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Wizja prawideł konfliktów druga

I
Przeto mistrz wojowania do mistrzostwa swe-

go dochodzi Moc budując, a nie przez rozkazów 
wydawanie. [...] A kto na Mocy polega, ludzi pcha  
do walki, aż na podobieństwo bali i kamieni się toczą. 
Naturą onych nieporuszoność jest, gdy na płaskiej 
ziemi leżą, pędu zaś na pochyłości nabierają. Kancia-
ste nieruchomo trwają, a okrągłe w dół się toczą.

Z tego mistrza wojowania Moc płynie – do walki 
ludzi posyłanie podobnym jest toczeniu kamieni 
krągłych z wysokiej góry. (Sun Zi V. 11–12)

Gdyby usunąć z traktatu Sztuka wojny wszystko oprócz 
powyższych słów, niewiele straciłoby starożytne dzieło ze 
swojej użyteczności. Również najsłynniejsza maksyma wo-
jenna „Najlepiej uderzyć na zamiary wroga” (chiń. 攻心為上) 
w swojej głębszej warstwie oznacza oddziaływanie na kal-
kulacje zysku i uniknięcia odpowiedzialności oraz inne pa-
rametry motywacji i woli w umyśle obiektu oddziaływania1.

To prawidło jest dobrze osadzone w naszej kulturze – oswa-
jamy się z nim już w latach szkolnych, poznając dowcip o tym, 

1 Piotr Plebaniak, Chiny. Zrozumieć imperium. Pulsujący matecznik  
Cywilizacji, Warszawa 2020, s. 250–252.
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jak robi się dzieci. Mianowicie za pomocą pary i elektryczno-
ści. Zamyka się w pokoju parę i wyłącza elektryczność.

W powieści Pomnik cesarzowej Achai znajdziemy opis  
następującego fortelu:

– Wczoraj [...] kilkudziesięciu swoim wrogom wysłałem 
krótkie liściki o tej samej treści. Tak żeby ich podener-
wować przed snem. Żeby im się źle zasypiało.
– Co było w tych listach?
– Dwa zdania. „Wszystko się wydało. Ucieczka wska-
zana natychmiast!”
[...]
– Zawsze lubiłeś durne dowcipy.
– Nie takie durne! – Rand zaczął się śmiać. – Czterech 
adresatów zniknęło dzisiejszej nocy. Pewnie gdzieś 
uciekają!2

Równą przebiegłością posługiwał się jeden z bohaterów 
trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego: 

Kamienne kule z gwizdem poleciały ku miastu, wa-
ląc w mury i budynki. Reynevan widział, w co trafiły 
pociski, wiedział, w co celowano. Ostrzałowi pod-
dawano Wieżę Dziobową i basztę nad Bramą Świd-
nicką, główne bastiony obrony od południa i wscho-
du, jak również bogate kamienice w rynku i kościół  
farny. Jan Kralovec z Hradku był doświadczonym 
dowódcą, wiedział, komu dokuczać i czyj majątek 
niszczyć. O tym, jak długo miasto się broniło, decy-
dowały zwykle nastroje wśród patrycjatu i kleru3.

Jeszcze inny przykład: dbający o bezpieczeństwo klien-
tów właściciel stadniny może pilnować, aby zwłaszcza po-
czątkujący jeźdźcy nie dostawali koni, które jadły owies –  
ta wysokoenergetyczna pasza sprawia, że konie są bardziej 

2 Andrzej Ziemkiewicz, Pomnik cesarzowej Achai, t. IV, Lublin 2014, r. 2.
3 Andrzej Sapkowski, Lux perpetua, Warszawa 2006,  r. 1.
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rozbrykane, a więc niebezpieczne. Na marginesie, konie 
to zwierzęta bardzo bystre, a przy tym złośliwe. Dlatego 
warto przed przejażdżką pokazać wierzchowcowi jabłko  
i schować je do kieszeni – będzie nagrodą za szczęśliwie 
zakończoną współpracę.

(rys. Andrzej Mleczko)

Mistrz Wojowania dostraja się do sytuacji, do motywacji  
i pragnień ludzi, by dzięki temu skuteczniej oddziaływać  
na świat. Dobrze całą sprawę pokazuje amerykański dowcip 
o tym, ilu psychoanalityków potrzeba, by zmienić żarówkę. 
Jednego, ale żarówka musi sama chcieć się zmienić.
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„Najlepszym jest powodować umysłem  
przeciwnika”

To słynne przysłowie znane jest wszystkim Chińczykom – 
i dzieciom, i dorosłym. Nie tylko zresztą Chińczykom. 
Doktor Watson, bohater i zarazem narrator opowieści  
o Sherlocku Holmesie, chce zatrzymać nawałę niewygod-
nych pytań o śledztwo w sprawie psa Baskervillów. Nie-
wygodne pytania zadaje entuzjasta antropologii. Watson 
tak kieruje tokiem konwersacji:

Zapytałem go podstępnie, do jakiego typu należy 
czaszka pana Franklanda; dzięki temu, do końca  
naszej wycieczki nie słyszałem o niczym innym, 
tylko o kraniologii. Nie darmo tyle lat przebywam  
w towarzystwie Sherlocka Holmesa4.

