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Rozdzia� V

Wytrwa�o��

Na wojnie, cz��ciej ni� gdziekolwiek indziej, sprawy przybieraj� niespodziewany ob-
rót. Cz��ciej te� z bliska wygl�daj� zupe�nie inaczej ni� wówczas, gdy patrzyli�my na nie
z daleka. Architekt mo�e ze spokojem obserwowa	 kolejne etapy powstawania jego
dzie�a nabieraj�cego kszta�tów zgodnych z planami. Nawet lekarz, który w o wiele
wi�kszym stopniu (w porównaniu z architektem) znajduje si� na �asce tajemniczych
si� i niepewno�ci, wie wystarczaj�co du�o o formach i efektach zastosowania �rodków,
jakie ma do swojej dyspozycji. Natomiast prowadz�cy dzia�ania wojenne dowódca
znajduje si� przez ca�y czas w wirze informacji — fa�szywych i prawdziwych,
b��dów pope�nianych w konsekwencji l�ków, zaniedbania, po�piechu, narusze�
jego autorytetu wynikaj�cych z b��dnych lub w�a�ciwych przes�anek, z�ej woli,
prawdziwego lub nieprawdziwego poczucia obowi�zku, indolencji i wyczerpania
oraz zdarze�, których nie jest w stanie przewidzie� �aden �miertelny cz�owiek.
Mówi�c krótko — dowódca jest ofiar� stu tysi�cy wra�e�, z których wi�kszo�	 ma
charakter zniech�caj�cy, a zdecydowana mniejszo�	 — zach�caj�cy. Dzi�ki wielo-
letnim do�wiadczeniom wojennym dowódca zaczyna zdobywa	 umiej�tno�ci, dzi�ki
którym zaczyna rozumie	 warto�	 tych zdarze�. Wielka odwaga i sta�o�	 charakteru
przeciwstawiaj� si� im niczym ska�a niewzruszona pod uderzeniami fal. Ten, kto
ulegnie sile tych wra�e�, nigdy nie zrealizuje swojego celu. W�a�nie z tego powodu
tak istotn� cech� jest wytrwa�e trzymanie si� raz obranego celu, dopóki nie pojawi�
si� inne przes�anki potwierdzaj�ce potrzeb� zmiany decyzji. Trzeba bowiem zauwa-
�y	, �e ze �wiec� mo�na by szuka	 jakiego� wybitnego dzie�a sztuki wojskowej, które
uda�oby si� bez wielkiego i sta�ego wysi�ku, trudów i wyrzecze�. Jako �e w takim
przypadku s�abo�	 fizyczna i duchowa cz�owieka zawsze podpowiadaj� mu potrzeb�
ulegni�cia, do celu mo�e zawie�� nas tylko ogromna si�a woli wyra�aj�ca si� w wy-
trwa�o�ci, podziwiana przez obecne i przysz�e pokolenia.
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Rozdzia� VI

Przewaga liczebna

Zarówno w kontek�cie taktyki, jak i strategii przewaga liczebna jest najogólniejsz�
zasad� odnoszenia zwyci�stw (…).

Je�li zapomnimy o wszelkich elementach zwi�zanych z bezpo�redni� przyczyn� i oko-
liczno�ciami prowadz�cymi do bitwy i je�li na ko�cu wy��czymy z naszego równania
tak�e znaczenie jako�ci oddzia�ów, poniewa� ta zmienna przybiera form� znanej nam
warto�ci, pozostanie nam jedynie czysta koncepcja bitwy bez jakiejkolwiek formy,
w której wyró�nimy tylko liczb� bior�cych w niej udzia� �o�nierzy.

To od tej liczby b�dzie zale�e	 zwyci�stwo. (…) Ale przewaga liczebna jest zaledwie
jednym z czynników, które sk�adaj� si� na zwyci�stwo. Nie mog�c osi�gn�	 dzi�ki niej
wszystkich celów — ani nawet celu g�ównego — przynosi nam ona niewiele po�ytku
w �wietle wielu rozmaitych okoliczno�ci, które maj� wp�yw na przebieg bitwy.

Jednak przewaga podlega stopniowaniu — mo�e by	 wyimaginowana, dwukrotna, trzy-
krotna lub czterokrotna itd. Ka�dy zauwa�y, �e taka klasyfikacja oznacza, i� przewaga
liczebna wystarcza (w ostatecznym rozrachunku) do przewa�enia szali zwyci�stwa.

W takiej sytuacji pozostaje nam tylko przyzna	, �e przewaga liczebna jest najwa�-
niejszym elementem decyduj�cym o wyniku starcia. Tyle �e aby sta	 si� przeciwwag�
dla innych czynników, musi by	 jedynie wystarczaj�co du�a. Bezpo�rednim wnioskiem
tego rozumowania jest stwierdzenie, �e przed przyst�pieniem do rozstrzygni�cia ko-
nieczne jest zebranie mo�liwie najwi�kszej liczby oddzia�ów.

Inn� spraw� jest kwestia tego, czy zgromadzone si�y wystarcz� nam do osi�gni�cia zwy-
ci�stwa, czy nie. Tak czy owak, powinni�my zrobi	 wszystko, co w naszej mocy, aby
osi�gn�	 przewag� liczebn�. Ten wniosek jest pierwsz� zasad� strategiczn�. Zdefinio-
wana w tak ogólnej formie równie dobrze mo�e dotyczy	 strategii Greków, jak i Persów,
Anglików i Maurów, Francuzów i Niemców. My jednak przyjrzymy si� bli�ej dzia�aniom
na europejskich teatrach wojny, aby sformu�owa	 wniosek bardziej precyzyjnie.

