyci.
Zachca nas do jasnego definiowania tego, co chcemy osign, i skupienia wszystkich si i rodków w celu realizacji postawionego sobie zadania. Wszystkie te stwierdzenia mog wydawa si oczywiste, ale faktem jest, e my — ludzie — czsto
pozwalamy rzdzi sob naszym namitnociom, uprzedzeniom i egoistycznym
pragnieniom.
Inne maksymy Sun Tzu mówi o tym by: nie atakowa „formacji dobrze
przygotowanych do walki”, ale skoni do tego przeciwnika i — w konsekwencji
— pokona go; wygrywa bitwy dziki koncentracji si, mobilnoci i osigniciu
przewagi zaskoczenia; pozna teren dziaa na obszarze zajmowanym przez wroga,
zdoby wiedz na temat rozmieszczenia jego si oraz potencjau armii; nie wkracza
na obszar, na którym mo na zosta odcitym, i polega na przemylanych planach
dziaa, a nie liczy na to, e zwycistwo stanie si naszym udziaem dziki ofiarnoci
i powiceniu onierzy.
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adna z regu Sun Tzu nie jest trudna do zastosowania. Z perspektywy czasu
ka da wydaje si najbardziej oczywist rzecz, jaka powinna by zrobiona w okrelonej sytuacji. Sukces jest mo liwy dziki mdrej i wnikliwej analizie w poszukiwaniu
rozwizania konkretnego problemu.
Poni sze przykady odwouj si do niektórych z najwa niejszych zasad Sun
Tzu, pokazujc ich ponadczasow mdro, pomimo bardzo ró nych okolicznoci
i odmiennego charakteru problemów, z jakimi borykali si dowódcy uczestniczcy
w ka dym z opisywanych wydarze.
Unikaj wojny ze wszystkich si.
Pierwsza zasada Sun Tzu jest z wielu wzgldów tak e najwa niejsza. „Wojna jest
najwiksz spraw pastwa, podstaw ycia i mierci, Drog do przetrwania lub
zagady”1, mówi Sun Tzu. Nigdy nie mo na by pewnym wyniku wojny, dlatego
wejcie na cie k wojenn powinno by ostatecznoci. Sprawdzenie wszelkich innych mo liwoci zawczasu jest koniecznoci. Kompromisy s znacznie lepszym
wyjciem ni rozlew krwi i zniszczenie mienia oraz ofiary z ludzkiego ycia.
W okresie poprzedzajcym wybuch rewolucji amerykaskiej brytyjscy przywódcy zignorowali mdro wspomnianej reguy Sun Tzu (patrz rozdzia 1.).
W tym czasie liczba ludnoci trzynastu kolonii amerykaskich osigna ju poziom jednej trzeciej populacji Wielkiej Brytanii, a Adam Smith, autor Bogactwa narodów, przewidywa, e w cigu wieku znaczenie Ameryki wzronie na tyle, i stanie si
ona wa niejszym graczem na scenie midzynarodowej ni Wielka Brytania. Jedynym pragmatycznym rozwizaniem dla Wielkiej Brytanii byo przyznanie koloniom równych praw — wcznie z prawem do reprezentacji w brytyjskim parlamencie. Tymczasem brytyjscy liderzy polityczni zgodzili si jedynie na niewielkie
ustpstwa, a potem od razu rozpoczli dziaania wojenne, których celem byo
zdawienie wszelkiego oporu.
Z podobn odmow wyboru rozsdnej alternatywy dla wojny mielimy do
czynienia tu przed wybuchem I wojny wiatowej w 1914 roku (patrz rozdzia 6.).
Obie strony globalnego konfliktu napdzaa chciwo i pragnienie zemsty. Brytyjczycy obawiali si rosncej potgi gospodarczej Niemiec, a Francja chciaa odzyska utracone prowincje — Alzacj i Lotaryngi. Dla Niemiec argumentem do
udziau w wojnie bya agresywna ekspansja w obszarach zamorskich, przy czym kraj
ten zupenie ignorowa zwizane z ni obawy Brytyjczyków. Austro-Wgry chciay
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natomiast rozbi Serbi i uniemo liwi Rosji ekspansj na Bakanach. adne z wielkich mocarstw nie byo zainteresowane osigniciem kompromisu. Wybucha
straszna wojna, która mocno osabia wszystkie pi potg i przygotowaa grunt do
katastrofalnych klsk, do których doszo w nastpnym pokoleniu.