Dalece bardziej makiaweliczną naturę mają przemyślenia 
bohatera powieści Gordona R. Dicksona:

Głęboko we wnętrzu każdej inteligentnej istoty ży-
wej kryją się sprawy zbyt wielkie, zbyt utajone lub 
zbyt okropne, by o nie pytać. Takie, jak wiara, miłość, 
nienawiść i wina. Za każdym razem potrzebowa-
łem jedynie wydobyć te sprawy na światło dzienne 
i zakotwiczyć argumentację przydatną do zdobycia 
poszukiwanej odpowiedzi na jednym z owych głębi-
nowych obrazów psychiki ludzkiej, których nie moż-
na się wyprzeć nawet przed sobą samym. Chcąc 
zaprzeczyć słuszności mego stanowiska, człowiek 
musiałby się najpierw wyprzeć głęboko ukrytej inte-
gralnej cząstki swej własnej osoby5.

4 Arthur Conan Doyle, Pies Baskerville'ów, tłum. Eugenia Żmijewska 
(1902). Tekst dostępny na https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/
pies-baskervilleow, [dostęp: 2021.02.28].

5 Gordon R. Dickson, Żołnierzu, nie pytaj, Warszawa 1992, r. 8.
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Mistrz Wojowania dowodzący wojskiem nie rozkazuje. 
Nie zawoła do podkomendnych: „żołnierze, macie się bić  
do ostatniej kropli krwi”. Mistrz ustawi żołnierzy w miej-
scu, z którego nie ma drogi ucieczki, w którym albo zginą, 
albo – opanowani bitewnym szałem i desperacją – zwyciężą.  
Sun Zi nazywa taki akt stawianiem żołnierzy na ziemi śmier-
ci. W naszej kulturze mówimy o „stawianiu kogoś pod ścia-
ną”, „paleniu za sobą okrętów” lub uciekamy się do innych  
metafor, tworzonych i używanych zależnie od okoliczności.

Te trzy proste przykłady powyżej mają jedną cechę wspól-
ną. Ludzie będący przedmiotem oddziaływania robią to, 
czego kalkulacja własnych zysków i strat lub logika sytuacji  
od nich wymaga... bez rozkazu, bez perswazji. Bez refleksji.

Czy można odkryć oddziaływanie Mistrza?
Istnieje jeden sposób. Zawsze warto zwrócić uwagę, jeśli 

ktoś nagle w wyniku rozwijającej się dynamicznie sytuacji 
sam robi to, co w innych okolicznościach byłoby dla niego 
nieprawdopodobne lub nie do pomyślenia.

„Jak sprawić, żeby załoga okrętu sama chciała go opu-
ścić?”, zastanawia się Jack Ryan, bohater filmu Polowanie  
na Czerwony Październik. Po chwili stawia pytanie nieco 
inaczej: „Jak sprawić, aby załoga sama chciała opuścić ato-
mowy okręt...” – i tym samym znajduje odpowiedź. Umie-
jętność przebudowania własnej mapy mentalnej, zdolność 
„wejścia w buty” przeciwnika, zadania właściwego pytania... 
to często klucz do poznania odpowiedzi. I warunek osiągnię-
cia mistrzostwa w oddziaływaniu na umysły.

Siła sprawcza Mistrzów Wojowania pozostaje niepostrzeżo-
na. Działają oni poza zasięgiem percepcji. Dla przedmiotów 
ich oddziaływania sam fakt tego, że są manipulowane, może 
być trudny do przyswojenia. We współczesnych tzw. zmaga-
niach informacyjnych (wojnach w noosferze, wojnach nieli-
niowych) ukrywanie własnych oddziaływań i minimalizacja 
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użycia siły zbrojnej to nie tylko elegancja czy efektywność. 
To szereg korzyści: brak odpowiedzialności historycznej, 
uniknięcie ewentualnych przyszłych odszkodowań za znisz-
czenia wojenne, ukrycie istnienia konfliktu (prowadzenia 
„wojny”). Pisze Mistrz Sun:

Ten, którego w dawnych wiekach mistrzem wo-
jowania zwali, niepostrzeżenie zwyciężał. Stąd 
zwycięstwa jego, przez postronnych nienależycie 
cenione, ani mu sławę wodza wielkiego przynosiły, 
ani chwałę za czyny niezłomne. (Sun Zi IV. 8-9) 

Dlatego właśnie poetyckie, ale niezwykle trafne określe-
nie Mistrzów Wojowania to „tkacze iluzji”. To nawiązanie 
do tytułu powieści fantasy Ewy Białołęckiej naprowadza 
nas na wątek magii. Otóż sprawczość będąca w dyspozycji 
Mistrzów Wojowania okazuje się, mówiąc żartobliwie, jedy-
ną magią, która działa. A przedmiotem, na który działa, jest 
ludzki umysł.