Fryderyk Wielki pokona� 80 000 Austriaków pod Lutyni�, dysponuj�c oko�o 30 000
�o�nierzy, a pod Rossbach rozbi� korpus licz�cy 50 000 ludzi, maj�c do dyspozycji
25 000 �o�nierzy. Wspomniane bitwy s� jednak jedynymi przyk�adami zwyci�stw nad
dwukrotnie i ponad dwukrotnie liczebniejszym wrogiem. W�tpliwo�ci budzi przy-
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wo�ywanie przyk�adu Karola XII i bitwy pod Narw�. Wojska rosyjskie z tamtego
okresu trudno nazwa	 wojskami europejskimi, a na dodatek nie wiemy za wiele
o szczegó�ach samego starcia. Pod Dreznem Bonaparte dysponowa� 120 000 �o�nie-
rzy, staj�c naprzeciw armii sk�adaj�cej si� z 220 000 �o�nierzy — a zatem nie mo�e
by	 mowy o dwukrotnej przewadze sprzymierzonych. Pod Kolinem Fryderyk Wielki
przegra� bitw�, dysponuj�c armi� sk�adaj�c� si� z 30 000 �o�nierzy przeciwko 50 000
Austriaków. Kl�sk� pod Lipskiem poniós� Bonaparte ze 160 000 �o�nierzy, próbuj�c
rozpaczliwie da	 odpór armii sprzymierzonych licz�cej sobie 280 000 ludzi (i tu nie
mo�na mówi	 o dwukrotnej przewadze).

Z tego mo�na wnioskowa	, �e w obecnej sytuacji militarnej w Europie bardzo trudno
nawet najbardziej utalentowanemu genera�owi odnie�	 zwyci�stwo w walce z przeciw-
nikiem posiadaj�cym dwukrotn� przewag� liczebn�. Je�eli zatem widzimy tak wielkie
znaczenie dwukrotnej przewagi liczebnej, która stanowi przeciwwag� dla najbardziej
nawet utalentowanych genera�ów, mo�emy by	 pewni, �e w standardowych okolicz-
no�ciach — podczas bitew du�ych i ma�ych — znaczna przewaga (cho	 nie musi to
by	 wcale przewaga wi�ksza ni� dwukrotna) wystarczy do zapewnienia zwyci�stwa,
niezale�nie od wszelkich niekorzystnych okoliczno�ci. Oczywi�cie mo�emy wyobra-
zi	 sobie w�wóz tak w�ski, �e nawet dziesi�ciokrotna przewaga nie zda si� na wiele,
tyle �e w takim przypadku trudno w ogóle mówi	 o bitwie.

S�dzimy zatem, �e (…) przewaga liczebna podczas decyduj�cego rozstrzygni�cia ma
kapitalne znaczenie i w wi�kszo�ci przypadków ten w�a�nie czynnik jest najwa�niejszym
elementem sukcesu. Si�a w miejscu rozstrzygaj�cego starcia wynika z si�y absolutnej
armii oraz umiej�tnego jej wykorzystania.

Tym samym pierwsza zasada brzmi: wyruszy	 w pole z mo�liwie najsilniejsz� armi�.
By	 mo�e stwierdzenie to wygl�da jak oklepany frazes, ale w rzeczywisto�ci wcale nie
jest tak banalne.

Gdyby�my byli szczerze przekonani co do tego, �e odpowiednia przewaga liczebna
pozwala osi�ga	 wszelkie zak�adane cele, naturalnym wnioskiem by�oby stwierdzenie,
i� przekonanie to wywiera wp�yw na przygotowania do wojny, prowadz�ce do tego,
aby wyj�	 w pole z jak najwi�ksz� liczb� oddzia�ów i albo zapewni	 sobie przewag�,
albo przynajmniej zadba	 o to, by nie osi�gn�� jej nasz przeciwnik. To tyle, je�li cho-
dzi o si�� absolutn�, za pomoc� której s� prowadzone dzia�ania wojenne.

O warto�ci tej si�y absolutnej decyduje rz�d. Chocia� dzia�ania wojenne zaczynaj�
si� w�a�ciwie od okre�lenia po��danej warto�ci absolutnej, która to przek�ada si� na
kluczow� cz��	 strategii wojny, niezmiennie najcz��ciej genera�, który ma dowodzi	
tymi si�ami podczas walk, musi traktowa	 warto�	 si�y absolutnej jak rzecz, na któr�
nie mia� �adnego wp�ywu. Dzieje si� tak dlatego, �e albo nie bra� udzia�u w pracach
przygotowawczych, albo okoliczno�ci uniemo�liwi�y odpowiedni� ich modyfikacj�.

Tam, gdzie osi�gni�cie absolutnej przewagi jest niemo�liwe, pozostaje jedynie stwo-
rzenie sytuacji, w której mo�na osi�gn�	 wzgl�dn� przewag� w chwili rozstrzygni�cia
dzi�ki umiej�tnemu wykorzystaniu dost�pnych si� i �rodków.
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Analiza obejmuj�ca teren i czas wydaje si� najistotniejszym czynnikiem pozwalaj�-
cym osi�gn�	 przewag� wzgl�dn� (cho	 nie jest to element decyduj�cy).

W�a�ciwa ocena przeciwników (Daun, Schwartzenburg), zuchwa�o�	 przejawiaj�ca si�
w pozostawieniu na krótki czas na drodze korpusu przeciwnika jedynie niewielkich
si� ubezpieczaj�cych, dynamika szybkich przemarszów, �mia�o�	 niespodziewanych
uderze�, zwi�kszona aktywno�	, która charakteryzuje jedynie wielkich ludzi w chwili
zagro�enia — oto �ród�a zwyci�stw tego rodzaju.

O wiele cz��ciej przewaga wzgl�dna, to jest sprawne zgromadzenie przewa�aj�cych
si� w miejscu decyduj�cego starcia, wynika z w�a�ciwej oceny chwili i wybrania za-
wczasu odpowiedniego kierunku dzia�a� oraz decyzji dotycz�cej po�wi�cenia tego,
co nieistotne, w imi� rzeczy wa�nych — to jest skoncentrowania mniejszych jedno-
stek w korpus dysponuj�cy przewag�. W tego rodzaju dzia�aniach przodowali w�a�nie
tacy wodzowie jak Fryderyk Wielki i Napoleon Bonaparte.
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Rozdzia� VII

Zaskoczenie

(…) Zaskoczenie nieprzyjaciela (…) stanowi w wi�kszym lub mniejszym stopniu
fundament wszelkich przedsi�wzi��, poniewa� bez niego trudno w�a�ciwie mówi�
o uzyskaniu przewagi w miejscu rozstrzygaj�cego starcia.