Stany Zjednoczone mogy niewiele zyska i wiele straci, podejmujc w 1950
roku prób wymazania z mapy wiata Korei Pónocnej i stworzenia jednej —
zjednoczonej — Korei. Nowe pastwo koreaskie nie wpynoby jako znaczco
na wzrost potgi Stanów Zjednoczonych, natomiast zniszczenie strategicznego bufora, jakim dla Pekinu bya Korea Pónocna, zabezpieczajca równiny pónocnych Chin, uznane zostao w komunistycznych Chinach za powa ne zagro enie.
Pekin stanowczo ostrzega Stany Zjednoczone, e taka próba bdzie dla Chin wystarczajcym powodem wszczcia dziaa wojennych, jednak administracja Trumana oraz Douglas MacArthur zupenie zignorowali wszelkie sygnay (patrz rozdzia 10.). Administracja amerykaska mylaa tylko o rozwizaniu, które byoby
najbardziej korzystne dla Stanów Zjednoczonych, a nie o tym, co nale y zrobi dla
zagodzenia napi w Azji Wschodniej. Konsekwencj bya straszna dwuipóletnia
wojna, której nikt nie chcia i która kosztowaa ycie setek tysicy ludzi i doprowadzia do utrzymujcej si przez cae pokolenie wrogoci midzy Chinami i Stanami
Zjednoczonymi.
Uderzenie w strategi przeciwnika.
„Najwy sz form realizacji sztuki wojennej jest udaremnienie planów przeciwnika”, gosi Sun Tzu2. To cel nadrzdny. Niewiele pastw wygrywa wojny, nie znajdujc sposobu uniemo liwienia wrogowi realizacji wasnej strategii. A mimo to
historia pokazuje, e bardzo czsto dowódcy nie robi nic w kierunku zastosowania
tej zasady w praktyce, koncentrujc si jedynie na wasnej strategii.
Jednym z najbardziej jaskrawych przykadów takiego dziaania jest klska poniesiona przez Brytyjczyków w konsekwencji rewolucji amerykaskiej. Strategia
kolonistów w Ameryce bazowaa na d eniu do unikania star w polu, które mogyby zakoczy si pora k, i prowadzeniu wojny na wycieczenie armii brytyjskiej
(patrz rozdziay 1. i 2.). Strategia amerykaska moga przynie sukces wtedy, gdyby
Brytyjczycy organizowali coraz to nowe kampanie ldowe na wielkich obszarach
trzynastu kolonii. Aby uderzy w strategi przeciwnika, Brytyjczycy musieliby znale  inny sposób signicia po zwycistwo. Mieli go na wycignicie rki: wystarczyo
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zaj lub zablokowa wszystkie najwa niejsze porty amerykaskie, a potem zabezpieczy je dziki potdze Royal Navy. Amerykanie nie posiadali floty wojennej i byli
zale ni od handlu zagranicznego. Zamknicie portów prawie na pewno zmusioby
ich do signicia po rozwizanie kompromisowe. Ale brytyjscy przywódcy w ogóle
nie pochylili si nad amerykask strategi. Byli przekonani, e ich armie s w stanie
zmusi Amerykanów do ulegoci, dlatego planowano kolejne kampanie ldowe, które rozgryway si na rozlegych przestrzeniach kolonii. Ka da z tych kampanii zakoczya si fiaskiem i ostatecznie to Amerykanie zakoczyli t wojn zwycistwem.