Za dobrą ilustrację może tu posłużyć epizod z powieści 
Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. Pan Zagłoba  
i Helena Kurcewiczówna uciekają przed ludźmi Bohuna. Bo-
hunowi semeni dościgają zbiegów na przeprawie promowej 
i rzucają się wpław... by zginąć z rąk swoich krajan, których 
Zagłoba, niezrównany tkacz iluzji, pożyczył sobie dzięki 
umiejętności, na którą w języku angielskim jest wyjątkowo 
trafne sformułowanie he can generate options on the spot6:

– Ditki! To Kozacy Wiśniowieckiego! O, dla Boga 
i Świętej-Przeczystej! Prędzej do brzegu! Już my 
tamtych, co zostali, odżałujemy, a porąbać prom,  
bo inaczej pohybel nam wszystkim!
– Prędzej, prędzej, porąbać prom — wołali inni.
Zrobił się krzyk, wśród którego nie było słychać 

6 Ang. potrafi stwarzać opcje [działania] na poczekaniu.

© 2020-2021 Polskie Towarzystwo Geopolityczne & Piotr Plebaniak.  
Wszystkie prawa zastrzeżone

Traktat Sztuka wojny



23

nawoływań od strony Prochorówki. [...] jedni nie 
zdążyli jeszcze wysiąść, gdy drudzy rwali już burty 
promu, bili siekierami w dno. [...] przestrach zaś do-
dawał siły burzącym.
A przez ten czas pan Zagłoba krzyczał:
– Rąb, tłucz, rwĳ, pal!… Ratuj się! Jarema idzie!  

Jarema idzie!7

II
Zastanówcie się nad faktem, że głuchy nie słyszy.  

A zatem jaka to głuchota jest udziałem nas wszyst-
kich? Jakich brakuje nam zmysłów, że nie widzimy  
i nie słyszymy innego świata, który nas otacza.8

Frank Herbert, Diuna

Przebudzenie Mistrza Wojowania

Aby ujarzmić siły, których synergiczne działanie stwarza 
Moc, należy przebudować swój własny sposób postrzegania 
świata. Aby zneutralizować oddziaływanie przeciwnika, na-
leży pozbawić go zdolności pozyskiwana świadomości sytu-
acyjnej. Ale niezbędna jest też wizja i wola działania:

nagle uświadomiłem sobie, że nie jestem tyl-
ko igraszką tej bitwy. Byłem czymś więcej – siłą, 
która może wziąć udział w walce, ewentualnym  

7 Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Warszawa 2018, r. XXI.
8 Frank Herbert, Diuna, przeł. Marek Marszał, Warszawa 1986, r. 5.
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panem przebiegu jej działań. Wówczas po raz pierw-
szy ująłem w dłonie najbliższe błyskawice i jąłem  
próbować wprawiać je w ruch, obracać i kierować 
ich poruszeniami, naginając je do mych własnych 
celów i pragnień.
Mimo to rzucało mną wciąż jak piłką na odle- 

głości nie dające się przewidzieć. Lecz nie byłem już 
statkiem bezwolnie miotanym po targanym sztor-
mem morzu, raczej statkiem płynącym ostro pod 
wiatr, wykorzystującym jego siłę do halsowania.  
I w tej właśnie chwili ogarnęło mnie poczucie  
potęgi i mocy. Gdyż błyskawice były posłuszne  
moim dłoniom, a ich bezwładny przedtem ruch 
układał się zgodnie z mą wolą. Przenikało mnie owo 
nie dające się opisać poczucie zawartej we mnie 
nieujarzmionej siły. [...]
Dopiero wtedy uświadomiłem sobie wreszcie  

istnienie innych, podobnych mi ludzi. Tak samo  
jak ja byli jeźdźcami i Mistrzami. Oni także jeździli  
na burzy, którą stanowiła pozostała część walcza-
cej masy ludzkości. W jednej sekundzie znajdowa-
liśmy się w tym samym miejscu, w następnej roz-
dzielały nas niezmierzone eony. Ale widziałem ich. 
I oni mnie widzieli. I stałem się świadomy faktu,  
że wołają do mnie, wzywając, bym nie walczył sam 
na własną rękę, lecz połączył się z nimi we wspól-
nym wysiłku doprowadzenia bitwy do jakiegoś przy-
szłego rozstrzygnięcia i do uporządkowania chaosu9.

Mistrzowie oddziaływań nie widzą „naszych” i „tamtych”. 
Oni widzą: „ktoś generuje siłę X, która podległa tej woli 
jest w stanie oddziaływać tak i tak na siły, które generuję ja 
sam”. Mistrz Wojowania wyczekuje też na stosowną chwi-
lę, w której oscylacje rozmaitych parametrów decydujących 
o sile własnej i przeciwników w bardzo krótkim momencie 

9 Gordon R. Dickson, op. cit., r. 3.

© 2020-2021 Polskie Towarzystwo Geopolityczne & Piotr Plebaniak.  
Wszystkie prawa zastrzeżone

Traktat Sztuka wojny



25

osiągną właściwy stan. Gdy ta plątanina cech środowiska 
działania i możności walczących znajdzie się w najbar-
dziej optymalnym momencie – Mistrz uderza.