Zaskoczenie jest zatem drog� prowadz�c� do przewagi liczebnej. Poza tym powinno
by	 uwa�ane — co wynika z wywieranego wp�ywu na morale — za wa�ny czynnik
o niezale�nym charakterze. Je�li udaje si� osi�gn�� pe�ne zaskoczenie, jego efek-
tem jest zamieszanie w szeregach wroga oraz upadek ducha. Dysponujemy wieloma
przyk�adami �wiadcz�cymi o tym, �e efekt zaskoczenia zwi�ksza szans� zwyci�stwa.
W tym przypadku nie mówimy o zaskoczeniu podczas uderzenia, lecz ogólnej sytu-
acji militarnej, zwi�zanej z wszelkimi zasobami i si�ami armii, a zw�aszcza o kwestii
dotycz�cej zaskakuj�cego dla przeciwnika rozmieszczenia oddzia�ów. Równie dobrze
zatem zaskoczenie mo�e dotyczy	 ataku, jak i obrony (…).

Dwoma elementami sk�adaj�cymi si� na zaskoczenie s� szybko�� dzia�a� oraz
utrzymanie ich w tajemnicy. Te czynniki z kolei wymagaj� od rz�du oraz g�ów-
nodowodz�cego wielkiej energii, od armii za� — du�ej odpowiedzialno�ci za
s�owa przysi�gi wojskowej. Je�li miejsce �o�nierskiego honoru zajmuj� zniewie�cia�o�	
i brak zasad, nie mo�na liczy	 na jakiekolwiek zaskoczenie wroga. Nale�y przy tym
zauwa�y	, �e cho	 zaskoczenie jest nieodzownym elementem dzia�a� i nigdy nie po-
zostaje bez wp�ywu na dzia�ania wojenne, rzadko udaje si� osi�gn�	 zaskoczenie ca�-
kowite (…). Doszliby�my do niepoprawnych wniosków, wierz�c, �e dzi�ki zaskocze-
niu mo�na dokona	 prawdziwego prze�omu podczas dzia�a� wojennych. Chocia�
sama idea niesie obietnic� wielkich sukcesów, w rzeczywisto�ci wspania�e plany
zwykle spalaj� na panewce z powodu tar	 w machinie wojennej.

Zaskoczenie cz��ciej udaje si� osi�gn�	 na poziomie taktycznym. Dzieje si� tak z tego
prostego powodu, �e w tym przypadku wszystko odbywa si� w ograniczonych ramach
czasu i przestrzeni. A zatem w sferze strategii zaskoczenie b�dzie tym bardziej praw-
dopodobne, im bli�sze taktyki b�d� zastosowane si�y i �rodki. Trudniejsze — je�li
u�yte metody b�d� bli�sze sfery polityki.

Przygotowania do wojny trwaj� zwykle kilka miesi�cy. Skoncentrowanie oddzia�ów na
pozycjach wyj�ciowych wymaga zgromadzenia zapasów, za�o�enia magazynów oraz d�u-
gich przemarszów, których punkt docelowy przeciwnik mo�e pozna	 do�	 wcze�nie.
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Rzadko zatem zdarza si�, �e jaki� kraj jest w stanie zaskoczy	 inny wypowiedzeniem
wojny lub uderzeniem w jakim� konkretnym kierunku. W wiekach XVII i XVIII,
kiedy prowadzenie wojny w du�ej mierze polega�o na obleganiu umocnionych pozycji
(ten element dzia�a� stanowi� wa�ny i do�	 charakterystyczny element sztuki wo-
jennej), cz�stym celem dzia�a� by�o osi�gni�cie zaskoczenia i odci�cie jakiej� twierdzy.
Ale nawet w tamtych czasach rzadko udawa�o si� z powodzeniem osi�gn�	 zaskoczenie.

Za to w przypadku dzia�a� prowadzonych w ci�gu jednego lub dwóch dni zaskocze-
nie jest o wiele bardziej prawdopodobne. Cz�sto nietrudno jest wyprzedzi	 nieprzy-
jacielsk� kolumn� i zaj�	 wcze�niej jak�� wa�n� pozycj�, obszar, drog� itp.

Ktokolwiek s�dzi, �e dzi�ki zaskoczeniu na niewielk� skal� mo�e osi�gn�	 wielkie
korzy�ci — na przyk�ad takie jak zwyci�stwo w bitwie lub zaj�cie wa�nego magazynu
— wierzy w co�, co z pewno�ci� �atwo sobie wyobrazi	, ale co nie znajduje potwier-
dzenia w historii, poniewa� przyk�adów wielkich czynów, które by�y efektem takiego
zaskoczenia, nie ma zbyt wiele. Mo�emy z tego poprawnie wnioskowa	, �e na drodze
sukcesu stoj� naturalne przeszkody.

