Sun Tzu
SZTUKA WOJNY
czyli
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Chiński tekst źródłowy oraz tłumaczenia na j. angielski:
http://zhongwen.com/bingfa.htm

1 compiled

AT X 2ε
by L
E

Spis treści

I

ROZPOZNANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

II

PROWADZENIE WOJNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

III

STRATEGIA ATAKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

IV

POTENCJAŁ ARMII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

V
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Wst˛ep

T

raktat S UN T ZU powstał w szczególnym punkcie czasu, zwanego
czasem historycznym, który dla nas, nowożytnych Europejczyków
jeszcze w ogóle nie zaczał
˛ płynać.
˛ Szacuje si˛e, że powstał 600 lat przed
narodzinami Chrystusa, kiedy pisana historia Chin liczyła już kilka wieków i Chiny wchodziły w okres wielkiego rozkwitu. Za sto lat na bezwzgl˛ednej skali czasu wejda˛ w okres rozkwitu także Grecy. Ale już za
cztery wieki stana˛ si˛e nieodwołalnie prowincja˛ rzymska,˛ żeby dopiero po
blisko dwóch millenniach (1830) „odzyskać niepodległość” i walczyć dzisiaj z Macedonia˛ o prawo do całości helleńskiej spuścizny. Chiny trwaja˛
nieprzerwanie cztery tysiace
˛ lat i jako cywilizacja, i jako państwo. Teoria
wojny wyłożona przez Sun Tzu oczywiście rozwijała si˛e, ale zwyczajem
chińskim, gdzie ponad wszystko czczono rzeczy sprawdzone działaniem
czasu, w swoich głównych zarysach trzymała si˛e tez klasycznych, tutaj
wyłożonych. Gdyby jakimś cudem zachował si˛e oryginalny r˛ekopis Sun
Tzu, dzisiejszy średnio wykształcony Chińczyk mógłby go nie bez pewnego trudu przeczytać. Bowiem pismo chińskie także trwa nieprzerwanie,
i udoskonala si˛e „tylko”, od czterech tysiacleci.
˛
Poświ˛ećmy tej sprawie nieco uwagi, bo warto. „Pismo chińskie posiada, być może, i swoje ujemne strony – powiada Witold Rodziński (cytujac
˛ Fairbanka), autor imponujacej
˛ »Historii Chin« – Nie jest łatwe do
opanowania (. . . ) ale ktokolwiek nauczył si˛e znaków chińskich, nie jest
w stanie uwolnić si˛e od wrażenia, że słowo pisane posiada jakby bogatsza˛ substancj˛e i bardziej subtelne niuanse niż słowo mówione, dla którego
przedstawienia było stworzone”.
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Chińczycy przypisywali swojemu pismu znaczenie prawie magiczne,
i chyba mieli racj˛e, bo dzi˛eki pismu przetrwali jako naród, i jako cywilizacja.
Jest całkiem prawdopodobne, że gdyby nie stosowanie tego pisma,
to w miar˛e rozwoju (. . . ) nastapiłoby
˛
rozdzielenie i rozbicie podobne
jak w wypadku np. j˛ezyków romańskich w Europie. Bo j˛ezyki mówione w Chinach zmieniały si˛e. Różnica mi˛edzy dialektem pekińskim
a kantońskim jest co najmniej taka, jak mi˛edzy włoskim, a francuskim.
Ale j˛ezyk pisany jest taki sam, dzi˛eki swej doskonałości wyrażania,
łaczy
˛ wszystkie dialekty wewnatrzchi
˛
ńskie, a także dialekty ogromnej
chińskiej diaspory.
Sun Tzu (lub S UN W U – takiej transkrypcji używa wspominana
„Historia Chin” Rodzińskiego) był w˛edrownym doradca,˛ filozofem, uczonym m˛eżem. „Ten wiek dynamicznego rozwoju wymagał praktycznych
rozwiaza
˛ ń problemów polityki wojennej. Setki uczonych w piśmie –
jak byśmy dzisiaj powiedzieli – sofistów w˛edrowało z jednego kraju do
drugiego, by na dworach władców sprzedawać swoje idee. Władcy byli
wspierani przez rady zawodowych mówców, których górnolotne wywody urzekały królów i osoby wysoko postawione. Ci zawołani machiaweliści byli intelektualnymi hazardzistami:, jeśli ich rady wychodziły władcy
na dobre – otrzymywali wysokie stanowiska na dworze, jeśli jednak mylili
si˛e – byli marynowani w occie, rozcinani na pół, gotowani, rozsiekiwani
na miazg˛e lub tratowani przez wozy bojowe”. (Samuel B. Griffiths, angielski tłumacz i wydawca „Sztuki wojny”). Jednakże te uwagi Griffithsa
odnosza˛ si˛e do epoki nast˛epnej, zwanej Epoka˛ Walczacych
˛
Królestw2 , która
to epoka pojawia si˛e w publikowanym tutaj traktacie prawdopodobnie
naniesiona przez późniejszych kopistów. W czasach Sun Tzu kampanie
militarne przypominały czasami „dobrze i bezkrwawo rozegrana˛ parti˛e
szachów”.
Najwyższym osiagni˛
˛ eciem jest pokonać wroga bez walki. Jeśli ta
sztuka si˛e nie powiedzie, zostajemy wciagni˛
˛ eci w wojn˛e. Jednakże „Trzynaście rozdziałów” mówia˛ o tym, że wszystko jest lepsze od wojny. Także
to, co jest machiaweliczne, każde zło, choćby najgorsze, jest lepsze od najwyższego zła. Tym najwi˛ekszym złem jest wojna.
W tymże – kiedy powstała „Sztuka wojny” – VI wieku p.n.e. urodził
si˛e i w drugiej jego połowie nauczał Konfucjusz. Zmarł w roku 479. Dom,
w którym mieszkał zamieniono w panteon, obok światyni
˛
i grobowca wybudowano siedzib˛e dla potomków Konfucjusza, w której ci ostatni żyli
2 patrz