Budowanie Mocy w przypadku państw i imperiów to zdol-
ność rządzenia zgodnego z Dao (Drogą). W starożytnych 
traktatach słowo dao pojawia się właśnie w tym znaczeniu. 
Już na samym początku traktatu czytamy: 

Droga sprawia, iż tego samego lud pragnie, co 
jego władca, przez co choćby na śmierć iść z nim 
jest gotów; u jego boku żyć podobnie chce i za tą 
sprawą niebezpieczeństw choćby największych 
się nie boi. (Sun Zi I.4)

Wojskową realizacją powyższej zasady jest relacja z pod- 
komendnymi zbudowana wedle słynnej, błędnie przypi-
sywanej Napoleonowi maksymy, której jedna z licznych 
wersji brzmi: „Siła moralna bardziej niż liczba decyduje 
o zwycięstwie”. Napoleona jego podkomendni nazywali 
familiarnie „kapralkiem” (oryg. petit caporal), a on ich – 
przynajmniej w filmie Waterloo (1970, reż. Siergiej Bon-
darczuk) – swoimi dziećmi.

Przykładu na poczucie  kroczenia wspólną drogą ku świe-
tlanemu przeznaczeniu dostarcza powieść Diuna Franka 
Herberta. W fascynującej grze o władzę i przetrwanie dwa 
rody stosują całkowicie odmienne „filozofie”. Baron Harko-
nen rządzi terrorem, a poddanych utrzymuje w posłuszeń-
stwie uciskiem i okrucieństwem. Jego arcyprzeciwnicy, ród 
Atrydów, posługują się miłosierdziem10. Zdobywają serca  
10 Chiński kod kulturowy niesie w sobie słynną konfucjańską maksymę 

„Miłosierny jest niezwyciężony”, która naucza, że o ile władca będzie 
miłował swoich poddanych, zaprocentuje to nieuniknionym wzro-
stem potęgi państwa, w którego granice ściągać będzie poniewierany 
w ościennych władztwach pracowity lud. Patrz anegdota o tyranie 
straszniejszym od tygrysa ludojada, od którego straszniejszym jest 
despotyczny władca. (Chiny. Zrozumieć imperium, op.cit., s. 224). 
Identyczną mądrość wyprodukowała cywilizacjia indyjska. Mędrzec  
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i posłuszeństwo poddanych przez praktykowanie szacunku 
dla ich znojnego życia:

Tego księcia bardziej obchodzili ludzie niż przy-
prawa. Zaryzykował życiem własnym i życiem 
własnego syna dla ratowania ludzi. Machnął ręką 
na stratę gąsienika. Zagrożenie życia ludzi wpra-
wiło go we wściekłość. Takiemu przywódcy jest się 
wiernym na śmierć. Trudno go pobić. Wbrew wła-
snej woli i wszystkim poprzednim osądom Kynes 
przyznał się przed sobą: Podoba mi się ten książę11.

Uczynkom postaci fikcyjnych odpowiada echem głos wy-
darzeń starożytnych Chin. W traktacie Trzy strategie Huan 
Shigonga czytamy (patrz s. 262):

W starożytności raz zdarzyło się, że waleczny wódz 
obdarowany został dzbanem wina przedniego. 
Wódz ten dzbana zawartość do rzeki wylał i po-
społu z żołnierzami swymi wodę z niej pił. Dzban 
wina smaku wody w rzece zmienić nie zdołał, lecz  
w oficerów i żołnierzy duch walki wstąpił tak wielki,  
że na śmierć z nim gotowi iść byli. 

I w światach fikcyjnych, i w prawdziwym gra toczy się  
o wiernych zwolenników, ale przede wszystkim o przecią-
gnięcie na swoją stronę niezdecydowanych czy postronnych 
albo – ujmując rzecz z nietypowej perspektywy – tych, któ-

Kautilja w traktacie Sztuka władzy pisał: „Król słaby w rządach po-
wienien dążyć do zapewnienia swoim poddanym dobrobytu. Siła  
pochodzi od jego ludzi, którzy są  źródłem wszelkiej potęgi”. Krzysz-
tof Mroziewicz, Indie. Sztuka władzy, Poznań 2017, s. 223–225. 

11 Frank Herbert, op. cit., s. 141. Podkreślone zdanie w oryginale to:  
„A leader such as that would command fanatic loyalty”.
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rych decyzja jest podatna na zmiany... nieprzewidywalna, 
trudna do skalkulowania12.

Budowanie Mocy to zdolność kształtowania percepcji. Po-
wodowanie masami to sztuka i nauka, czego rozliczne przy-
kłady pojawiają się wokół nas na co dzień. Wręcz wybitnie 
wysoko merytorycznie stoi tu książka Dezinformacja – oręż 
wojny13, której esencję zaprezentowałem w 36 fortelach.  
Z tych „źródeł naszej percepcji świata” dowiemy się, że w po- 
wodowaniu masami pierwszym z dwóch filarów „jedności 
narodowej” (nawiązuję tu do urywka traktatu, który przyto-
czyłem powyżej; I.4) jest stworzenie wspólnego mitu, poczu-
cia tego, że wszyscy dążą jedną drogą do zbudowania wspól-
nej, wspaniałej przyszłości. To ta percepcja jedności stanowi  
dla przeciwnika podstawowy cel ataku. Tę cechę społeczno-
ści,  – jak widać, mało intuicyjną, bo ciągle o niej zapomi-
namy – można nazwać zdolnością do osiągania kolektywnych 
celów i „zdolnością jednostek do poświęcania dobra prywat-
nego dla dobra grupy, z którą się identyfikują i z której czer-
pią wizję świata determinującą ich tożsamość.