Kiedy obiecujemy sobie wielkie korzy�ci p�yn�ce z kampanii prowadzonych z uwzgl�d-
nieniem elementu zaskoczenia, my�limy o du�ej aktywno�ci si�, szybkich rozstrzy-
gni�ciach i nieoczekiwanych przemarszach jak o narz�dziach, dzi�ki którym mo�na
osi�gn�	 zak�adany cel. Jednak wspomniane czynniki, nawet je�li zostan� zastosowane
na szerok� skal�, nie zawsze gwarantuj� uzyskanie przewagi zaskoczenia. Widzimy
to wyra�nie na przyk�adzie dzia�a� dwóch wielkich wodzów — Fryderyka Wielkiego
i Napoleona Bonapartego — którzy, jak si� powszechnie s�dzi, charakteryzowali si�
wyj�tkowymi umiej�tno�ciami w tym zakresie. Pierwszy ze wspomnianych dowód-
ców w lipcu 1760 roku nieoczekiwanie porzuci� obl��enie Drezna, uderzaj�c na korpus
Lacy’ego. Chocia� potem znów ruszy� na Drezno, ca�e to intermezzo nie przynios�o mu
�adnych korzy�ci, a jego sytuacja w�a�ciwie jeszcze si� pogorszy�a, poniewa� w mi�-
dzyczasie upad�o K�odzko.

W 1813 roku Bonaparte tak�e zaskoczy� wszystkich obserwatorów, dwukrotnie od-
chodz�c spod Drezna ku Blücherowi (nie wspominaj�c ju� o jego wypadzie z Górnych
u�yc na Czechy). W obu przypadkach niczego nie zyska�. By�y to uderzenia w pró�-
ni�, kosztuj�ce go du�o czasu i si�, które mog�y te� sprawi	, �e znalaz�by si� w nie-
bezpiecznej sytuacji pod Dreznem.

A zatem nawet w tym elemencie rzemios�a wojennego zaskoczenie wcale nie musi
sta	 si� gwarancj� sukcesu dzi�ki aktywno�ci, energii i zdecydowaniu dowódcy. Aby
je osi�gn�	, konieczne jest tak�e pojawienie si� pewnych dodatkowych okoliczno�ci.

Ci sami wspomniani ju� wodzowie dostarczaj� nam przyk�adów �wietnie ilustruj�cych
zasad� d��enia do zaskoczenia. Najpierw zastanówmy si� nad dzia�aniem Bonapartego
i jego s�awnym manewrem z 1814 roku, skierowanym przeciwko korpusowi Blüchera,
wy��czonego wówczas z Wielkiej Armii i przemieszczaj�cego si� wzd�u� Marny. Trud-
no by�oby znale�	 inny przyk�ad dwudniowego przemarszu, który dzi�ki uzyskaniu
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zaskoczenia nieprzyjaciela przyniós�by równie wielkie skutki. Armia Blüchera roz-
ci�gni�ta na dystansie trzech dni marszu zosta�a doszcz�tnie rozbita i ponios�a wiel-
kie straty, zupe�nie tak jakby zosta�a unicestwiona w walnej bitwie. By�o to mo�liwe
wy��cznie dzi�ki uzyskaniu przewagi zaskoczenia, poniewa� gdyby Blücher bra� pod
uwag� mo�liwo�	 uderzenia Bonapartego, zorganizowa�by swój marsz zupe�nie inaczej.
Efekt starcia wynika� zatem z b��du Blüchera. Bonaparte o nim nie wiedzia�, ale tym
razem do wodza Francuzów u�miechn��o si� szcz��cie.

Podobnie rzecz mia�a si� z bitw� pod Legnic�, do której dosz�o w 1760 roku. Fryderyk
Wielki odniós� wspania�e zwyci�stwo dzi�ki temu, �e w noc poprzedzaj�c� bitw�
zmieni� pozycj� swoich wojsk. Laudon zosta� kompletnie zaskoczony tym manewrem
i w konsekwencji straci� 70 armat oraz 10 000 ludzi. Chocia� w tym okresie wojny
Fryderyk Wielki cz�sto manewrowa� — to zbli�a� si� do nieprzyjaciela, to znów si�
od niego oddala�, aby nie dopu�ci	 do bitwy lub cho	by tylko pokrzy�owa	 plany
nieprzyjaciela — ta jedna zmiana pozycji w nocy z 14 na 15 sierpnia 1760 roku wcale
nie mia�a na celu unikni�cia starcia. Sam król stwierdzi� wówczas, �e pozycja z 14 sierp-
nia po prostu mu si� nie podoba�a. A zatem i w tej sytuacji przypadek odegra� zasad-
nicz� rol�. Gdyby nie szcz��liwe zrz�dzenie losu w zwi�zku z atakiem i nocn� zmian�
pozycji oraz trudnym terenem, wynik starcia móg�by by	 zupe�nie inny.

Co wi�cej, tak�e w wy�szej i najwy�szej sferze strategii znajdujemy przyk�ady zdarze�
�wiadcz�cych o tym, �e zaskoczenie mo�e przynie�	 �wietne efekty. Przywo�ajmy cho	-
by w tym tylko miejscu wspania�e przemarsze Wielkiego Elektora z Frankonii na
Pomorze i z Marchii (Brandenburgii) nad Prego��, kampani� z 1757 roku czy s�ynne
pokonanie prze��czy alpejskich przez Bonapartego w 1800 roku. W tym drugim
przypadku armia wroga zrezygnowa�a z obrony ca�ego terytorium, by nast�pnie ska-
pitulowa	. Natomiast w 1757 roku inna armia by�a bardzo bliska wycofania si� z teatru
dzia�a� wojennych, stoj�c u progu ca�kowitej kl�ski. Na ko�cu mo�emy te� przywo-
�a	 uderzenie Fryderyka Wielkiego na �l�sk, podaj�c je jako przyk�ad wojny ca�kiem
nieoczekiwanej. Wszystkie te kampanie s� przyk�adami wielkich sukcesów, ale w hi-
storii wojen tego rodzaju wydarzenia nie s� zbyt liczne, je�li tylko nie pomylimy ich z
sytuacjami, w których pa�stwo — w wyniku braku aktywno�ci i energii (Saksonia w
1756 roku i Rosja w 1812 roku) — nie zd��y�o zako�czy	 swoich przygotowa� do
wojny.

