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ANTOINE HENRI JOMINI –
XIX-wieczny teoretyk i praktyk logistyki
Powszechnie uznaje si´, ˝e genera∏
baron Antoine Henri Jomini, dowódca
i oficer sztabowy, nale˝y do najwa˝niejszych badaczy, którzy zajmowali si´
problematykà logistyki. Jego nazwisko
i dzie∏a sà przytaczane w wielu opracowaniach poÊwi´conych logistyce cywilnej (gospodarczej), jak i wojskowej (militarnej). Jednak wyst´puje w nich brak
szerszego omówienia przebiegu jego
kariery oraz dorobku teoretycznego
i dokonaƒ praktycznych w dziedzinie
logistyki.

Kariera genera∏a
barona A. H. Jomini
Antoine Henri Jomini urodzi∏ si´ 6
marca 1779 roku w Payerne (kanton
Vaud) w Szwajcarii, gdzie jego ojciec
pracowa∏ jako syndyk. Ju˝ jako nastolatek interesowa∏ si´ s∏u˝bà wojskowà.
M∏odzieƒcze marzenia pokrzy˝owa∏o
rozwiàzanie szwajcarskich pu∏ków we
Francji2. Z tego powodu przez krótki
czas pracowa∏ w paryskiej bankowoÊci3.
Karier´ wojskowà Jomini rozpoczà∏
w stopniu porucznika, po utworzeniu
Republiki Helweckiej – by∏ adiutantem
ministra wojny i uczestniczy∏ w organizowaniu armii. W 1799 roku zosta∏
awansowany do stopnia kapitana i wyznaczony na stanowisko adiutanta,
a rok póêniej dowodzi∏ ju˝ batalionem.

Po odejÊciu z armii szwajcarskiej
w 1802 roku, uda∏ si´ do Pary˝a, gdzie
pracowa∏ w manufakturze sprz´tu wojskowego Delpont4. JednoczeÊnie przygotowywa∏ Traktat o wielkich operacjach
wojennych (Traité des grandes operations
militaires)5.
Majàc 24 lata opublikowa∏ pierwszy
tom Teoretycznego i praktycznego kursu
wy˝szej taktyki. Po wstàpieniu do armii
francuskiej w 1804 roku, zosta∏ dowódcà batalionu, a nast´pnie adiutantem
marsza∏ka Michela Ney’a. Po bitwie pod
Ulm, dzi´ki przedstawionemu Napoleonowi Bonaparte Traktatowi o wielkich
operacjach wojennych (którego zresztà
nie ukoƒczy∏), uzyska∏ awans na stopieƒ
pu∏kownika i stanowisko g∏ównego adiutanta oraz rozg∏os we Francji, a tak˝e
za granicà6. Jomini bra∏ udzia∏ w bitwie
pod Jenà oraz Pruskà I∏awà, po której
zosta∏ odznaczony Orderem Legii Honorowej7.
Po roku od zawarcia pokoju w Tyl˝y,
otrzyma∏ 27 lipca 1808 roku tytu∏ barona. Uzyska∏ tak˝e nominacj´ na szefa
sztabu VI korpusu, dowodzonego
przez marsza∏ka Ney’a w kampanii hiszpaƒskiej. Jomini cz´sto prezentowa∏
odr´bne poglàdy, co rodzi∏o wiele sporów. Od 18 listopada 1809 roku wykonywa∏ obowiàzki w sztabie marsza∏ka
Louisa Alexandra Berthier’a. W wyniku
nieprzychylnych mu opinii, majàcych
ju˝ miejsce w 1807 roku, z∏o˝y∏ 28 paêdziernika 1810 roku wniosek o zwol-

Antoine Henri Jomini.