Ten, kto chce powołać tysiącletnie imperium, kto chce zbu-
dować poczucie jedności celu, wspólnoty losu, musi tę siłę 
stworzyć, musi posługiwać się hasłami takimi jak „jeden  

12 Na fascynujący fakt dotyczący percepcji tej prawidłowości natkną-
łem się, szukając definicji angielskiej frazy „swing vote”. Znamy ją  
z obserwacji wyników wyborczych w USA: kluczowe dla zwycię-
stwa są tzw. „swing states”, w których zwycięzca zgarnia wszystko, 
o czym decyduje często minimalna przewaga. Swing to dosł. huśtać 
bujać; huśtawka. Inna nazwa to „stany-pola bitwy” (ang. battlegro-
und states). „Swing voters” to ci wyborcy, którzy podejmują decyzję 
m.in. analizując programy wyborcze i często ich zachowanie po-
trafi przechylić szalę zwycięstwa. Na wyborcę głosujcego zawsze  
na swoich mamy w języku polskim określenie „żelazny elektorat”. 
Otóż słownik kontekstowy przekłada „swing vote” na „głos decydu-
jący”. W punkt! https://context.reverso.net/tłumaczenie/angielski-
-polski/swing+vote [dostęp: 2021.01.08].

13 Vladimir Volkoff, Dezinformacja  — oręż wojny, Komorów 1999,  
s. 28–35. W 36 fortelach na s. 387–394.
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naród, jedna rzesza, jeden wódz” (niem. Ein Volk, ein Reich, 
ein Führer) albo „Nie masz Żyda ani Greka; nie masz niewol-
nika ani wolnego; nie masz mężczyzny i niewiasty; albowiem 
wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie”14.

Zestawienie może perfidne, ale wyjątkowo trafne i przema-
wiające do wyobraźni tego, kto chce w galimatiasie dezinfor-
macji i złudzeń spostrzegać wzorce i prawidłowości – ukry-
te... a może zupełnie jawne. Kto chce przestać być ślepcem  
z passusu z Diuny otwierającego ten tekst.

Powyższe rozważania sprowadzają się do jednej konkluzji. 
To nie wiara przenosi góry. Robi to Moc. Moc, o której pisał 
starożytny Mistrz Wojowania. Moc generowana „pochyło-
ściami” (geografią) ludzkiej natury. Gdy odpowiednio reży- 
serować sytuację, ta Moc zdolna jest przenosić góry. A to tym 
magicznym sposobem, że te góry przenoszą się same.        ■

14 Biblia Gdańska, Gal 3:28. Ta sekcja tekstu jest fragmentem książ-
ki Siły psychohistorii (planowane wydanie – listopad 2021), kolejnej 
części cyklu Wzorce. Omawiam w niej wspólnotę jedności celu, któ-
ra w literaturze naukowej zwie się spójnością społeczną (ang. social 
coherence) lub asabijją (ar.). Da się ją opisać dwoma wspomnianymi 
już parametrami: 1) zdolnością jednostek do poświęcania dobra oso-
bistego na rzecz dobra grupowego oraz 2) zdolnością postrzegania  
i realizowania kolektywnych celów.
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Tekst redakcyjny

Wiedzieć wcześniej
Przewaga informacyjna 

faktycznego zwycięzcy bitwy pod Waterloo

Przewidywanie zdarzeń przyszłych tym jest wła-
śnie, co władcy światłemu i sprawnemu wodzowi 
zwycięstwo przynosi. (Sun Zi XIII.5)

Te słowa traktatu mówią o użyciu wywiadu do pozyskiwa-
nia świadomości sytuacyjnej. Według starożytnego mistrza 
to kluczowy element ekonomii wojny i jej planowania.

Świetnym przykładem jest przełomowa bitwa o Midway, 
stoczona w dniach 3–6 czerwca 1942. Strona amerykańska 
dysponowała kluczową przewagą informacyjną w posta-
ci zdolności odczytywania japońskich szyfrów. Słynnym 
epizodem tej gry wywiadów jest amerykański fortel: nada-
nie otwartym tekstem depeszy o problemach technicznych  
na wyspie. Japończycy dali się nabrać: ich zaszyfrowany ra-
port zawierał kryptonim Midway – „AF”. Pozwoliło to Ame-
rykanom ze skąpych poszlak odtworzyć japońskie zamiary.

Amerykanie jednak nie tylko dowiadywali się o decyzjach 
przeciwnika, ale także wpływali na nie – a w tym przypadku 
czynili pewne decyzje bardziej prawdopodobnymi. Jednym 
z czynników czyniących atak na Midway bardziej praw-
dopodobnym był rajd bombowy na Tokio płka Doolittle  
z kwietnia 1942 roku. Rajd przeprowadzono z lotniskowca, 
co utajono. W rezultacie Japończycy uznali, że bombowce 
startowały właśnie z Midway.