(…) Zaskoczenie mo�e osi�gn�� tylko ta strona, która dyktuje warunki. A wa-
runki dyktuje ten, kto zadba� o to, aby wszystkie dzia�ania wykona� zgodnie z ka-
nonami sztuki wojennej. Je�li zaskoczymy przeciwnika, korzystaj�c z niew�a�ci-
wych si� i �rodków, to zamiast si�gn�� po zwyci�stwo, mo�emy liczy� jedynie
na pot��ny cios odwetowy. W takim bowiem przypadku wróg nie musi specjalnie
martwi� si� tym, �e go zaskoczyli�my, a nasz b��d daje mu okazj� unikni�cia
przykrych konsekwencji.
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Rozdzia� VIII

Fortel

Udany fortel (…) jest w gruncie rzeczy dzia�aniem podst�pnym, ale mimo
wszystko ró�ni si� od tego, co powszechnie nazywa si� oszustwem, poniewa� nie
dochodzi do niedotrzymania s�owa. Osoba uciekaj�ca si� do fortelu pozwala
osobie oszukiwanej pope�ni� b��dy wynikaj�ce z braku zrozumienia natury rzeczy,
które — wp�ywaj�c na wynik — nagle w jej oczach zmieniaj� ocen� istoty rze-
czy. Mo�emy zatem powiedzie�, �e tak jak dowcip jest �onglerk� ideami i kon-
cepcjami, tak fortel jest �onglerk� czynami.

(…) Nie bez kozery greckie wyrazy „fortel” i „strategia” maj� ten sam �ród�os�ów1.
Pomimo wszystkich rzeczywistych i pozornych zmian, jakie zasz�y w formie prowadze-
nia wojny od czasów staro�ytnych Greków, s�owo „fortel” wci�� dobrze oddaje praw-
dziw� istot� dzia�a� wojennych.

Je�li sam� realizacj� planu uderzenia — bitw� — pozostawimy w sferze taktyki i spoj-
rzymy na strategi� jak na sztuk� polegaj�c� na umiej�tnym wykorzystywaniu wszyst-
kich si� i �rodków, to poza si�ami charakteru, takimi jak rozbuchana ambicja, która
zawsze przymusza do dzia�ania niczym naci�gni�ta spr��yna, oraz silna wola, która
z kolei rzadko poddaje si� presji, wydaje si� nie istnie	 �adna subiektywna cecha rów-
nie trafnie jak fortel nadaj�ca si� do kontrolowania i inicjowania dzia�a� strategicz-
nych. Powszechna tendencja do zaskakiwania (…) prowadzi nas do wniosku, �e w ka�-
dej próbie uzyskania zaskoczenia znajduje si� element zaskoczenia — cho	by by�
niewielki.

W sferze strategii nie znajduje si� dzia�a� innych ni� te prowadz�ce do starcia i obej-
muj�ce powi�zane z walk� �rodki. Na poziomie strategii (w odró�nieniu od normal-
nego �ycia) nie trzeba si� martwi	 o transakcje sk�adaj�ce si� w ca�o�ci ze s�ów —
takie jak deklaracje, o�wiadczenia itd. A jednak to w�a�nie s�owa s� g�ównym tanim
narz�dziem pozwalaj�cym przebieg�emu uczestnikowi zdarze� wyprowadzi	 kogo�
w pole.

                                                           
1 Por. strategia (gr. strategos); fortel — z greckiego strat�g�ma od strat�gos (genera�,

dowódca) i stratos (armia) — przyp. t�um.
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Pewna cz��	 dzia�a�, jakie podejmuje si� w czasie wojny — fa�szywe plany i rozkazy
przekazywane �wiadomie w celu wprowadzenia przeciwnika w b��d, nieprawdziwe
raporty trafiaj�ce do wroga — w sferze strategicznej maj� tak niewielkie znaczenie,
�e korzysta si� z nich tylko w wyj�tkowych sytuacjach. Z tego powodu nie mog� one
by	 uwa�ane za dzia�ania spontanicznie sprokurowane przez lidera.

Jednak przygotowania do bitwy — przynajmniej w zakresie tych fa�szywych wskazó-
wek podsuwanych wrogowi — wymagaj� sporego nak�adu czasu i si�. Tym wi�kszego,
im wi�ksze wra�enie chcia�oby si� wywrze	. I jako �e zwykle tego czasu i si� brakuje,
bardzo niewielka liczba tych tak zwanych demonstracji spe�nia zadania, z my�l� o któ-
rych zosta�y stworzone. Jest wr�cz rzecz� niebezpieczn� wydzielanie na d�u�szy czas
wi�kszych si� wy��cznie w celu oszukania przeciwnika, gdy� takie dzia�ania zawsze
wi��� si� z ryzykiem, a wówczas oddzia�ów tych mo�e zabrakn�	 w miejscu rozstrzy-
gaj�cego starcia.

Im s�absze s� jednak si�y znajduj�ce si� w dyspozycji dowództwa, tym lepiej na-
daj� si� do wykorzystania w ramach fortelu. Ale fortel staje si� ostatni� desk�
ratunku dla s�abych i malutkich, tych, którym na nic nie przyda si� ju� roztrop-
no�� ani m�dro��, w chwili gdy wydaje si�, �e wszystko sprzysi�g�o si� przeciwko
nim. Im bardziej beznadziejna jest sytuacja, tym bardziej atrakcyjna wydaje si�
wizja pojedynczego, desperackiego uderzenia i tym �atwiej przychodzi do g�owy
my�l o wsparciu swojej �mia�o�ci podst�pem. Odwaga i fortel — uwolnione od
kalkulacji i wszelkich trosk dotycz�cych przysz�o�ci — wzajemnie si� nap�dzaj�,
a dzi�ki temu ledwo dostrzegalna iskra prowadzi do pojawienia si� �aru nadziei,
który mo�e jeszcze przerodzi� si� w wielki po�ar.
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Rozdzia� IX

Koncentracja si� w terenie

Najlepsz� strategi� jest zadbanie o to, aby zawsze by� bardzo silnym — przede
wszystkim w uj�ciu ogólnym, a nast�pnie tak�e w miejscu rozstrzygaj�cego star-
cia. A zatem poza spo�ytkowaniem energii na przygotowanie armii (praca ta nie
zawsze nale�y do genera�a) nie istnieje jakikolwiek inny imperatyw czy prostsze
prawo strategii ponad to, aby zawsze dysponowa� skoncentrowanymi si�ami. 
adna
cz��� armii nie powinna by� wydzielana z si� g�ównych, chyba �e zostanie ona
przeznaczona do realizacji jakiego� wa�nego celu w nag�ej potrzebie.