nienie ze stanowiska, który zosta∏ odrzucony przez Napoleona. Nawiàza∏
wi´c korespondencyjnie kontakt z carem Rosji, Aleksandrem I. W odpowiedzi na jego list, car poleci∏ przes∏anie
do Wiednia, gdzie wówczas Jomini stacjonowa∏, paszportu upowa˝niajàcego
go do wjazdu na terytorium Rosji. Jednak Jomini paszportu nie odebra∏, gdy˝
zosta∏ wezwany 7 grudnia 1810 roku
do Pary˝a, aby przyjàç nominacj´ na
stopieƒ genera∏a brygady.
Póêniej pe∏ni∏ obowiàzki szefa sekcji
historycznej w sztabie Wielkiej Armii
(29.01.1812 r.), a potem komendanta
kwatery generalnej (24.02.1812 r.). Zosta∏ wyznaczony na gubernatora Wilna
(11.08.1812 r.), a nast´pnie Smoleƒska8. W Wilnie kierowa∏ budowà umocnieƒ na Sznipiszkach, majàcych zapewniç obron´ miasta od pó∏nocy przed
ewentualnym atakiem Rosjan9.
Wiosnà 1813 roku Jomini realizowa∏
zadania w sztabie generalnym Wielkiej
Armii (21.03.1813 r.), a nast´pnie powróci∏ na stanowisko szefa sztabu III
korpusu (4.05.1813 r.), dowodzonego
przez marsza∏ka Ney’a. W maju 1813
roku, po bitwie pod Budziszynem, Jomini zostaje przedstawiony przez marsza∏ka Ney’a do awansu na stopieƒ genera∏a dywizji, lecz szef sztabu Napoleona, marsza∏ek Berthier wniosek odrzuca, pod pretekstem niedostarczenia
planu sytuacyjnego III korpusu. W przekonaniu Jomini’ego, powody tego, tak
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nieprzejednanego post´powania, by∏y
bezpodstawne; dlatego przechodzi na
stron´ rosyjskà i 14 sierpnia 1813 roku
zostaje awansowany przez cara Aleksandra I na stopieƒ genera∏a porucznika oraz wyznaczony na jego adiutanta.
Towarzyszy∏ carowi Aleksandrowi podczas jego pobytu w Pary˝u, usi∏ujàc na
pró˝no ratowaç ˝ycie swojego dawnego dowódcy, marsza∏ka Ney’a. W latach
1814-1815 Jomini by∏ uczestnikiem
Kongresu w Wiedniu.
Po kilku latach pracy twórczej, Jomini zosta∏ awansowany na stopieƒ genera∏a10. Odtàd a˝ do 1829 roku edukowa∏ wojskowo Wielkiego Ksi´cia Miko∏aja, póêniejszego cara Miko∏aja I, b´dàc zarazem jego adiutantem. S∏u˝àc
w armii rosyjskiej, Jomini pisze mi´dzy
innymi 15-tomowà Krytycznà histori´
wojen rewolucji, Politycznà i wojskowà
dzia∏alnoÊç Napoleona, Osiàgni´cia sztuki
wojennej. To w∏aÊnie dla syna cara, póêniejszego Aleksandra II, Jomini napisa∏
Zarys sztuki wojennej, opublikowany
w 1830 roku (Précis de l`art de la guerre)11. Zgodnie z jego projektem, zostaje utworzona 26 listopada 1832 roku
Carska Akademia Wojskowa (od 1855 r.
Niko∏ajewska Akademia Sztabu Generalnego) w Sankt Petersburgu, w celu
„wykszta∏cenia oficerów w s∏u˝bie generalnego sztabu i dla rozpowszechnienia wiedzy w armii”12. W latach
1828 - 1829 uczestniczy∏, jako doradca
cara, w kampanii przeciwko Turcji, za
którà zostaje odznaczony Orderem Êw.
Aleksandra Newskiego. Po zakoƒczeniu wojny rosyjsko - tureckiej odchodzi z wojska ze wzgl´du na z∏y stan
zdrowia i osiedla si´ w Brukseli13.
W 1840 roku zostaje opublikowany
w Sankt Petersburgu jego dwutomowy
Krótki zarys sztuki wojennej czyli nowy
analityczny przeglàd g∏ównych rozwa˝aƒ
z zakresu strategii, wy˝szej taktyki i wojennej polityki.
Po wybuchu wojny krymskiej w 1853
roku, na proÊb´ rzàdu rosyjskiego, uda∏

