


Tytuł oryginału: Sun Tzu at Gettysburg: Ancient Military Wisdom in the Modern World

Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek
Projekt okładki: Magdalena Stasik

ISBN: 978-83-246-4474-2

Copyright © 2011 by Bevin Alexander
Maps by Jeffrey L. Ward
All rights reserved.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any 
means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage 
retrieval system, without permission from the Publisher.

Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. 
All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej 
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, 
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym 
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi 
bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte  
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej 
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne 
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION 
nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe 
z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: editio@editio.pl
WWW: http://editio.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)

Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę 
• Oceń książkę 

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

http://helion.pl/page354U~rt/sunget
http://helion.pl/page354U~rf/sunget
http://helion.pl/page354U~ro/sunget
http://editio.pl/page354U~/
http://helion.pl/page354U~rf/sunget


S P I S  T R E � C I

Spis map 7

WPROWADZENIE:
Aby unikn�� jego si�y, atakuj wroga tam, gdzie jest s�aby 9

1. Bitwa, która zmieni�a �wiat: Saratoga, 1777 r. 15

2. Kampania w Karolinach,
bitwa pod Yorktown i ameryka�ska niepodleg�o��, 1781 r. 33

3. Napoleon pod Waterloo, 1815 r. 59

4. Kampanie wojny secesyjnej z 1862 r. 89

5. Gettysburg, 1863 r. 127

6. Bitwa nad Marn�, 1914 r. 145

7. Niemieckie zwyci�stwo w kampanii francuskiej, 1940 r. 159

8. Stalingrad, 1942 r. 183

9. Wyzwolenie Francji, 1944 r. 201



6  SUN TZU POD GETTYSBURGIEM

10. Inch’	n oraz inwazja na Kore� Pó�nocn�, 1950 r. 223

11. Ponadczasowa m�dro�� Sun Tzu 245

PODZI
KOWANIA 255

PRZYPISY 257

WYBRANA BIBLIOGRAFIA 287



S P I S  M A P

 

Kampania prowadz�ca do bitwy pod Saratog� w 1777 r. 22

Rewolucja ameryka�ska 1780 – 1781 r. 38

Bitwa pod Yorktown i bitwa w pobli�u Virginia Capes, 1781 r. 55

Przebieg kampanii prowadz�cej do bitwy pod Waterloo
15 – 19 czerwca 1815 r. 67

Wschodni teatr dzia�a� wojennych w latach 1861 – 1865 94 – 95

Kampania Jacksona w dolinie Shenandoah, 1862 r. 97

Bitwy kampanii siedmiodniowej 26 czerwca – 2 lipca 1862 r. 112

Kampania prowadz�ca do drugiej bitwy pod Manassas
19 lipca – 1 wrze�nia 1862 r. 115

Druga bitwa pod Manassas 29 – 30 sierpnia 1862 r. 119

Kampania Antietam 3 – 20 wrze�nia 1862 r. 122

Kampania prowadz�ca do bitwy pod Gettysburgiem
10 czerwca – 14 lipca 1863 r. 128 – 129

Bitwa pod Gettysburgiem 1 – 3 lipca 1863 r. 134



8  SUN TZU POD GETTYSBURGIEM

Plan Schlieffena 1914 r. 149

Zaj�cie Niderlandów i Francji 1940 r. 166 – 167

Prze�om pod Sedanem 13 maja 1940 r. 169

Stalingrad 1942 r. 188

Inwazja w Normandii i wyzwolenie Francji, 1944 r. 208 – 209

Desant pod Inch’	n i interwencja Chin w Korei, 1950 r. 227



R O Z D Z I A �  1 1

Ponadczasowa m�dro�� Sun Tzu

a ksi��ka zawiera opis przypadków zastosowania (i braku zastosowania) regu�
Sun Tzu w niektórych najwa�niejszych kampaniach wojennych na przestrzeni

ostatnich trzech wieków, prowadz�c nas do zdefiniowania niezwykle jaskrawego
wniosku: wszystkie regu�y Sun Tzu bazuj� na zdrowym rozs�dku — zastosowanym
z pe�n� determinacj� i rzetelno�ci�. Dowódcy, którzy podczas swoich operacji nie
odwo�ywali si� do zdrowego rozs�dku, najcz��ciej ponosili kl�sk�. Ci, którzy korzy-
stali z jego podpowiedzi, mieli wi�ksze szanse odniesienia zwyci�stwa.