Wojna jest zderzeniem si� dwóch przeciwnych si�. Z samej istoty takiej kolizji wynika,
�e wi�ksza si�a nie tylko niweluje mniejsz�, ale i porywa j� ze sob�. To stwierdzenie
prowadzi nas do podstawowego wniosku, �e nie nale�y ucieka	 si� do dzia�a� stop-
niowych. Zasadniczym prawem wojny wydaje si� zamiast tego jednoczesne u�ycie
wszystkich si�, które maj� prze�ama	 obron� przeciwnika.

I tak te� w�a�nie dzieje si� w rzeczywisto�ci — przynajmniej tam, gdzie dzia�ania
wojenne maj� charakter mechanicznej interakcji. Je�li bowiem na starcie sk�ada si�
sta�a interakcja wzajemnie znosz�cych si� si� niszcz�cych, �atwo wyobrazi	 sobie tak�e
miejsce dla sukcesywnego wprowadzania do walki nowych si�. Tak w�a�nie ma si�
sprawa na poziomie taktyki, poniewa� zasadnicz� rol� w jej realizacji odgrywa bro�
palna (…). Je�li oddzia� tysi�ca �o�nierzy prowadzi wymian� ognia z oddzia�em licz�-
cym sobie pi�ciuset ludzi, to ��czne straty b�d� zale�e	 od wyj�ciowej wielko�ci si�
obu stron. Tysi�c �o�nierzy wystrzeli dwa razy wi�cej pocisków ni� pi�ciuset, jednak
wi�cej kul znajdzie swój cel w grupie tysi�ca ludzi ni� pi�ciuset, poniewa� zak�adamy,
�e stoj� oni g��ciej i bli�ej jeden drugiego. Je�li uznamy, �e liczba trafie� b�dzie dwu-
krotnie wi�ksza, wówczas straty ka�dej ze stron b�d� równe. Za�ó�my teraz, �e w od-
dziale pi�ciuset �o�nierzy straty wynios� dwie�cie ludzi niezdolnych do walki — tyle
samo co w oddziale sk�adaj�cym si� z tysi�ca m��czyzn. Je�li strona dysponuj�ca
mniejszym oddzia�em posiada poza zasi�giem ognia odwody w sile kolejnych pi�ciu-
set �o�nierzy, to obaj przeciwnicy maj� do swojej dyspozycji o�miuset strzelców. Tyle
tylko, �e z jednej strony w tej liczbie znajdzie si� pi�ciuset pe�nych zapa�u, wypocz�-
tych i posiadaj�cych pe�ny zapas amunicji, a z drugiej — owych o�miuset m��czyzn
mo�e nie zachowywa	 w�a�ciwego szyku, potrzebowa	 amunicji lub by	 po prostu
zm�czonych. Za�o�enie, �e tylko z powodu przewagi liczebnej oddzia� tysi�ca �o�nierzy
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poniesie takie same straty jak oddzia�, na który sk�ada si� pi�ciuset, z pewno�ci�
trudno uzna	 za poprawne. A zatem wi�ksze straty tej strony, która trzyma oddzia�
pi�ciuset �o�nierzy w rezerwie, musz� zosta	 uznane za niekorzystn� konsekwencj�
pierwotnego uk�adu si�. Co wi�cej, trzeba te� przyzna	, �e w wi�kszo�ci przypadków
podczas pierwszego starcia tysi�c �o�nierzy b�dzie mia�o nad pi�ciuset innymi przewa-
g�, a to oznacza, �e mo�e doj�	 do wyparcia wroga z zajmowanych pozycji i zmusze-
nia go do odwrotu.

(…) Wyra	nie wida�, jak u�ycie podczas jednego starcia zbyt wielkich si� mo�e
si� sta� dzia�aniem niekorzystnym, gdy� nawet je�li w pierwszej chwili nasze si�y
pozwol� uzyska� przewag�, w nast�pnej przyjdzie nam za to zap�aci�.

To niebezpiecze�stwo grozi nam jednak tylko dopóty, dopóki trwa nieporz�dek w sze-
regach, tj. zamieszanie i s�abo�	, czyli jednym s�owem — póki mamy do czynienia
z sytuacj� kryzysow� zwi�zan� z ka�d� bitw� i dotycz�c� nawet zwyci�zcy. W czasie
rozlu	nienia spowodowanego wyczerpaniem pojawienie si� uzupe�nie� ma decy-
duj�ce znaczenie dla losów bitwy.

Kiedy jednak mija czas rozpr��enia po zwyci�stwie i na placu boju pozostaje jedynie
przewaga morale, która jest konsekwencj� ka�dej wiktorii, �wie�e oddzia�y na nic si� ju�
nie zdadz�, poniewa� poci�gnie je za sob� fala odwrotu. Pokonana armia nie stanie
si� na drugi dzie� po kl�sce armi� zwyci�sk� za spraw� znacznych odwodów.
W tym miejscu docieramy do �ród�a wielkiej materialnej ró�nicy pomi�dzy taktyk�
i strategi�.