si´ do Sankt Petersburga i pe∏ni∏ funkcj´ wojskowego doradcy cara14. Kilka
lat póêniej przeniós∏ si´ do Passy, w pobli˝u Pary˝a. W 1859 roku zosta∏ poproszony przez Napoleona III o przygotowanie planu kompanii do wojny
o niepodleg∏oÊç W∏och. Jedno z jego
ostatnich opracowaƒ poÊwi´cone zosta∏o wojnie austriacko-pruskiej i wp∏ywie na jej przebieg nowoczesnych karabinów odtylcowych. W ostatnim okresie ˝ycia Jomini zajmowa∏ si´ pisaniem
rozpraw naukowych, broszur i listów
otwartych na temat sztuki wojennej
i historii wojskowoÊci15. Ogó∏em napisa∏ ponad 30 dzie∏ o tematyce wojskowej. Zmar∏ 24 marca 1869 roku w Passy
pod Pary˝em16.

Poglàdy A. H. Jominiego
na temat logistyki
W swoich opracowaniach Jomini poczàtkowo wyró˝ni∏ 5 dziedzin sztuki
wojennej, to jest: polityk´ wojny, strategi´, wy˝szà taktyk´ bitew i walk,
sztuk´ in˝ynieryjnà oraz zdobywania
i obrony twierdz, ni˝szà taktyk´17. Póêniej doda∏ kolejnà dziedzin´, logistyk´,
czyli praktycznà sztuk´ poruszania armiami18. Jomini okreÊli∏ nast´pujàce,
szczegó∏owe zagadnienia wchodzàce
w zakres logistyki, to jest.:
• wzorowe ustawienie wojsk w kolumnach
• dok∏adne obliczenie czasu wymarszu
i przybycia wojsk do wyznaczonego
miejsca
• Êrodki ostro˝noÊci i ubezpieczenie,
jakie nale˝y zorganizowaç w czasie
marszu
• rozmieszczenie wojsk na kwaterach
• Êrodki do utrzymania ∏àcznoÊci mi´dzy jednostkami oraz punktem, który
wojska majà osiàgnàç.
Realizacja tych zagadnieƒ nale˝a∏a do
obowiàzków sztabu. Dawniej oficerów