tabela str. 84 (przyp. red.)
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w zadowoleniu i całkowitej pomyślności aż do roku 1949, dla pełnej jasności dodam, że oczywiście naszej ery. Kilka dziesi˛ecioleci wcześniej żył
Lao Tzy, legenda mówi jednak, że spotykali si˛e z Konfucjuszem na dworze
króla Czou, kiedy Lao Tzy służył tam jako archiwariusz.
Konfucjusz urodził si˛e w roku 551, około roku 560 urodził si˛e Gautama
Budda, w 469 roku urodził si˛e Sokrates. Ten ostatni pojawia si˛e tutaj nie
tylko dla zorientowania w czasie tzw. historycznym. Fala zmieniajaca
˛ dotychczasowy sposób myślenia i odczuwania, przeszła wtedy przez Chiny,
Indie i Grecj˛e. Nie czas i nie miejsce, żeby pokazywać zwiazki
˛
myślowe
Lao Tzy, Gautamy i Sokratesa. Sa˛ one oczywiste i sporne. Tutaj zastanawia
mnie coś innego. Myśmy – bo tak czy owak to jest nasza kultura – skazali
Sokratesa na śmierć. A Sokrates przyjał
˛ swoja˛ śmierć jak Gautama Budda.
Ale w naszym zafałszowanym myśleniu jesteśmy skłonni sadzić
˛
o tym
chińskim traktacie, że jest wyjatkowo,
˛
wr˛ecz w przysłowiowo wschodni
sposób – okrutny.
Poznaj siebie i poznaj wroga, dopiero wtedy twoje zwyci˛estwo nie
b˛edzie zagrożone. Poznaj warunki terenu i pogody, wtedy twoje zwyci˛estwo b˛edzie całkowite.
Ten cytat oczywiście przywołuje Sokratesa. Ale druga jego cz˛eść jest
z ducha taoistyczna. Chociaż pierwsza także jest taoistyczna, ale dla Chińczyka. Dla nas jest sokratejska.
Pora roku nie jest tak ważna jak ukształtowanie terenu, na którym
rozgrywa si˛e wojna, a i te dwie okoliczności nie sa˛ tak ważne, jak wi˛eź
i harmonia mi˛edzy ludźmi.
Ten z kolei cytat przywołuje Konfucjusza, ale nie zajmujemy si˛e tutaj
wpływologia.˛ Chciałem tylko poddać przytomności czytajacych
˛
ten stary
traktat, że pomimo okrutnej i ciemnej materii wojny, z jakiej jest utkany –
jest w nim także światło, to światło szczególne, które przyświeca zmianom
epok. Światło tak nam dzisiaj potrzebne i pouczajace,
˛ bo właśnie zmienia
si˛e epoka i jest to zmiana tak wielka, że nas poraża i tego nie dostrzegamy.
Przeżyliśmy dwie wojny, jedna była okrutniejsza od drugiej i ciagle
˛
tli
si˛e trzecia wojna, może już wybuchła, tylko tego nie zauważyliśmy, bo
zmienia si˛e epoka i ona zdejmuje z naszych oczu jedne łuski i zakłada
drugie. Jeśli ktoś woli zamiast łusek okulary, opcje czy tym podobne –
bardzo prosz˛e.
Witold Rodziński, cytowany powyżej, powiada, że w czasach Sun Tzu
(Sun Wu) kampanie militarne przypominały czasami dobrze i bezkrwawo
rozegrana˛ parti˛e szachów. Wojna rzeczywista była niepotrzebna.
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Chciałbym t˛e świetna˛ metafor˛e nieco zmodyfikować. Oczywiście, że
dla współczesnego komputera szachy sa˛ także „gra˛ zamkni˛eta”,
˛ lecz ciagle
˛
jeszcze rozgrywane sa˛ mistrzostwa szachowe, natomiast nikt nie rozgrywa
mistrzostw świata w warcabach, bo sa˛ one dla tysi˛ecy graczy oczywista˛ „gra˛ zamkni˛eta”.
˛ Byłoby dobrze, gdyby traktat Sun Tzu uświadomił
nam w tej epoce, że wojna, tak jak warcaby, jest dla nas „gra˛ zamkni˛eta”.
˛
Nie jest to metafora moralisty, bo ktokolwiek t˛e gr˛e wojenna˛ otworzy, to
jeśli b˛edzie grał dobrze, wygra ja˛ – ale tylko jednym, jedynym pionkiem.
I wtedy być może – dalekie ukłony dla mistrza Witkacego – obejmie nas
swoim mocnym uściskiem stara i wytrwała cywilizacja chińska. Ale czy
ta cywilizacja trwa jeszcze, skoro w naszych czasach komuniści chińscy
przep˛edzili na cztery wiatry potomków Konfucjusza i być może poddali
ich resocjalizacji?