Sun Tzu przekonuje nas do tego, aby dobrze zastanowi� si� nad ka�dym pro-
blemem — spojrze� na niego ze wszystkich stron i z ró�nych perspektyw — to
znaczy rozpozna� zarówno jego negatywne konsekwencje, jak i ewentualne korzy�ci.
Zach�ca nas do jasnego definiowania tego, co chcemy osi�gn��, i skupienia wszyst-
kich si� i �rodków w celu realizacji postawionego sobie zadania. Wszystkie te stwier-
dzenia mog� wydawa� si� oczywiste, ale faktem jest, �e my — ludzie — cz�sto
pozwalamy rz�dzi� sob� naszym nami�tno�ciom, uprzedzeniom i egoistycznym
pragnieniom.

Inne maksymy Sun Tzu mówi� o tym by: nie atakowa� „formacji dobrze
przygotowanych do walki”, ale sk�oni� do tego przeciwnika i — w konsekwencji
— pokona� go; wygrywa� bitwy dzi�ki koncentracji si�, mobilno�ci i osi�gni�ciu
przewagi zaskoczenia; pozna� teren dzia�a� na obszarze zajmowanym przez wroga,
zdoby� wiedz� na temat rozmieszczenia jego si� oraz potencja�u armii; nie wkracza�
na obszar, na którym mo�na zosta� odci�tym, i polega� na przemy�lanych planach
dzia�a�, a nie liczy� na to, �e zwyci�stwo stanie si� naszym udzia�em dzi�ki ofiarno�ci
i po�wi�ceniu �o�nierzy.

T
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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 okre�lo-
nej sytuacji. Sukces jest mo�liwy dzi�ki m�drej i wnikliwej analizie w poszukiwaniu
rozwi�zania konkretnego problemu.

Poni�sze przyk�ady odwo�uj� si� do niektórych z najwa�niejszych zasad Sun
Tzu, pokazuj�c ich ponadczasow� m�dro��, pomimo bardzo ró�nych okoliczno�ci
i odmiennego charakteru problemów, z jakimi borykali si� dowódcy uczestnicz�cy
w ka�dym z opisywanych wydarze�.

Unikaj wojny ze wszystkich si�.

Pierwsza zasada Sun Tzu jest z wielu wzgl�dów tak�e najwa�niejsza. „Wojna jest
najwi�ksz� spraw� pa�stwa, podstaw� �ycia i �mierci, Drog� do przetrwania lub
zag�ady”1, mówi Sun Tzu. Nigdy nie mo�na by� pewnym wyniku wojny, dlatego
wej�cie na �cie�k� wojenn� powinno by� ostateczno�ci�. Sprawdzenie wszelkich in-
nych mo�liwo�ci zawczasu jest konieczno�ci�. Kompromisy s� znacznie lepszym
wyj�ciem ni� rozlew krwi i zniszczenie mienia oraz ofiary z ludzkiego �ycia.

W okresie poprzedzaj�cym wybuch rewolucji ameryka�skiej brytyjscy przy-
wódcy zignorowali m�dro�� wspomnianej regu�y Sun Tzu (patrz rozdzia� 1.).
W tym czasie liczba ludno�ci trzynastu kolonii ameryka�skich osi�gn��a ju� po-
ziom jednej trzeciej populacji Wielkiej Brytanii, a Adam Smith, autor Bogactwa naro-
dów, przewidywa�, �e w ci�gu wieku znaczenie Ameryki wzro�nie na tyle, i� stanie si�
ona wa�niejszym graczem na scenie mi�dzynarodowej ni� Wielka Brytania. Jedy-
nym pragmatycznym rozwi�zaniem dla Wielkiej Brytanii by�o przyznanie kolo-
niom równych praw — w��cznie z prawem do reprezentacji w brytyjskim parla-
mencie. Tymczasem brytyjscy liderzy polityczni zgodzili si� jedynie na niewielkie
ust�pstwa, a potem od razu rozpocz�li dzia�ania wojenne, których celem by�o
zd�awienie wszelkiego oporu.