sztabowych nazywano: maréchal des logis, major-général des logis. Jomini twierdzi∏, ˝e w∏aÊnie stàd powsta∏ termin logistyka, który u˝ywano na okreÊlenie
wszystkiego, co odnosi∏o si´ do marszów armii19. Obejmowa∏a ona nast´pujàce, szczegó∏owe zagadnienia, niezb´dne do zapewniania ruchu i dzia∏aƒ
wojsk, czyli:
• przygotowanie marszrut, dokumentów i Êrodków materia∏owych niezb´dnych do przemieszczania wojsk.
Sprawdzenie kondycji koni, stanu
uprz´˝y, wozów taborowych, sprz´tu
artyleryjskiego, saperskiego, wyposa˝enia medycznego oraz przygotowanie ∏odzi i zgromadzenie materia∏ów
do budowy przepraw i mostów
• opracowanie rozkazów do marszu
(prowadzonych w oddaleniu od nieprzyjaciela lub w kontakcie wzrokowym z nieprzyjacielem), tak˝e do bitwy dla poszczególnych oddzia∏ów.
OkreÊlenie punktów w terenie, które
majà przejÊç oraz ukompletowania
materia∏owo-technicznego. Przekazanie informacji o terenie, nieprzyjacielu, maskowaniu
• uzgodnienie z dowódcami rodzajów
broni zadaƒ do realizacji
• prowadzenie rekonesansów w celu
pozyskania danych o terenie, rejonach, drogach, przew´˝eniach i mostach oraz dzia∏aniach nieprzyjaciela.
Ustalenie sk∏adu awangardy i ariergardy oraz si∏ g∏ównych
• skoordynowanie ruchu kolumn marszowych. W przypadku dzia∏aƒ ofensywnych, przygotowanie linii komunikacyjnych i etapów ∏àczàcych armi´
z zapleczem. Etapy nale˝a∏o wytyczyç najcz´Êciej w miastach lub osiedlach, co 5 - 10 mil, czyli ∏àcznie 15
na przestrzeni 100 mil
• utworzenie i dowodzenie elementami ugrupowania marszowego
• przygotowanie rozkazów o w∏àczeniu okreÊlonych oddzia∏ów w sk∏ad
poszczególnych kolumn marszowych
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• okreÊlenie rejonów koncentracji oraz
poinformowanie dowódców o dzia∏aniach sàsiadów i nieprzyjaciela
• dowodzenie obozowiskiem oraz nadzorowanie zapasów utrzymywanych
w kolumnach i jednostkach ty∏owych
• zorganizowanie zbiórki oraz zarzàdzanie wozami zaprz´gowymi, przeznaczonymi do przewozu zapasów
bie˝àcych i wojennych oraz realizacji
innych zadaƒ transportowych w relacji zaplecze – armia
• zarzàdzanie rozmieszczeniem obozowiska i wystawienie s∏u˝by obozowej
• wyznaczenie kierunków dzia∏aƒ, linii
rozgraniczenia mi´dzy oddzia∏ami
i komunikacyjnych oraz wytypowanie
oficerów dla dowodzenia na ty∏ach
armii
• utworzenie ruchomych szpitali i rozmaitych warsztatów
• prowadzenie szczegó∏owej ewidencji
wszystkich oddzia∏ów
• utworzenie oddzia∏ów zapasowych
• ustalenie potrzeb i uzgodnienie z dowódcà saperów zakresu prac in˝ynieryjno - fortyfikacyjnych do wykonania
• podczas odwrotu, rozpoznanie
i okreÊlenie punktów, na których wojska mogà czasowo powstrzymaç nieprzyjaciela, zyskujàc tym samym na
czasie. Zarzàdzanie transportem
w taki sposób, by nie pozostawiç
Êrodków materia∏owo - technicznych
na pastw´ nieprzyjaciela
• wyznaczenie punktów zbiórki, w których wojska majà si´ gromadziç po
og∏oszeniu alarmu20.
Przyj´cie nieskomplikowanego sposobu obozowania oraz tworzenia ugrupowania marszowego, sprowadzajàcego
si´ do 4 lub 2 kolumn marszowych, zdecydowanie upraszcza∏o logistyk´, a wi´c
u∏atwia∏o prac´ sztabu. Jomini jednak
przyznawa∏, ˝e stosowanie takiego rozwiàzania przez armi´ liczàcà 100 000 150 000 ˝o∏nierzy, wymaga∏o formowania „niekoƒczàcych si´” kolumn, co mog∏o doprowadziç do kl´ski21.
Z problematykà marszów Jomini ∏àczy∏ ÊciÊle ca∏okszta∏t zagadnieƒ doty-