Wiedzieć wcześniej
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Kto wygrał pod Waterloo?

Niall Ferguson w swojej książce Dom Rothshildów1 opisuje, 
że powstałe u schyłku XVIII wieku imperium bankowe wyko-
rzystywało w budowaniu swojej pozycji trzy elementy:

• bliskie związki z centrum życia politycznego,
• szybkość dotarcia do informacji o wydarzeniach  

w państwach sąsiadujących i położonych dalej,
• zdolność do manipulowania pozyskanymi informacja-

mi i karmienia „narracją” konkurentów.
Postępując dokładnie w myśl słów starożytnego chiń-

skiego mistrza, decydenci rodowego biznesu nie szczędzili 
wysiłku, czasu i pieniędzy na rozbudowywanie siatki kon-
taktów wśród najważniejszych postaci sceny politycznej. 
Utrzymywali też na głównych rynkach finansowych wielu 
agentów, którzy nie tylko realizowali transakcje, ale przede 
wszystkim zbierali i dostarczali informacje.

Ale przede wszystkim starali się przyspieszyć proces do-
starczania wiadomości. Rothshildowie stworzyli własny sys-
tem kurierów, a potem przekazywania informacji za pomocą 
gołębi pocztowych. Bodaj najwięcej dającym do myślenia 
epizodem pokazującym, jak skuteczne metody opracowali, 
jest działanie Nathana Rothschilda w roku 1815. 

Po ucieczce Napoleona z „wygnania” na wyspie Elba, 
nastąpiło tzw. sto dni Napoleona, w czasie których zebrał 
on armię i podjął próbę odwrócenia biegu wydarzeń. Armia 
Napoleona oraz jego przeciwników, Prus i Zjednoczonego 
Krolestwa, starła się pod Waterloo 18 czerwca 1815 roku. 

Gdyby wygrał Napoleon, Francja zostałaby mocarstwem 
dominującym w Europie. Gdyby jednak wygrali Anglicy,  
to Imperium Brytyjskie wysunęłoby się na pozycję mocar-
stwa rozgrywającego równowagę sił w Europie. Ta kluczo-
wa bitwa o dominację i sprawczość była okazją do nie mniej 

1 Niall Ferguson, Dom Rothschildów, t. I, Warszawa 2016, s. 18–19.
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poważnej potyczki hazardowej na parkietach giełd. Inwesto-
rzy stawiający na którąś ze stron mogli albo niepomiernie się 
wzbogacić, albo ponieść katastrofalne straty. 

W przypadku giełdy w Londynie i działań Nathana Roth-
schilda, w grę wchodził kurs obligacji rządu. Gdyby armie 
Zjednoczonego Królestwa i Prus uległy Francuzom, cena 
tych obligacji spadłaby spektakularnie. Emocje wszystkich 
obstawiających graczy były napięte do maksimum.

W tym samym czasie sieć wywiadowcza Rothschildów 
pracowała na pełnych obrotach. Jej członkowie przebywają-
cy w najbliższym sąsiedztwie toczonej bitwy zbierali często 
poufne informacje, pisali raporty, analizy i prognozy. Gdy 
wieczorem szale zwycięstwa ostatecznie przechyliły się na 
stronę koalicji, jeden z agentów popędził starannie wykal-
kulowaną trasą do pobliskiej Brukseli, a następnie do por-
tu w Ostendzie. Już wczesnym rankiem następnego dnia 
wiozący go statek przybił do Foxton w Anglii. Tam kopertę  
z raportem odebrał i otworzył sam Nathan Rothschild, by 
bezzwłocznie skierować się na londyńską giełdę. 

Rothschild wkroczył na parkiet z kamienną twarzą, pilnie 
obserwowany przez dziesiątki par oczu. Skinął na swoich 
maklerów, ci podeszli do stołów transakcyjnych... i rozpo-
częli sprzedaż rządowych obligacji. Przez chwilę trwała 
konsternacja, ale lawina wkróce ruszyła i wszyscy zaczęli 
wyprzedawać obligacje, próbując ratować choć ułamek za-
inwestowanego w nie kapitału. Wkrótce papiery te były war-
te ledwie 5% swojej pierwotnej wartości. I wtedy Nathan 
Rothschild drugi raz skinął na swoich maklerów. Ci podeszli 
do stołów i rozpoczęli skup wszelkich dostępnych obligacji 
rządu Zjednoczonego Królestwa.

Dopiero 21 czerwca, a więc całe dwa dni później, wy-
słannik generała Wellingtona przybył do Londynu z wieścią  
o zwycięstwie! A wtedy majątek Rothshielda powiększył się 
dwudziestokrotnie. Te parędziesiąt godzin różnicy w szybko-
ści przekazu informacji miało dalece donioślejsze konsekwen-
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cje. Bank Rothschildów stał się największym wierzycielem 
rządu Zjednoczonego Królestwa. Zdobył pełną kontrolę nad 
emisją obligacji rządowych i Bankiem Anglii. Rząd stra-
cił prawo do emisji własnej waluty, a klan Rothschildów 
mógł wpływać na podaż pieniądza, zdobył sprawdczość.  
Nathan miał stwierdzić: 

Nie dbam o to, jaka marionetka jest umieszczana na 
tronie królewskim, by panować nad tym wielkim im-
perium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Ten, 
kto kontroluje podaż pieniądza w Imperium Bry-
tyjskim, ten kontroluje Imperium Brytyjskie. A tym 
człowiekiem jestem ja!2

Przewaga informacyjna daje zwycięstwo
Podobny epizod, ale fikcyjny i już nam współczesny, poka-

zany jest w filmie Projekt Koliber (2018, reż. Kim Nguyen). 
Bohater filmu angażuje się w tzw. handel wysokich często-
tliwości3. Przekonuje inwestorów do budowy kosztownego 
światłowodu między giełdami w Kansas City i Nowym Jorku. 