Z podobn� odmow� wyboru rozs�dnej alternatywy dla wojny mieli�my do
czynienia tu� przed wybuchem I wojny �wiatowej w 1914 roku (patrz rozdzia� 6.).
Obie strony globalnego konfliktu nap�dza�a chciwo�� i pragnienie zemsty. Bry-
tyjczycy obawiali si� rosn�cej pot�gi gospodarczej Niemiec, a Francja chcia�a odzy-
ska� utracone prowincje — Alzacj� i Lotaryngi�. Dla Niemiec argumentem do
udzia�u w wojnie by�a agresywna ekspansja w obszarach zamorskich, przy czym kraj
ten zupe�nie ignorowa� zwi�zane z ni� obawy Brytyjczyków. Austro-W�gry chcia�y



PONADCZASOWA M�DRO�� SUN TZU 247

natomiast rozbi� Serbi� i uniemo�liwi� Rosji ekspansj� na Ba�kanach. �adne z wiel-
kich mocarstw nie by�o zainteresowane osi�gni�ciem kompromisu. Wybuch�a
straszna wojna, która mocno os�abi�a wszystkie pi�� pot�g i przygotowa�a grunt do
katastrofalnych kl�sk, do których dosz�o w nast�pnym pokoleniu.

Stany Zjednoczone mog�y niewiele zyska� i wiele straci�, podejmuj�c w 1950
roku prób� wymazania z mapy �wiata Korei Pó�nocnej i stworzenia jednej —
zjednoczonej — Korei. Nowe pa�stwo korea�skie nie wp�yn��oby jako� znacz�co
na wzrost pot�gi Stanów Zjednoczonych, natomiast zniszczenie strategicznego bu-
fora, jakim dla Pekinu by�a Korea Pó�nocna, zabezpieczaj�ca równiny pó�noc-
nych Chin, uznane zosta�o w komunistycznych Chinach za powa�ne zagro�enie.
Pekin stanowczo ostrzega� Stany Zjednoczone, �e taka próba b�dzie dla Chin wy-
starczaj�cym powodem wszcz�cia dzia�a� wojennych, jednak administracja Truma-
na oraz Douglas MacArthur zupe�nie zignorowali wszelkie sygna�y (patrz roz-
dzia� 10.). Administracja ameryka�ska my�la�a tylko o rozwi�zaniu, które by�oby
najbardziej korzystne dla Stanów Zjednoczonych, a nie o tym, co nale�y zrobi� dla
z�agodzenia napi�� w Azji Wschodniej. Konsekwencj� by�a straszna dwuipó�letnia
wojna, której nikt nie chcia� i która kosztowa�a �ycie setek tysi�cy ludzi i doprowa-
dzi�a do utrzymuj�cej si� przez ca�e pokolenie wrogo�ci mi�dzy Chinami i Stanami
Zjednoczonymi.

Uderzenie w strategi� przeciwnika.

„Najwy�sz� form� realizacji sztuki wojennej jest udaremnienie planów przeciw-
nika”, g�osi Sun Tzu2. To cel nadrz�dny. Niewiele pa�stw wygrywa wojny, nie znaj-
duj�c sposobu uniemo�liwienia wrogowi realizacji w�asnej strategii. A mimo to
historia pokazuje, �e bardzo cz�sto dowódcy nie robi� nic w kierunku zastosowania
tej zasady w praktyce, koncentruj�c si� jedynie na w�asnej strategii.