czàcych magazynów wojskowych. Wynika∏o to z realiów wojny – dla wykonania szybkich i d∏ugich marszów niezb´dna by∏a ˝ywnoÊç, a problem wy˝ywienia licznej armii, zw∏aszcza na terytorium nieprzyjaciela, by∏ jednym z najtrudniejszych do rozwiàzania22. Na
podstawie analizy procesów zaopatrzenia w ˝ywnoÊç armii od staro˝ytnoÊci
a˝ do poczàtku XIX wieku, sformu∏owa∏
nast´pujàce regu∏y ogólne:
• w krajach „g´sto zaludnionych i ˝yznych” armia mo˝e zaspokajaç potrzeby wykorzystujàc zasoby miejscowe. Jednak w razie dyslokacji wojsk,
ich potrzeby muszà byç pokrywane
z zapasów rezerwowych ˝ywnoÊci
• zawczasu nale˝y gromadziç zasoby
i tworzyç magazyny zapasowe w celu
zaspokojenia potrzeb armii w rejonie
odpoczynku lub w czasie redyslokacji
• magazyny (kolumny) z zapasami nale˝y rozmieÊciç w miar´ mo˝liwoÊci
w trzech rzutach, w pobli˝u linii komunikacyjnych armii, na wysokoÊci
jej (centrum) si∏ g∏ównych. Takie rozmieszczenie zapewnia ochron´ przed
atakiem nieprzyjaciela i ich ca∏kowità
utratà oraz zapewnia ciàg∏oÊç zaopatrzenia wojsk
• w krajach „rzadko zaludnionych
i o ubogiej glebie” trudno b´dzie zaspokoiç potrzeby armii. Wojska nie
powinny oddalaç si´ zbytnio od magazynów, a ponadto majà woziç zapasy
˝ywnoÊci, zapewniajàce dotarcie oddzia∏om do sk∏adów zaopatrzenia
• w dzia∏aniach wojennych prowadzonych na terytorium nieprzyjaciela,
opuszczonym przez ludnoÊç miejscowà, niemo˝liwe jest kontynuowanie
dzia∏aƒ bez ruchomych magazynów
i bazy zaopatrzenia, co czyni prowadzenie wojny ekspedycyjnej znacznie
trudniejsze od toczonej na obszarze
w∏asnego kraju
• niew∏aÊciwym post´powaniem jest
gromadzenie nadmiernych zapasów,
gdy˝ trzeba mieç Êrodki do ich transportu, szczególnie gdy wojska majà
dzia∏aç szybko. Nale˝y wymagaç
utrzymania zapasów przy ˝o∏nierzu
oraz ich zu˝ywania tylko w razie braku zaopatrzenia

• bliskoÊç akwenu morskiego u∏atwia
zaopatrzenie armii, której flota na
nim panuje. Wraz z oddaleniem si´
od portów, poziom zapasów w wojskach b´dzie musia∏ byç sukcesywnie
podnoszony, gdy˝ dowóz zaopatrzenia b´dzie poch∏ania∏ coraz wi´cej
czasu
• armia wykorzystujàca transport morski do dowozu Êrodków materia∏owych powinna równie˝ posiadaç sk∏ady zaopatrzenia
• szerokie, ˝eglowne rzeki, podobnie
jak kana∏y, nale˝y wykorzystywaç
w dowozie zaopatrzenia dla armii
• w celu poprawy aprowizacji armii
i zgromadzenia niezb´dnych zapasów nale˝y wyzyskiwaç zasoby miejscowe, zakupujàc niezb´dne zaopatrzenie23.
Problematyk´ „administrowania Êrodkami ˝ywnoÊci” Jomini zalicza∏ do zakresu dzia∏ania intendenta generalnego, a rozpatrywa∏ jà, ograniczajàc si´
jedynie do omówienia wybranych cech,
wspólnych ze strategià24.

Podsumowanie
Zasadniczà zas∏ugà Jominiego jest
zdefiniowanie i omówienie poj´cia
oraz przedsi´wzi´ç wchodzàcych w zakres logistyki. Znaczàcym dorobkiem
Jominiego jest równie˝ rozpatrzenie
wybranych zagadnieƒ z zakresu zarzàdzania transportem i magazynami oraz
zaopatrzenia materia∏owego. Jednak
wiedz´ wspó∏czeÊnie przyporzàdkowanà do logistyki, Jomini cz´Êciowo zalicza∏ do administracji. Natomiast problematyk´ z zakresu przygotowania
i prowadzenia dzia∏aƒ wojennych obejmowa∏, w znacznej mierze, poj´ciem
logistyki.
Poglàdy Jominiego, chocia˝ wydajà
si´ anachroniczne, stanowià interesujàcy punkt odniesienia do rozpatrywania
tak˝e wspó∏czesnej logistyki. Mogà stanowiç zatem pomocny materia∏ do wykorzystania, szczególnie podczas zaj´ç
dydaktycznych.
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