Taktyczne efekty starcia, konsekwencje bitwy i wyniki dzia�a� podejmowanych
przed jej rozstrzygni�ciem w wi�kszo�ci znajduj� si� w ramach definiowanych grani-
cami wspomnianego okresu nieporz�dku i s�abo�ci. Natomiast wynik strategiczny —
to jest ogólny wynik walki oraz wszystkich zwyci�stw, ma�ych i du�ych — wykracza
ca�kowicie poza ten okres. Mo�na o nim mówi	 dopiero wówczas, gdy zsumuje si�
wyniki wszystkich poszczególnych star	, tworz�c jedn�, niezale�n� ca�o�	. W tym
momencie czas kryzysu nale�y do przesz�o�ci, oddzia�y odzyskuj� si�y oraz form� i s�
obecnie s�absze jedynie o tak� warto�	, jaka zosta�a bezpowrotnie zniszczona na polu
bitwy.

Konsekwencj� tej ró�nicy jest fakt, �e w ramach taktyki przewiduje si� ci�g�e u�yt-
kowanie si�, podczas gdy strategia wymaga jedynie dzia�a� symultanicznych.

Je�li na poziomie taktycznym nie mog� zdecydowa	 o wszystkim na podstawie pierw-
szego sukcesu i musz� mie	 pewne w�tpliwo�ci dotycz�ce kolejnych etapów realizacji
planu, rozumie si� samo przez si�, �e pierwotnie wykorzystam do dzia�a� tylko tyle
si�, ile (w mojej ocenie) zapewni mi osi�gni�cie celu. Reszt� pozostawi� w odwodzie
poza zasi�giem ognia lub z dala od dzia�a� wojennych. Uczyni� tak po to, aby móc
wykorzysta	 �wie�e si�y do walki ze �wie�ymi oddzia�ami wroga lub by dzi�ki nim
prze�ama	 szyki zm�czonych walk� jednostek nieprzyjaciela. Na poziomie strate-
gicznym wszystko wygl�da jednak inaczej. Po cz��ci dzieje si� tak dlatego, (…) �e
nie ma podstaw, aby obawia	 si� reakcji tu� po tym, jak uda�o si� osi�gn�	 sukces,
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jako �e wraz z nim ko�czy si� czas kryzysu, a po cz��ci dlatego, �e wszystkie u�yte
strategicznie si�y wcale nie musz� by	 os�abione. Pewne straty ponios�y tylko te od-
dzia�y, które znalaz�y si� w ogniu walk taktycznych. Oznacza to zatem, �e os�abione
zosta�y tylko te si�y, których u�ycie by�o nieuniknione, a w �adnym razie wszystkie te
znajduj�ce si� w rezerwie strategicznej i w dyspozycji dowódcy podczas star	 z wrogiem
(chyba �e w konsekwencji niepotrzebnych decyzji zosta�y one u�yte taktycznie). Korpu-
sy, które z uwagi na ogóln� przewag� liczebn� nie bra�y udzia�u w walce lub te�
uczestniczy�y w niej tylko w niewielkim stopniu, ale których sama obecno�	 na miej-
scu walk przynios�a pozytywne efekty, po rozstrzygni�ciu pozostaj� w tej samej for-
mie co wcze�niej, a podczas planowania nowych przedsi�wzi�	 traktuje si� je tak,
jakby przez ca�y czas pozostawa�y nieaktywne.

Je�li zatem w uj�ciu strategicznym straty nie rosn� wraz ze zwi�kszeniem liczby za-
anga�owanych wojsk, a cz�sto dzieje si� wr�cz przeciwnie (…), oznacza to wyra�nie,
�e na poziomie strategii nigdy nie mo�na mówi	 o wykorzystaniu zbyt wielkich si� i,
w konsekwencji, �e wszystkie si�y musz� zosta	 wykorzystane równocze�nie do na-
tychmiastowego osi�gni�cia celu.

Zm�czenie, wyczerpanie i niedostatki podczas wojny stanowi� specjaln� zasad� de-
strukcji, która wcale nie musi nale�e	 do grupy zagadnie� zwi�zanych z walk�, ale
mniej lub bardziej jest z ni� nierozerwalnie zwi�zana. Bez w�tpienia zalicza si� j� za
to do strategii. Bezsprzeczny jest tak�e fakt, �e wspomniane zm�czenie, wyczerpanie
i niedostatki nale�� te� (mo�e nawet w wi�kszym stopniu) do dziedziny taktycznej,
chocia� w �wietle tego, �e dzia�anie o charakterze taktycznym jest krótsze, elementy
te odgrywaj� mniejsz� rol�. Z drugiej strony — w uj�ciu strategicznym — gdy ko-
nieczne jest odniesienie do d�u�szych okresów i wi�kszej przestrzeni dzia�a�, rola ta
urasta nie tylko do miana wa�nej, ale czasami staje si� wr�cz rozstrzygaj�ca. Sytuacja,
gdy zwyci�ska armia ponosi wi�ksze straty z powodu chorób ni� na polu walki,
wcale nie jest wyj�tkowa.

(…) atwo przychodzi nam wyobra�enie sobie sytuacji, w której pod koniec kampanii
lub innego zadania strategicznego wszystko to, co znajduje si� w granicach obszaru
destrukcji, zostanie os�abione tak, �e pojawienie si� �wie�ych si� oka�e si� decyduj�cym
zdarzeniem.

Post�piliby�my jednak wbrew naukom p�yn�cym z do�wiadczenia, gdyby�my uznali,
�e armia pojawiaj�ca si� na polu bitwy po raz pierwszy posiada wy�sze morale ni� ta,
która znajduje si� ju� w ogniu walki, podobnie jak to si� dzieje z rezerw� taktyczn�
posiadaj�c� wi�ksz� warto�	 ni� oddzia�y, które ponios�y znaczne straty od ognia nie-
przyjaciela. Nieudana kampania pozbawia �o�nierzy odwagi i wp�ywa na upadek morale
armii, ale sukces ma dzia�anie odwrotne.