I
ROZPOZNANIE

W

ojna jest dla państwa sprawa˛ najwyższej wagi, sprawa˛ życia lub
śmierci, droga˛ wiodac
˛ a˛ do przetrwania lub upadku. Dlatego też
należy poświ˛ecić jej poważne studia.
L I C H ’ ÜAN : Zbrojenie si˛e zapowiada wojn˛e, a wojna jest kwestia˛
wielkiej wagi. Ktoś, kto si˛e w nia˛ wplatał
˛ bez uprzedniego przygotowania, może być poczytywany za głupca.
Sprowadzajac
˛ zagadnienie wojny do pi˛eciu zasadniczych czynników –
szybko możesz dojść do sedna sprawy. Pierwszym z tych czynników jest
czynnik moralny, nast˛epnym – pogoda, trzecim – teren (na którym wojna
ma si˛e toczyć), czwartym – dowodzenie i piatym
˛
– teoria, czyli taktyka
wojenna.
C HANG Y Ü : Kolejność ta jest zupełnie jasna. Kiedy oddziały gotowe
sa˛ do odparcia agresora, rozpatruje si˛e najpierw argumenty stron,
możliwość ugody, odwag˛e nieprzyjaciela, nast˛epnie warunki danej
pory roku i na końcu trudności terenu. Po rozpatrzeniu tych trzech
elementów, generał jest gotowy do ogłoszenia ataku. Po przekroczeniu
granicy państwa odpowiedzialność prawna˛ oraz odpowiednie przepisy dla armii ustala dowodzacy.
˛
Przez czynnik moralny rozumiem to, co jest odpowiedzialne za zgod˛e
w armii i posłuszeństwo żołnierzy, to że żołnierze bez l˛eku towarzysza˛
dowódcom, zarówno w zwyci˛estwie, jak i w drodze na śmierć.
C HANG Y Ü : Ludzie traktowani z łagodnościa,˛ sprawiedliwościa,˛
prawościa,˛ b˛eda˛ jednomyślni i z ochota˛ spełnia˛ polecenia dowódców.
„I Ching” (Ksi˛ega Przemian) powiada: „Kiedy ludzie sa˛ szcz˛eśliwi
i beztroscy, zapominaja˛ o śmiertelnym niebezpieczeństwie.”
9
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Przez czynnik pogody rozumiem wpływ sił natury: działanie zimowego
chłodu oraz letnich upałów, możliwość przeprowadzenia wojskowej operacji odpowiednio do danej pory roku.
Przez czynnik terenu rozumiem kwesti˛e odległości, czy jest rzeźbiony,
czy też płaski, łatwy do przemarszu, otwarty, czy zamkni˛ety, czy sa˛ na nim
warunki do przeżycia dla ludzi.
M EI YAO - CH ’ EN : Kiedy oddziały gotowe sa˛ do akcji, sprawa˛ zasadnicza˛ jest rozpoznanie terenu. Jeśli zna si˛e odległości, można zrobić
prawidłowe lub nieprawidłowe plany. Jeśli dobrze znana jest topografia, w zależności od ułożenia terenu, można użyć konnicy lub piechoty. Jeśli dowódca wie, gdzie teren jest zamkni˛ety lub otwarty, może
prawidłowo rozważyć wielkość użytych oddziałów, wybrać dogodne
miejsce bitwy i odpowiednio do tego skoncentrować lub rozproszyć
swoje siły.
Przez czynnik dowodzenia rozumiem kwalifikacje dowódców, ich
madrość,
˛
szczerość, humanitaryzm, odwag˛e, surowość.
L I C H ’ ÜAN : Oto pi˛eć szlachetnych cech generała – takiego dowódc˛e
armia określa mianem „Godnego Szacunku”.
T U M U : Jeśli dowódca jest madry,
˛
potrafi zareagować odpowiednio
do zmieniajacych
˛
si˛e warunków. Jeśli jest szczery, jego żołnierze nie
maja˛ kłopotów ze zrozumieniem jego intencji i nie odczuwaja˛ l˛eku.