Jednym z najbardziej jaskrawych przyk�adów takiego dzia�ania jest kl�ska po-
niesiona przez Brytyjczyków w konsekwencji rewolucji ameryka�skiej. Strategia
kolonistów w Ameryce bazowa�a na d��eniu do unikania star� w polu, które mo-
g�yby zako�czy� si� pora�k�, i prowadzeniu wojny na wycie�czenie armii brytyjskiej
(patrz rozdzia�y 1. i 2.). Strategia ameryka�ska mog�a przynie�� sukces wtedy, gdyby
Brytyjczycy organizowali coraz to nowe kampanie l�dowe na wielkich obszarach
trzynastu kolonii. Aby uderzy� w strategi� przeciwnika, Brytyjczycy musieliby zna-
le� inny sposób si�gni�cia po zwyci�stwo. Mieli go na wyci�gni�cie r�ki: wystarczy�o
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zaj�� lub zablokowa� wszystkie najwa�niejsze porty ameryka�skie, a potem zabezpie-
czy� je dzi�ki pot�dze Royal Navy. Amerykanie nie posiadali floty wojennej i byli
zale�ni od handlu zagranicznego. Zamkni�cie portów prawie na pewno zmusi�oby
ich do si�gni�cia po rozwi�zanie kompromisowe. Ale brytyjscy przywódcy w ogóle
nie pochylili si� nad ameryka�sk� strategi�. Byli przekonani, �e ich armie s� w stanie
zmusi� Amerykanów do uleg�o�ci, dlatego planowano kolejne kampanie l�dowe, któ-
re rozgrywa�y si� na rozleg�ych przestrzeniach kolonii. Ka�da z tych kampanii za-
ko�czy�a si� fiaskiem i ostatecznie to Amerykanie zako�czyli t� wojn� zwyci�stwem.

Strategia Unii w czasie wojny secesyjnej przewidywa�a zaj�cie po�udniowych
stanów i zd�awienie rebelii w konsekwencji rozwi�za� si�owych. Pó�noc nie dys-
ponowa�a w�a�ciwie �adnymi si�ami przeznaczonymi do ochrony w�asnego te-
rytorium, bazuj�c wy��cznie na pier�cieniu fortów pobudowanych wokó� Wa-
szyngtonu. Jeden z po�udniowych genera�ów — „Stonewall” Jackson — potrafi�
dostrzec ra��c� s�abo�� strategii Pó�nocy i zaproponowa� prezydentowi Skonfede-
rowanych Stanów Ameryki Jeffersonowi Davisowi, aby armia konfederacka prze-
kroczy�a Potomac, zaj��a Baltimore, odci��a jedyny korytarz sieci kolejowej prowa-
dz�cy z Waszyngtonu na pó�noc, zmusi�a administracj� Abrahama Lincolna do
opuszczenia stolicy i zanios�a „zawieruch� wojny do domów naszych przeciwni-
ków, zmuszaj�c ludzi z Pó�nocy do zrozumienia, �e utrzymanie Po�udnia w Unii pod
grob� bagnetu b�dzie drogo kosztowa�” (patrz rozdzia� 4.). Jednak Davis nie zgo-
dzi� si� na realizacj� propozycji Jacksona. Genera� Robert E. Lee prowadzi� wojn�,
bazuj�c na bezpo�rednich, gor�czkowych atakach na oddzia�y armii Unii —
zgodnie z zasadami, które musia�y przynie�� Konfederacji kl�sk�.