Strategia Unii w czasie wojny secesyjnej przewidywaa zajcie poudniowych
stanów i zdawienie rebelii w konsekwencji rozwiza siowych. Pónoc nie dysponowaa waciwie adnymi siami przeznaczonymi do ochrony wasnego terytorium, bazujc wycznie na piercieniu fortów pobudowanych wokó Waszyngtonu. Jeden z poudniowych generaów — „Stonewall” Jackson — potrafi
dostrzec ra c sabo strategii Pónocy i zaproponowa prezydentowi Skonfederowanych Stanów Ameryki Jeffersonowi Davisowi, aby armia konfederacka przekroczya Potomac, zaja Baltimore, odcia jedyny korytarz sieci kolejowej prowadzcy z Waszyngtonu na pónoc, zmusia administracj Abrahama Lincolna do
opuszczenia stolicy i zaniosa „zawieruch wojny do domów naszych przeciwników, zmuszajc ludzi z Pónocy do zrozumienia, e utrzymanie Poudnia w Unii pod
gro b bagnetu bdzie drogo kosztowa” (patrz rozdzia 4.). Jednak Davis nie zgodzi si na realizacj propozycji Jacksona. Genera Robert E. Lee prowadzi wojn,
bazujc na bezporednich, gorczkowych atakach na oddziay armii Unii —
zgodnie z zasadami, które musiay przynie Konfederacji klsk.
W czerwcu 1863 roku, kiedy genera Lee najecha Pensylwani, jego armia osigna Carlisle, miasto le ce w niewielkiej odlegoci na zachód od Harrisburga,
i Wrightsville nad rzek Susquehanna. Lee wiedzia, e prezydent Lincoln bdzie
nalega, aby armia Unii pozostaa pomidzy armi konfederack a Waszyngtonem.
Dziki tej wiedzy Lee móg pokrzy owa plany realizacji strategii Lincolna, uderzajc
od razu na Filadelfi, drugie co do wielkoci miasto Unii i istotny wze na szlaku
kolejowym pónoc-poudnie, prowadzcym wzdu wschodniego wybrze a. Gdyby
ten korytarz zostay przecity, Pónoc nie byaby w stanie du ej prowadzi wojny.
Armia Unii zostaaby zmuszona do tego, aby zaatakowa konfederatów przy pierwszej stosownej okazji. Gdyby Lee zaj umocnion pozycj na otwartym grzbiecie
jakiego pasma wzgórz, armia Unii poniosaby klsk. Tak wic genera Lee znajdowa si ju waciwie w sytuacji, która zapewniaa mu niemal pewne zwycistwo,
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ale nie potrafi doceni tego, co udao mu si uzyska. Ruszy z powrotem na poudnie i da si wcign w miertelny bój spotkaniowy pod Gettysburgiem (patrz
rozdzia 5.). Ta decyzja kosztowaa Poudnie przegran wojn.
Na pocztku 1943 roku, po tym jak faszystowski dyktator Adolf Hitler utraci
dwustupidziesiciotysiczn armi w kotle pod Stalingradem, feldmarszaek Erich
von Manstein zaproponowa realizacj planu, w myl którego wojska niemieckie
miay wycofa si na lini Dniepru, 450 mil na zachód od Stalingradu. Ten manewr
mia zachci Armi Czerwon do szybkiego natarcia w celu odcicia si hitlerowskich od przepraw na rzece. Armia niemiecka moga uderzy w strategi radzieck
dziki koncentracji pot nych si w okolicach Charkowa, 150 mil na pónocny
wschód od mostów na Dnieprze. Gdyby armia radziecka nacieraa dalej na zachód,
wojska niemieckie mogyby obej jej pónocn flank. Jak stwierdzi Manstein
w rozmowie z Hitlerem, to zamienioby „odwrót na wielk skal w operacj oskrzydlajc”3, która zepchnaby wojska radzieckie na wybrze a Morza Azowskiego
na poudniu i umo liwia ich zniszczenie. By to zatem plan pozwalajcy przeksztaci pora k w zwycistwo. Jednak Hitler nie dostrzeg otwierajcej si przed
III Rzesz strategicznej szansy i nie zgodzi si na realizacj wizji Mansteina (patrz
rozdzia 8.). W kolejnych latach armia niemiecka zmuszona bya do cigych odwrotów i ostatecznie zostaa rozbita.
Poczenie bezporednich dziaa zheng z niebezporednimi qi.