Jeśli jest humanitarny, to kocha ludzi, potrafi współczuć innym, dba
o ich interesy oraz uzbrojenie. Jeśli jest odważny, osiaga
˛ zwyci˛estwo
łamiac
˛ bez wahania opór wroga. Jeśli jest wymagajacy,
˛ jego oddziały
sa˛ zdyscyplinowane, ponieważ czuja˛ przed nim respekt i obawiaja˛
si˛e kary.
Shen Pao Hsu powiedział: „Dowódca pozbawiony odwagi nie jest
w stanie pokonać trudności, ani też zrealizować wielkich planów”.
Przez taktyk˛e rozumiem organizacj˛e, kontrol˛e, powierzenie odpowiednich funkcji oficerom, sprawność przemarszu, dobra˛ aprowizacj˛e armii.
Nie ma dowódcy, który by nie słyszał o tych pi˛eciu zagadnieniach. Ten,
kto jest w nich biegły, zwyci˛eża; kto ich nie opanuje – przegrywa. Dlatego
też, w rozpoznaniu należy uwzgl˛ednić tych pi˛eć zagadnień, przykładajac
˛
do nich wielka˛ wag˛e.
Zastanówmy si˛e, który generał posiada moralne kwalifikacje, który
dowódca jest sprawniejszy, która armia robi dobre rozpoznanie terenu,
w której regulamin i instrukcje sa˛ lepiej przestrzegane?
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C HANG Y Ü : Silni woźnice, szybkie konie, sprawne oddziały, ostra
broń sa˛ to czynniki przewagi. Żołnierze powinni mieć do tego stopnia
zapał do walki, że gdy usłysza˛ b˛ebny wzywajace
˛ do ataku, czuja˛
si˛e szcz˛eśliwi, a kiedy usłysza˛ dźwi˛ek gongów dajacych
˛
sygnał do
odwrotu, sa˛ niezadowoleni. Armia o takich cechach jest silna.
Zastanówmy si˛e, jakie sa˛ cechy dobrych oficerów i żołnierzy?
T U Y U : Mistrz Wang stwierdził: „Jeśli oficerowie nie sa˛ dobrze wdrożeni do ostrego rygoru, b˛eda˛ tchórzliwi i niezdecydowani w bitwie.
Jeśli generałowie nie sa˛ dobrze wyszkoleni, moga˛ zadrżeć w obliczu
niebezpieczeństwa i zawahać si˛e.”
Który z dowódców rozdzielajacy
˛ nagrody i kary myśli bardziej o sobie
niż o żołnierzach?
T U M U : Dowódcy nigdy nie powinni być skrajni w rozdzielaniu kar
i nagród.
Jestem w stanie rozstrzygnać,
˛ która strona zwyci˛eży, a która zostanie pokonana, znajac
˛ cechy dowódców. Jeśli powołany do służby generał
przykłada wag˛e do swojej strategii, może osiagn
˛ ać
˛ zwyci˛estwo. Zachowaj
go! Jeśli generał nie jest dobrze przygotowany i nie studiował mojej teorii
strategii, możesz być pewny, że zostanie pokonany. Takiego dowódc˛e
lepiej od razu zdegradować. Biorac
˛ pod uwag˛e moja˛ teori˛e, generał powinien tworzyć sytuacje, które b˛eda˛ odpowiadać jego kwalifikacjom. Przez
tworzenie takiej sytuacji rozumiem roztropna˛ odwag˛e w trudnych warunkach oraz zachowanie równowagi w zmieniajacej
˛ si˛e sytuacji.
Strategia wojny polega na przebiegłości i stwarzaniu złudzeń. Dlatego,
jeśli jesteś do czegoś zdolny, udawaj niezr˛ecznego, jeśli jesteś aktywny,
stwarzaj pozory bierności. Jeśli jesteś blisko, stwórz pozory dużej odległości, jeśli uwierza,˛ że jesteś daleko, znajdź si˛e niespodziewanie blisko.
Staraj si˛e wprowadzić wroga w bład,