W czerwcu 1863 roku, kiedy genera� Lee najecha� Pensylwani�, jego armia osi�-
gn��a Carlisle, miasto le��ce w niewielkiej odleg�o�ci na zachód od Harrisburga,
i Wrightsville nad rzek� Susquehanna. Lee wiedzia�, �e prezydent Lincoln b�dzie
nalega�, aby armia Unii pozosta�a pomi�dzy armi� konfederack� a Waszyngtonem.
Dzi�ki tej wiedzy Lee móg� pokrzy�owa� plany realizacji strategii Lincolna, uderzaj�c
od razu na Filadelfi�, drugie co do wielko�ci miasto Unii i istotny w�ze� na szlaku
kolejowym pó�noc-po�udnie, prowadz�cym wzd�u� wschodniego wybrze�a. Gdyby
ten korytarz zosta�y przeci�ty, Pó�noc nie by�aby w stanie d�u�ej prowadzi� wojny.
Armia Unii zosta�aby zmuszona do tego, aby zaatakowa� konfederatów przy pierw-
szej stosownej okazji. Gdyby Lee zaj�� umocnion� pozycj� na otwartym grzbiecie
jakiego� pasma wzgórz, armia Unii ponios�aby kl�sk�. Tak wi�c genera� Lee znaj-
dowa� si� ju� w�a�ciwie w sytuacji, która zapewnia�a mu niemal pewne zwyci�stwo,
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ale nie potrafi� doceni� tego, co uda�o mu si� uzyska�. Ruszy� z powrotem na po�u-
dnie i da� si� wci�gn�� w �miertelny bój spotkaniowy pod Gettysburgiem (patrz
rozdzia� 5.). Ta decyzja kosztowa�a Po�udnie przegran� wojn�.

Na pocz�tku 1943 roku, po tym jak faszystowski dyktator Adolf Hitler utraci�
dwustupi��dziesi�ciotysi�czn� armi� w kotle pod Stalingradem, feldmarsza�ek Erich
von Manstein zaproponowa� realizacj� planu, w my�l którego wojska niemieckie
mia�y wycofa� si� na lini� Dniepru, 450 mil na zachód od Stalingradu. Ten manewr
mia� zach�ci� Armi� Czerwon� do szybkiego natarcia w celu odci�cia si� hitlerow-
skich od przepraw na rzece. Armia niemiecka mog�a uderzy� w strategi� radzieck�
dzi�ki koncentracji pot��nych si� w okolicach Charkowa, 150 mil na pó�nocny
wschód od mostów na Dnieprze. Gdyby armia radziecka naciera�a dalej na zachód,
wojska niemieckie mog�yby obej�� jej pó�nocn� flank�. Jak stwierdzi� Manstein
w rozmowie z Hitlerem, to zamieni�oby „odwrót na wielk� skal� w operacj� oskrzy-
dlaj�c�”3, która zepchn��aby wojska radzieckie na wybrze�a Morza Azowskiego
na po�udniu i umo�liwi�a ich zniszczenie. By� to zatem plan pozwalaj�cy prze-
kszta�ci� pora�k� w zwyci�stwo. Jednak Hitler nie dostrzeg� otwieraj�cej si� przed
III Rzesz� strategicznej szansy i nie zgodzi� si� na realizacj� wizji Mansteina (patrz
rozdzia� 8.). W kolejnych latach armia niemiecka zmuszona by�a do ci�g�ych odwro-
tów i ostatecznie zosta�a rozbita.

Po��czenie bezpo�rednich dzia�a� zheng z niebezpo�rednimi qi.

Konwencjonalne manewry zheng i niekonwencjonalne dzia�ania, okre�lane jako qi,
to podstawowe elementy regu� Sun Tzu umo�liwiaj�cych si�gni�cie po zwyci�stwo
— zarówno na polu bitwy, jak i w szerszym uj�ciu strategicznym4. Element
zheng pozwala zwi�za� si�y nieprzyjaciela w miejscu przy pomocy dzia�a� bezpo-
�rednich po to, by mo�na by�o przechyli� szal� zwyci�stwa na swoj� stron� dzi�ki
uderzeniu si�ami 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 op�ywa wszelkie przeszkody i nie napiera na nie bez-
po�rednio. Sun Tzu wyra�a t� sam� ide� w stwierdzeniu: „Poznaj rozlokowanie
oddzia�ów [wroga], aby okre�li� teren �atwy do utrzymania oraz teren zgubny. (…)
Si�y 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 przyk�ad tego, jak dowódcy obu wro-
gich armii powinni byli wykorzysta� elementy zheng i qi (czego w rzeczywisto�ci
nie zrobili). Zaniedbanie dowódcy brytyjskiego, ksi�cia Wellingtona, doprowadzi�o
do sprowadzenia zagro�enia na jego armi�. Zaniedbanie ze strony Napoleona sta�o
si� przyczyn� jego kl�ski (patrz rozdzia� 3.).