Konwencjonalne manewry zheng i niekonwencjonalne dziaania, okrelane jako qi,
to podstawowe elementy regu Sun Tzu umo liwiajcych signicie po zwycistwo
— zarówno na polu bitwy, jak i w szerszym ujciu strategicznym4. Element
zheng pozwala zwiza siy nieprzyjaciela w miejscu przy pomocy dziaa bezporednich po to, by mo na byo przechyli szal zwycistwa na swoj stron dziki
uderzeniu siami niekonwencjonalnymi qi w innym miejscu — tam, gdzie nikt nie
spodziewa si ataku.
Ta koncepcja znakomicie obrazuje kluczow zasad Tzu Sun, który by zdania,
e zawsze, gdy to mo liwe, armie powinny unika frontalnych ataków. Niech raczej
zachowuj si jak woda, która opywa wszelkie przeszkody i nie napiera na nie bezporednio. Sun Tzu wyra a t sam ide w stwierdzeniu: „Poznaj rozlokowanie
oddziaów [wroga], aby okreli teren atwy do utrzymania oraz teren zgubny. (…)
Siy armii dzieli si tak, aby unika atakowania miejsc, w których mo na napotka
silny opór, i uderza w luki w szeregach wroga”.
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Bitwa pod Waterloo stanowi wzorcowy przykad tego, jak dowódcy obu wrogich armii powinni byli wykorzysta elementy zheng i qi (czego w rzeczywistoci
nie zrobili). Zaniedbanie dowódcy brytyjskiego, ksicia Wellingtona, doprowadzio
do sprowadzenia zagro enia na jego armi. Zaniedbanie ze strony Napoleona stao
si przyczyn jego klski (patrz rozdzia 3.).
Wellington rozmieci armi brytyjsk wzdu grzbietu Mont-Saint-Jean, na
poudnie od Waterloo. Napoleon wysa jeden korpus do ataku na lew cz
centrum linii wroga. Tymczasem Wellington pozostawi poza obszarem walk —
kilkanacie mil dalej na zachód — siedemnastotysiczny korpus dowodzony
przez holenderskiego ksicia Wilhelma Fryderyka (z dynastii Oranje-Nassau).
Gdyby Wellington przesun ten korpus choby kilka mil bli ej zachodniej czci
linii grzbietu Mont-Saint-Jean, znalazby si on na pozycji, która umo liwiaby rozbicie — jako niebezporednia sia qi — skrzyda nacierajcej armii francuskiej.
Taki cios wywoaby chaos w szeregach francuskich. Tymczasem taki manewr nigdy nie zawita w gowie Wellingtona.
Jako e Wellington nie przesun korpusu ksicia Fryderyka bli ej swojej prawej
(zachodniej) flanki, szans obejcia skrzyda wroga otrzyma Napoleon, który mia
otwart drog do wysania jednego ze swoich korpusów w roli elementu qi w kierunku brytyjskiego prawego skrzyda, w czasie gdy Wellington by zajty obron
przed bezporednim (zheng) frontalnym atakiem armii francuskiej. Taki cios z kolei
spowodowaby chaos w szeregach armii brytyjskiej. Tyle e tak e i sam Napoleon
wcale nie planowa takiego manewru. Przeciwnie — jego oddziay traciy siy podczas
frontalnych ataków i ostatecznie zostay rozbite.
W maju 1862 r. „Stonewall” Jackson przeprowadzi doskona operacj z wykorzystaniem si zheng i qi skierowan przeciwko oddziaom Unii dowodzonym
przez Nathaniela B. Banksa (patrz rozdzia 4.). Jackson wysa swoj kawaleri prosto na pónoc drog Valley Pike. Je d cy byli jego si zheng, która zatrzymaa onierzy Banksa na szacach pod Strasburgiem. W tym samym czasie gówne siy
Jacksona pod yy do Front Royal na pónocnym wschodzie, wykonujc tym samym niebezporedni manewr qi, który zagrozi Banksowi odciciem drogi odwrotu i koniecznoci kapitulacji. W ostatniej chwili Banks zarzdzi popieszny
odwrót na pónoc, ale jego zdemoralizowana i osabiona armia zostaa potem
ostatecznie rozbita w bitwie pod Winchester.