˛ stwórz dezorganizacj˛e w jego armii
i dopiero wtedy uderzaj.
T U M U : Naczelny dowódca państwa Chao, Lin Mu, uwolnił stado
bydła z ich przewodnikami. Kiedy Hsiung Nu (nomadowie) zbliżyli
si˛e na mała˛ odległość do jego wojsk, udał ucieczk˛e opuszczajac
˛ wiele
tysi˛ecy żołnierzy. Kiedy zaś Khan (przywódca nomadów) usłyszał
o tym, bardzo si˛e ucieszył i podażył
˛
na czele swoich oddziałów
w miejsce, gdzie zgromadziło si˛e bydło. Li Mu ustawił swoje oddziały w lewej i prawej formacji skrzydłowej, niespodziewanie uderzył
kawaleria,˛ rozbił nomadów i wział
˛ do niewoli ponad sto tysi˛ecy
jeźdźców.
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Kiedy wróg koncentruje si˛e, przygotuj si˛e do odparcia ataku, kiedy jest
mocny, unikaj go. Próbuj rozzłościć wrogiego generała i wprowadzić go
w bład.
˛
L I C H ’ ÜAN : Jeśli dowódca jest cholerykiem, jego autorytet może być
łatwo obalony, taki charakter jest niestały.
C HANG Y Ü : Jeśli dowódca jest zawzi˛ety i skłonny do gniewu, obrażaj go i doprowadź do wściekłości, aż zirytowany i zmieszany ruszy
na ciebie bez planu i lekkomyślnie.
Winieneś przeciwstawić jego arogancji cierpliwość i pozorna˛ uległość.
T U M U : Pod koniec dynastii Ch’in, Mo Tu, przywódca Hunów,
utrwalił swa˛ władz˛e. Wschodnie państwo Hu było dość silne i wysłało do nich ambasadorów. Oświadczyli oni: „Chcielibyśmy otrzymać konia Tou Ma, który przemierza tysiac
˛ li 1 bez odpoczynku”.
Mo Tu naradził si˛e ze swymi doradcami, którzy wykrzykn˛eli: „Ależ
panie! Koń Tysiaca
˛ Li to najcenniejsza rzecz w naszym kraju, nie
możesz im go dać!” Mo Tu odparł: „Czemu miałbym żałować konia
sasiadowi?”
˛
i wysłał konia w darze. Wkrótce potem wschodni Hu
wysłali posłańca, który rzekł: „Chcielibyśmy otrzymać jedna˛ z ksi˛eżniczek Khan”. Mo Tu znów wezwał ministrów, którzy rozzłoszczeni
wykrzykn˛eli: „Ludzie Hu to rozbójnicy. Ośmielaja˛ prosić Ci˛e o ksi˛eżniczk˛e. Powinieneś wojna˛ ukarać ich zuchwałość!” Mo Tu rzekł:
„Czemu miałbym odmawiać sasiadowi
˛
młodej kobiety?” i wysłał
ksi˛eżniczk˛e. Wkrótce poseł państwa Hu powrócił i powiada: „Posiadacie tysiac
˛ li nieużytków graniczacych
˛
z naszym terenem, których
my potrzebujemy”. Mo Tu znów zwołał doradców. Niektórzy stwierdzili, że byłoby wielkopańskim gestem oddać cz˛eść terytorium, inni
zaś to odradzali. Mo Tu zirytowany powiada: „Terytorium jest podstawa˛ istnienia państwa. Jak można go odstapić?”.
˛
Wszyscy ministrowie, którzy to doradzali, zostali ści˛eci. Mo Tu zaś dosiadł swego
wierzchowca, rozkazał pozbawić głów wszystkich, którzy by pozostali
w domach i zebrawszy armi˛e, niespodziewanie uderzył na Hunów.
Ci, nie oczekujac
˛ takiego obrotu sprawy, zupełnie nieprzygotowani,
zostali pobici. Wojska Mo Tu zwróciły si˛e na zachód i zaatakowały
prowincj˛e Yueh Ti. Od południa Mo Tu zaatakował prowincj˛e Lou
Fan oraz najechał państwo Yen.
1 metryczny