Wellington rozmie�ci� armi� brytyjsk� wzd�u� grzbietu Mont-Saint-Jean, na
po�udnie od Waterloo. Napoleon wys�a� jeden korpus do ataku na lew� cz���
centrum linii wroga. Tymczasem Wellington pozostawi� poza obszarem walk —
kilkana�cie mil dalej na zachód — siedemnastotysi�czny korpus dowodzony
przez holenderskiego ksi�cia Wilhelma Fryderyka (z dynastii Oranje-Nassau).
Gdyby Wellington przesun�� ten korpus cho�by kilka mil bli�ej zachodniej cz��ci
linii grzbietu Mont-Saint-Jean, znalaz�by si� on na pozycji, która umo�liwi�aby roz-
bicie — jako niebezpo�rednia si�a qi — skrzyd�a nacieraj�cej armii francuskiej.
Taki cios wywo�a�by chaos w szeregach francuskich. Tymczasem taki manewr nig-
dy nie za�wita� w g�owie Wellingtona.

Jako �e Wellington nie przesun�� korpusu ksi�cia Fryderyka bli�ej swojej prawej
(zachodniej) flanki, szans� obej�cia skrzyd�a wroga otrzyma� Napoleon, który mia�
otwart� drog� do wys�ania jednego ze swoich korpusów w roli elementu qi w kie-
runku brytyjskiego prawego skrzyd�a, w czasie gdy Wellington by� zaj�ty obron�
przed bezpo�rednim (zheng) frontalnym atakiem armii francuskiej. Taki cios z kolei
spowodowa�by chaos w szeregach armii brytyjskiej. Tyle �e tak�e i sam Napoleon
wcale nie planowa� takiego manewru. Przeciwnie — jego oddzia�y traci�y si�y podczas
frontalnych ataków i ostatecznie zosta�y rozbite.

W maju 1862 r. „Stonewall” Jackson przeprowadzi� doskona�� operacj� z wy-
korzystaniem si� zheng i qi skierowan� przeciwko oddzia�om Unii dowodzonym
przez Nathaniela B. Banksa (patrz rozdzia� 4.). Jackson wys�a� swoj� kawaleri� pro-
sto na pó�noc drog� Valley Pike. Jedcy byli jego si�� zheng, która zatrzyma�a �o�-
nierzy Banksa na sza�cach pod Strasburgiem. W tym samym czasie g�ówne si�y
Jacksona pod��y�y do Front Royal na pó�nocnym wschodzie, wykonuj�c tym sa-
mym niebezpo�redni manewr qi, który zagrozi� Banksowi odci�ciem drogi od-
wrotu i konieczno�ci� kapitulacji. W ostatniej chwili Banks zarz�dzi� po�pieszny
odwrót na pó�noc, ale jego zdemoralizowana i os�abiona armia zosta�a potem
ostatecznie rozbita w bitwie pod Winchester.

W 1940 r. Erich von Manstein zaplanowa� spektakularn� operacj� z wykorzy-
staniem elementów zheng i qi, kiedy przekona� Adolfa Hitlera do �ci�gni�cia uwagi
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sojuszników ku Holandii i pó�nocnej Belgii, gdzie dywizje niemieckie mia�y pos�u-
�y� si� podst�pem w celu wykorzystania elementu zheng udaj�cego g�ówny atak
bezpo�redni, podczas gdy decyduj�cy cios si�ami jednostek pancernych qi wypro-
wadzony przez Ardeny prawie do ostatniej chwili pozosta� niezauwa�ony (patrz
rozdzia� 7.). Ten manewr sta� si� przyczyn� kl�ski Francji i ewakuacji armii brytyj-
skiej z Dunkierki.