W 1940 r. Erich von Manstein zaplanowa spektakularn operacj z wykorzystaniem elementów zheng i qi, kiedy przekona Adolfa Hitlera do cignicia uwagi
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sojuszników ku Holandii i pónocnej Belgii, gdzie dywizje niemieckie miay posuy si podstpem w celu wykorzystania elementu zheng udajcego gówny atak
bezporedni, podczas gdy decydujcy cios siami jednostek pancernych qi wyprowadzony przez Ardeny prawie do ostatniej chwili pozosta niezauwa ony (patrz
rozdzia 7.). Ten manewr sta si przyczyn klski Francji i ewakuacji armii brytyjskiej z Dunkierki.
Koncepcja czenia elementów zheng i qi znajduje swój wyraz w innej strategii
wojskowej: „Wywoaj zgiek na wschodzie, zaatakuj na zachodzie”. Koncepcj t
mo na streci w jednym zdaniu: „Sposobem uniknicia tego, co silne, jest zaatakowanie tego, co sabe”. Elementy zheng i qi tworz kompletny system pozwalajcy
wygrywa bitwy i kampanie. Bazuj one na zao eniu, e dziki podstpowi mo na
skoni przeciwnika do skierowania swoich najsilniejszych jednostek na odcinek,
który wydaje si by gównym celem ataku, cho w rzeczywistoci wcale nim nie
jest. Tym samym miejsce, w którym rzeczywicie nastpuje gówne uderzenie,
jest albo sabo bronione, albo niebronione w ogóle.
Zadbaj o przydzielenie dowództwa ludziom inteligentnym.
Sun Tzu stwierdza, e jednym z nieodzownych warunków kocowego zwycistwa
jest wybór i wsparcie udzielane generaom, którzy s mdrzy, godni zaufania,
yczliwi i odwa ni. W Sztuce wojny czytamy, e armie mog by zwyciskie tylko
wtedy, gdy prowadzi je „utalentowany genera, któremu nie przeszkadza wadca”5.
Wybór przywódców politycznych i wojskowych zale y od wielu czynników.
Wielu z nich cechuj znaczne umiejtnoci i determinacja, ale charyzma i zwyke wojenne szczcie czasami bywaj wa niejsze. Liderów czsto wybiera si podczas elekcji
dokonywanych pod wpywem emocji lub innych czynników — a nie po rozwa eniu
prawdziwych talentów kandydatów. Wybrani liderzy mog dobrze sprawdza si
podczas powierzania stanowisk i wadzy, chocia trudno mówi tu o jakiej regule.
Równie dobrze mog oni nie yczy sobie u swego boku zdolnych dowódców wojskowych lub innych liderów, którzy mogliby kwestionowa ich wadz lub rywalizowa z nimi podczas kolejnych wyborów. Ten lk przed otaczaniem si wartociowymi lud mi jest niemal powszechny w przypadku wszystkich dyktatorów.
Wiele interesujcych wniosków mo emy wycign z analizy przypadku Napoleona Bonaparte. Wielki wódz Francuzów nigdy nie czu si pewnie, poniewa
sam sign po wadz w konsekwencji zamachu stanu. Dlatego mianujc swoich
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marszaków, kierowa si nie tyle ich kompetencjami, co stopniem posuszestwa.
W takiej sytuacji popenienie bdu, który spowoduje jego upadek, byo tylko kwesti czasu. I tak te stao si pod Waterloo. Ludzie, którym powierzono dowodzenie
skrzydami armii Napoleona, najzwyczajniej w wiecie okazali si niekompetentni.
Cho Napoleon nie wykorzysta oskrzydlajcej siy qi, która mogaby doprowadzi
do rozstrzygnicia, wci móg wygra bitw, gdyby dowódcy korpusów na skrzydach dostrzegali szanse, jakie pojawiay si im tu przed nosem. Ich zaniechania
przyniosy cesarzowi pora k w bitwie, a potem wygnanie na wit Helen — wysp na poudniowym Atlantyku, gdzie kilka lat pó niej Napoleon po egna si z yciem (patrz rozdzia 3.).