Kabel pozwalałby osiągnąć przewagę informacyjną rzędu 
jednej milisekundy w wysyłaniu zleceń, co dzięki woluminom 
transakcji przynosiłoby krociowe zyski. Bezpardonowa wal-
ka filmowych bohaterów jest niezwykle sugestywną analogią 
do tego, co już teraz dzieje się na tradycyjnych polach bitwy, 
na których pojawiają się systemy sieciocentryczne.    ■

2 Song Hongbing, Wojna o pieniądz, Wrocław 2011, s. 16.
3 Ang. HFT, high-frequency trading. Taki handel polega na realizowaniu 

dużej liczby transakcji giełdowych kupna i sprzedaży, dokonywanych 
przez ultraszybki komupter. Prawdziwy przypadek opisano w New 
Transatlantic Cable Built to Shave 5 Milliseconds off Stock Trades  
https://www.popularmechanics.com/technology/infrastructure/
a7274/a-transatlantic-cable-to-shave-5-milliseconds-off-stock- 
trades [dostęp: 2021.04.08].
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płk Piotr Gąstał

Pełnia i siły specjalne

Przyczyną zaś, dla której wojska w starciu wroga 
miażdżą jak potężny głaz jajko, Pustka jest i Pełnia. 

(Sun Zi V.2)

 Siły specjalne jako instrument oddziaływania

Operacje specjalne są prowadzone przez siły odpowiednio 
wyszkolone, wyposażone i wspierane dla określonego celu, 
którego zniszczenie, eliminacja lub uratowanie stanowi im-
peratyw polityczny lub wojskowy. Używając niewielkiej siły 
do pokonania znacznie większego lub dobrze umocnionego 
przeciwnika, udane operacje specjalne przeczą konwencjo-
nalnej mądrości, iż, aby pokonać silnego przeciwnika, trzeba 
mieć przewagę liczebną.

Nieliczne, ale zdeterminowane siły specjalne maksymali-
zują swoją użyteczność jako instrumentu poprzez szereg pa-
rametrów: perfekcyjne wyszkolenie, detaliczne planowanie, 
najnowszej generacji sprzęt, zaskoczenie, szybkość i agresję 
w działaniu. Mogą osiągnąć względną przewagę nad prze-
ciwnikiem, wyjść z niekorzystnej sytuacji, przejąć inicjaty-
wę, wykorzystując słabości wroga i zapewnić sobie dzięki 
temu zwycięstwo.

Aby osiągnąć relatywną przewagę, siły specjalne stosują sze-
reg zawartych w traktacie Sztuka wojny Sun Zi wytycznych: 

Pełnia i siły specjalne
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koncepcja Pełni, emocjonalne zaangażowanie (motywacja 
do osiągnięcia celu) i wybieg to integralne części działania 
sił operacji specjalnych, które za wszelką cenę chcą oszukać 
przeciwnika co do swoich zamiarów, nie pozwolić mu po-
znać swoich planów, spowodować jego działanie w korzyst-
nym dla nich momencie i pod ich kontrolą.

Wybieg zastosowany przez Greków, którzy wprowadzili 
ogromnego drewnianego konia z wojownikami w środku 
za mury Troi, spowodował jej upadek. Jednakże, by osią-
gnąć sukces, greccy żołnierze nie tylko musieli dostać się  
do środka miasta, ale również dzielnie walczyć z przeważa-
jącymi siłami Trojan, by przedrzeć się do bram i otworzyć 
je dla wyczekujących na zewnątrz murów towarzyszy. Po-
stawieni przez wodza w ekstremalnie niekorzystnej sytuacji, 
na „ziemi śmierci”, musieli dać z siebie wszystko, by ujść 
z życiem. Wykorzystując podstęp, dyscyplinę i nadludzką 
wręcz odwagę i determinację, osiągnęli względną przewagę 
na Trojanami i wygrali.

Przykład

W podobnej sytuacji znalazło się sześćdziesięciu niemiec-
kich strzelców, którzy na szybowcach wylądowali w środku 
twierdzy Eben-Emael w maju 1940 roku. Pokonali oni silnie 
umocnione i dziesięciokrotnie liczniejsze siły belgijskie bro-
niące mostów na Kanale Alberta i Mozie z doskonale poło-
żonego, wydawałoby się nie do zdobycia fortu. 