Koncepcja ��czenia elementów zheng i qi znajduje swój wyraz w innej strategii
wojskowej: „Wywo�aj zgie�k na wschodzie, zaatakuj na zachodzie”. Koncepcj� t�
mo�na stre�ci� w jednym zdaniu: „Sposobem unikni�cia tego, co silne, jest zaata-
kowanie tego, co s�abe”. Elementy zheng i qi tworz� kompletny system pozwalaj�cy
wygrywa� bitwy i kampanie. Bazuj� one na za�o�eniu, �e dzi�ki podst�powi mo�na
sk�oni� przeciwnika do skierowania swoich najsilniejszych jednostek na odcinek,
który wydaje si� by� g�ównym celem ataku, cho� w rzeczywisto�ci wcale nim nie
jest. Tym samym miejsce, w którym rzeczywi�cie nast�puje g�ówne uderzenie,
jest albo s�abo bronione, albo niebronione w ogóle.

Zadbaj o przydzielenie dowództwa ludziom inteligentnym.

Sun Tzu stwierdza, �e jednym z nieodzownych warunków ko�cowego zwyci�stwa
jest wybór i wsparcie udzielane genera�om, którzy s� m�drzy, godni zaufania,
�yczliwi i odwa�ni. W Sztuce wojny czytamy, �e armie mog� by� zwyci�skie tylko
wtedy, gdy prowadzi je „utalentowany genera�, któremu nie przeszkadza w�adca”5.

Wybór przywódców politycznych i wojskowych zale�y od wielu czynników.
Wielu z nich cechuj� znaczne umiej�tno�ci i determinacja, ale charyzma i zwyk�e wo-
jenne szcz��cie czasami bywaj� wa�niejsze. Liderów cz�sto wybiera si� podczas elekcji
dokonywanych pod wp�ywem emocji lub innych czynników — a nie po rozwa�eniu
prawdziwych talentów kandydatów. Wybrani liderzy mog� dobrze sprawdza� si�
podczas powierzania stanowisk i w�adzy, chocia� trudno mówi� tu o jakiej� regule.
Równie dobrze mog� oni nie �yczy� sobie u swego boku zdolnych dowódców woj-
skowych lub innych liderów, którzy mogliby kwestionowa� ich w�adz� lub rywali-
zowa� z nimi podczas kolejnych wyborów. Ten l�k przed otaczaniem si� warto-
�ciowymi ludmi jest niemal powszechny w przypadku wszystkich dyktatorów.

Wiele interesuj�cych wniosków mo�emy wyci�gn�� z analizy przypadku Na-
poleona Bonaparte. Wielki wódz Francuzów nigdy nie czu� si� pewnie, poniewa�
sam si�gn�� po w�adz� w konsekwencji zamachu stanu. Dlatego mianuj�c swoich
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marsza�ków, kierowa� si� nie tyle ich kompetencjami, co stopniem pos�usze�stwa.
W takiej sytuacji pope�nienie b��du, który spowoduje jego upadek, by�o tylko kwe-
sti� czasu. I tak te� sta�o si� pod Waterloo. Ludzie, którym powierzono dowodzenie
skrzyd�ami armii Napoleona, najzwyczajniej w �wiecie okazali si� niekompetentni.
Cho� Napoleon nie wykorzysta� oskrzydlaj�cej si�y qi, która mog�aby doprowadzi�
do rozstrzygni�cia, wci�� móg� wygra� bitw�, gdyby dowódcy korpusów na skrzy-
d�ach dostrzegali szanse, jakie pojawia�y si� im tu� przed nosem. Ich zaniechania
przynios�y cesarzowi pora�k� w bitwie, a potem wygnanie na �wi�t� Helen� — wy-
sp� na po�udniowym Atlantyku, gdzie kilka lat póniej Napoleon po�egna� si� z �y-
ciem (patrz rozdzia� 3.).