1 lipca 1863 r. o zmierzchu, pierwszego dnia bitwy pod Gettysburgiem, genera
Robert E. Lee nie zgodzi si na prob generaa Jamesa Longstreeta, który namawia go do przesunicia armii konfederatów na poudniowy stok Cemetery Ridge.
Taka zmiana pozycji sprawiaby, e konfederaci znale liby si pomidzy siami Unii
i Waszyngtonem, zagra ajc w ten sposób bezpieczestwu stolicy Pónocy — a jednoznacznym rozkazem Abrahama Lincolna armia Pónocy miaa nie dopuci do
takiej sytuacji. Unionici zostaliby zmuszeni do opuszczenia pozycji obronnych na
wzniesieniu i uderzenia na konfederatów i… prawie na pewno ponieliby klsk.
Genera Lee odpowiedzia: „Oni s tam, na pozycji [wskazywa na Cemetery
Hill i Cemetery Ridge], i mam zamiar ich spra, chyba e to oni spior mnie”6.
To by jeden z takich momentów w historii, kiedy niekompetencja dowódcy staje
si zauwa alna dla wszystkich (patrz rozdzia 5.).
W sierpniu 1944 r., po tym jak alianci wydostali si z przyczóków w Normandii, trzej najwa niejsi dowódcy si sojuszniczych — Dwight D. Eisenhower, Bernard Law Montgomery i Omar Bradley — nie podjli adnych dziaa, kiedy genera George S. Patton Jr. zaproponowa szybki manewr siami dywizji amerykaskich
w dó Sekwany, a potem w kierunku kanau La Manche, który mógby spowodowa odcicie i otoczenie wszystkich niemieckich armii wci jeszcze bronicych si
w Normandii. Oto nadarzya si okazja, aby zakoczy wojn w cigu kilku tygodni.
Jednak dowódcy si sojuszników niechtnie podchodzili do zmiany systematycznego
planu przesuwania si krok po kroku w kierunku Renu — koncepcji stworzonej
wczeniej przez planistów operacji Overlord. Konsekwencj takiej decyzji byo wydu enie wojny o dziewi gorzkich miesicy i mier setek tysicy ludzi (patrz
rozdzia 9.).

Kup książkę

Poleć książkę

PONADCZASOWA MDRO SUN TZU

253

Latem 1950 roku amerykascy dowódcy Kolegium Poczonych Szefów Sztabów sprzeciwiali si planowi generaa Douglasa MacArthura przeprowadzenia
niespodziewanego desantu pod Inch’ n, w pobli u koreaskiej stolicy — Seulu.
Ldowanie pod Inch’ n miao doprowadzi do odcicia zaopatrzenia dla armii
pónocnokoreaskiej walczcej z siami ONZ na poudniu pówyspu. Plan MacArthura by gwarancj zniszczenia armii pónocnokoreaskiej (patrz rozdzia 10.).
Jednak Kolegium Poczonych Szefów Sztabów — bez wyobra ni i bez gotowoci
do podjcia ryzyka — przepeniay obawy i niemal do ostatniej chwili sprzeciwiao
si realizacji planu. MacArthur otrzyma jednak wsparcie prezydenta Trumana i innych przywódców cywilnych, dziki któremu mogo doj do desantu. A ten okaza
si penym sukcesem.
Na tej podstawie dochodzimy do nieuniknionego wniosku: przywódca niedostrzegajcy okazji jest skazany na pora k. Wedug Sun Tzu cech osigajcego sukcesy przywódcy jest to, e potrafi on przeanalizowa wszystkie czynniki wpywajce na okrelon sytuacj, a nastpnie podj na tej podstawie odpowiednie
dziaania. Znalezienie takich liderów powinno by celem wszystkich rzdów i armii.
Oczywicie czasem nasze wysiki prowadz do sukcesu, a czasem musimy pogodzi si z pora k. Zawsze jednak powinnimy pamita o przykadzie Adolfa Hitlera. Jego nieumiejtno dostrzegania czynników istotnych dla losów narodu
doprowadzia Niemcy do ruiny, dlatego jest on egzemplifikacj przywódcy, którego
za wszelk cen powinnimy unika.
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