Niemieckie dowództwo, zdając sobie sprawę z  siły umoc-
nień twierdzy oraz mając na uwadze jej znaczenie strategicz-
ne, nie mogło sobie pozwolić na długotrwałe oblężenie, rzu-
cenie do walki ciężkich dział, czołgów i samolotów. Użyło 
więc jednostki szturmowej Fallschirmjäger, aby zmaksyma-
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lizować cały szereg parametrów, które w efekcie końcowym 
zapewniły przewagę i zwycięstwo. Strzelcy spadochronowi 
wykorzystali:

• prosty plan stworzony w oparciu o dane wywiadowcze, 
które zredukowały liczbę nieznanych czynników,

• wielokrotne powtórzenia zaplanowanych czynności  
w specjalnie do tego celu stworzonych obiektach,

• efekt zaskoczenia, jakim było nie stosowane do tej 
pory przemieszczenie wojsk w przestrzeni za pomocą 
szybowców i ciche lądowanie przed świtem na placu  
w środku fortu,

• szybkość i innowację: grupy szturmowe w morderczym 
i natychmiastowym ataku przystąpiły do niszczenia  
za pomocą ładunków kumulacyjnych umocnionych 
pozycji belgijskich, osiągając relatywną przewagę już  
po pięciu minutach od rozpoczęcia lądowania; przewagi 
tej nie pozwoliły sobie odebrać przez następne dwadzie-
ścia cztery godziny do momentu przybycia sił głównych,

• cel operacji, tak ważny dla działań inwazyjnych, że każ-
dy z atakujących strzelców był emocjonalnie zaangażo-
wany w jego powodzenie.

Maksymalizacja parametrów wartości bojowej w kluczo-
wym miejscu i czasie zapewniła niemieckim strzelcom to, 
co Sun Zi określa Pełnią. Różnica w ilości żołnierzy między 
szturmującymi siłami niemieckimi a belgijskimi obrońca-
mi nie odegrała żadnej roli, gdyż została wyrównana przez 
kompletne zaskoczenie osiągnięte przez niesłyszalny lot i lą-
dowanie szybowców na dachu fortu oraz przez potężną siłę 
niszczycielską ładunków kumulacyjnych i wyjątkową odwa-
gę i determinację żołnierzy Fallschirmjäger.
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Efektywna taktyka opiera się na nieprzewidywalności.  
Innowacyjność jest często decydująca dla zwycięstwa. Za-
stosowanie przez niemieckich strzelców potężnych ładun-
ków kumulacyjnych niszczących pancerne kopuły z dzia-
łami, drzwi do bunkrów czy przebijających ogromnym 
ciśnieniem strumienia kumulacyjnego betonowe ściany było 
czynnikiem, który podważył morale obrońców i załamał 
obronę twierdzy. Uwięzieni w kazamatach fortu belgijscy 
żołnierze nie byli w stanie przeprowadzić skutecznego kon-
trataku i wyprzeć nielicznych sił niemieckich.

Ładunki kumulacyjne jako innowacja wojenna były tak 
tajne, że nie pozwolono ich stosować w trakcie przygotowa-
nia i ćwiczenia scenariuszy operacji, które miały miejsce na 
czeskich fortyfikacjach bliźniaczo podobnych do belgijskich, 
a jedynie na bunkrach wewnątrz Niemiec. Aby zachować 
tajemnicę i ukryć przed aliantami informację o użyciu tych 
ładunków podczas szturmu na fort Eben-Emael wzięci do nie-
woli żołnierze belgijscy pozostali w niej wyjątkowo długo.

Podsumowanie

W marcu 2003 roku w noc poprzedzającą inwazję sił ko-
alicyjnych na Irak nieliczna grupa polskich żołnierzy z Jed-
nostki Wojskowej GROM, wykorzystując koncepcję mocy 
Sun Zi, przeprowadziła skuteczny atak na wydawałoby się 
niemożliwy do zdobycia kompleks terminalu naftowego 
KAOAT na Zatoce Perskiej. Emocjonalne zaangażowanie 
każdego operatora w powodzenie misji, prosty i przećwiczo-
ny wielokrotnie plan oparty na rzetelnej informacji wywia-
dowczej, przygotowane alternatywne scenariusze działania 
w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych, zaskoczenie 
przeciwnika, szybkie i agresywne opanowanie kluczowych 
punktów na obiekcie uniemożliwiło załodze wysadzenie  
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instalacji i zalanie płonącą ropą wód Zatoki. Sukces opera-
cji otworzył siłom inwazyjnym drogę do portu Um Kassar, 
a potem pozwolił rozwinąć ofensywę na Bagdad, doprowa-
dzając do obalenia reżimu Saddama Husajna.  ■

Płk rez. Piotr Gąstał – dowódca Jednostki Wojskowej 
GROM w latach 2011–2016. Przed objęciem funkcji  
dowódcy zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, 
wydziale operacyjnym i zespołach bojowych Jednostki. 
Uczestniczył w misjach zagranicznych w Republice 
Haiti, b. Jugosławii, Iraku i Afganistanie. Doradzał  
w kwestiach bezpieczeństwa i zwalczania terrory-

zmu Prezydentowi RP, Prezesowi RM, ministrom obrony narodowej, 
spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych.. Wykładał gościnnie  
na wielu polskich uczelniach.
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