1 lipca 1863 r. o zmierzchu, pierwszego dnia bitwy pod Gettysburgiem, genera�
Robert E. Lee nie zgodzi� si� na pro�b� genera�a Jamesa Longstreeta, który nama-
wia� go do przesuni�cia armii konfederatów na po�udniowy stok Cemetery Ridge.
Taka zmiana pozycji sprawi�aby, �e konfederaci znaleliby si� pomi�dzy si�ami Unii
i Waszyngtonem, zagra�aj�c w ten sposób bezpiecze�stwu stolicy Pó�nocy — a jed-
noznacznym rozkazem Abrahama Lincolna armia Pó�nocy mia�a nie dopu�ci� do
takiej sytuacji. Unioni�ci zostaliby zmuszeni do opuszczenia pozycji obronnych na
wzniesieniu i uderzenia na konfederatów i… prawie na pewno ponie�liby kl�sk�.

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 przyczó�ków w Norman-
dii, trzej najwa�niejsi dowódcy si� sojuszniczych — Dwight D. Eisenhower, Ber-
nard Law Montgomery i Omar Bradley — nie podj�li �adnych dzia�a�, kiedy gene-
ra� George S. Patton Jr. zaproponowa� szybki manewr si�ami dywizji ameryka�skich
w dó� Sekwany, a potem w kierunku kana�u La Manche, który móg�by spowodo-
wa� odci�cie i otoczenie wszystkich niemieckich armii wci�� jeszcze broni�cych si�
w Normandii. Oto nadarzy�a si� okazja, aby zako�czy� wojn� w ci�gu kilku tygodni.
Jednak dowódcy si� sojuszników niech�tnie podchodzili do zmiany systematycznego
planu przesuwania si� krok po kroku w kierunku Renu — koncepcji stworzonej
wcze�niej przez planistów operacji Overlord. Konsekwencj� takiej decyzji by�o wy-
d�u�enie wojny o dziewi�� gorzkich miesi�cy i �mier� setek tysi�cy ludzi (patrz
rozdzia� 9.).
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Latem 1950 roku ameryka�scy dowódcy Kolegium Po��czonych Szefów Szta-
bów sprzeciwiali si� planowi genera�a Douglasa MacArthura przeprowadzenia
niespodziewanego desantu pod Inch’	n, w pobli�u korea�skiej stolicy — Seulu.
L�dowanie pod Inch’	n mia�o doprowadzi� do odci�cia zaopatrzenia dla armii
pó�nocnokorea�skiej walcz�cej z si�ami ONZ na po�udniu pó�wyspu. Plan Ma-
cArthura by� gwarancj� zniszczenia armii pó�nocnokorea�skiej (patrz rozdzia� 10.).
Jednak Kolegium Po��czonych Szefów Sztabów — bez wyobrani i bez gotowo�ci
do podj�cia ryzyka — przepe�nia�y obawy i niemal do ostatniej chwili sprzeciwia�o
si� realizacji planu. MacArthur otrzyma� jednak wsparcie prezydenta Trumana i in-
nych przywódców cywilnych, dzi�ki któremu mog�o doj�� do desantu. A ten okaza�
si� pe�nym sukcesem.

Na tej podstawie dochodzimy do nieuniknionego wniosku: przywódca niedo-
strzegaj�cy okazji jest skazany na pora�k�. Wed�ug Sun Tzu cech� osi�gaj�cego suk-
cesy przywódcy jest to, �e potrafi on przeanalizowa� wszystkie czynniki wp�y-
waj�ce na okre�lon� sytuacj�, a nast�pnie podj�� na tej podstawie odpowiednie
dzia�ania. Znalezienie takich liderów powinno by� celem wszystkich rz�dów i armii.
Oczywi�cie czasem nasze wysi�ki prowadz� do sukcesu, a czasem musimy pogo-
dzi� si� z pora�k�. Zawsze jednak powinni�my pami�ta� o przyk�adzie Adolfa Hi-
tlera. Jego nieumiej�tno�� dostrzegania czynników istotnych dla losów narodu
doprowadzi�a Niemcy do ruiny, dlatego jest on egzemplifikacj� przywódcy, którego
za wszelk� cen� powinni�my unika�.
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