Troch� inaczej wygl�da sytuacja z niedostatkiem, na który sk�adaj� si� g�ównie dwa
elementy: potrzeba po�ywienia oraz potrzeba schronienia dla wojska — kwater b�d�
odpowiednio przygotowanych obozowisk. Obie te potrzeby bez w�tpienia b�d� ros�y
proporcjonalnie do wzrostu liczby zgromadzonych w jednym punkcie �o�nierzy. Ale
czy przewaga si� nie pozwala te� wybra	 najlepszego rozwi�zania — to jest rozprosze-



96  O  S T R A T E G I I  W  U J � C I U  O G Ó L N Y M

nia si� w celu zyskania swobody manewru w przestrzeni, a tym samym zapewnienia so-
bie schronienia i lepszych zasobów niezb�dnych do przetrwania?

Je�li Bonaparte podczas inwazji na Rosj� w 1812 roku skoncentrowa� swoj� wielk� ar-
mi�, prowadz�c j� wzd�u� jednej osi i zadziwiaj�c wszystkich swoim dzia�aniem, ale tym
samym przyczyniaj�c si� do trudno�ci aprowizacyjnych, manewry te musimy t�uma-
czy	 post�powaniem zgodnym z jego w�asn� maksym�, która mówi�a o tym, �e nigdy
nie mo�na by	 zbyt silnym w punkcie rozstrzygaj�cego starcia. Czy w tym konkret-
nym przypadku nie nagi�� niebezpiecznie swoich zasad? To pytanie wykracza poza
nasz obszar zainteresowa�. Pewne jest jednak, �e je�li chcia�by wówczas unikn�	
problemów zwi�zanych ze swoj� decyzj� o skupieniu si�, wystarczy�oby, gdyby jego
korpusy przemieszcza�y si� szerszym frontem. Podczas kampanii rosyjskiej brak prze-
strzeni nie by� problemem i rzadko zdarza si� tak, �e w ogóle takim problemem si�
staje. Tym samym nie ma podstaw do skonstruowania wniosku, jakoby jednoczesne
wprowadzenie do walki wi�kszych si� musia�o si� wi�za	 z wielkim ich os�abieniem.
Ale za�ó�my teraz, �e pomimo polepszenia sytuacji wynik�ej z wydzielenia cz��ci armii
z�e warunki pogodowe oraz typowy trud wojenny spowodowa�y zmniejszenie nawet
tych si�, które przesuni�to do rezerwy z my�l� o ich pó�niejszym u�yciu. Niezmiennie
musimy oceni	 ca�o�	 dzia�a� i zada	 nast�puj�ce pytanie: Czy zmniejszenie si� wy-
starczy, aby zrównowa�y	 zyski osi�gni�te w konsekwencji przewagi liczebnej, które
sta�y si� naszym udzia�em w wyniku wyboru wielu kierunków?

(…) Podczas niezale�nych star	 bez wi�kszego wysi�ku jeste�my w stanie okre�li	 si�y
niezb�dne do osi�gni�cia zak�adanego celu. A to oznacza te�, �e nie mamy problemów
ze stwierdzeniem, jaka cz��	 naszych si� jest nadmiarowa. Tymczasem na poziomie
strategicznym taka ocena mo�e nie by	 mo�liwa, gdy� ani cel strategiczny, ani jego
granice nie s� tak dok�adnie okre�lone jak te na poziomie taktycznym. Tym samym
to, co na poziomie taktycznym mo�e by	 uwa�ane za nadwy�k� si�, na poziomie strate-
gicznym powinno stanowi	 narz�dzie wykorzystania pierwotnego sukcesu — je�li
nadarzy si� ku temu odpowiednia okazja.

Dzi�ki wyj�tkowej przewadze liczebnej Bonaparte móg� w 1812 roku dotrze	 do Mo-
skwy i zaj�	 stolic� mocarstwa. Gdyby przy tym uda�o mu si� te� wykorzysta	 swoj�
przewag� do ca�kowitego rozbicia armii rosyjskiej, móg�by — co mo�na stwierdzi	
z du�ym prawdopodobie�stwem — zawrze	 w Moskwie pokój, który w innej sytuacji
by� mniej realny.

(…) Je�li na poziomie taktycznym si�y zbrojne trac� na warto�ci w konsekwencji
czasu interakcji, co prowadzi do stwierdzenia, �e czas staje si� czynnikiem decyduj�cym
o wyniku ko�cowym, na poziomie strategicznym nic takiego nie ma miejsca. Destruk-
cja si� zbrojnych, b�d�ca tak�e konsekwencj� up�ywu czasu na poziomie strategii,
mo�e by	 w jednej cz��ci zniwelowana dzi�ki masie, a w innej — dzi�ki innym dzia-
�aniom (…).

(…) Wszystkie dost�pne nam si�y przeznaczone do osi�gni�cia celu strategicznego
powinny by	 u�yte równocze�nie. Realizacja tego zadania b�dzie tym pe�niejsza, im
bardziej w okre�lonym czasie skoncentrujemy si� na jednym zadaniu.
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(…) Potrzeb� sta�ego dbania o wspó�dzia�anie wszystkich si� (…), czyli pilnowanie,
aby �adna cz��	 armii nie pró�nowa�a, uwa�amy za regu�� niezwykle istotn�. Kto-
kolwiek pozwala sobie na posiadanie si�, dla których przeciwnik nie znalaz� zaj�cia,
kto dopuszcza do tego, by cz��	 jego si� maszerowa�a, a wi�c nie wykonywa�a �adnej
istotnej czynno�ci, podczas gdy armia wroga prowadzi bój, ten �le gospodaruje swoimi
si�ami. W tym sensie jest to marnotrawstwo si� gorsze nawet ni� ich niew�a�ciwe
wykorzystanie. Je�li dzia�anie jest nieuniknione, wówczas konieczno�ci� jest, aby
wszystkie cz��ci (armii) dzia�a�y wspólnie, poniewa� nawet najmniej celowa ak-
tywno�� niezmiennie anga�uje i prowadzi do zniszczenia cz��ci si� nieprzyjaciela.
Tymczasem oddzia�y ca�kowicie nieaktywne s� w tym momencie kompletnie
zneutralizowane.
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