odpowiednik li = 567 m
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C HEN H AO : Posyłaj swemu wrogowi młode kobiety i chłopców, aby
go zwieść, jadeit i jedwabie, aby pobudzić jego ambicje.
Wywinduj go na szczyt, a nast˛epnie zepchnij w przepaść.
L I C H ’ ÜAN : Kiedy wróg jest spokojny, rozdrażnij go.
T U M U : Pod koniec rzadów
˛
ostatniego Khana, po tym jak generał
T’sao T’sao pokonał Liu Pei, ten zwrócił si˛e do Yuan Shao, który skierował swe oddziały na odsiecz. T’ien Fang, jeden z wyższych oficerów Shao powiedział: „T’sao T’sao jest ekspertem uzbrojenia wojska,
nie można mu lekkomyślnie stawić czoła. Najlepiej b˛edzie grać na
zwłok˛e i trzymać go na dystans. Pan, generale, powinien obwarować
si˛e gdzieś w górach, nad brzegiem rzeki i utrzymywać swoje wojsko
jedynie w czterech powiatach. Zewn˛etrznie szukać połaczenia
˛
z silnymi przywódcami, wewn˛etrznie polegać na oddziałach aprowizacyjnych. Nast˛epnie należy zebrać rozbite oddziały i z powrotem je
uzupełnić. Wtedy dopiero zebrać armi˛e w całość i zaczać
˛ n˛ekać wroga
oraz robić wypady na południe od rzeki. Kiedy wróg skoncentruje
si˛e na prawym skrzydle, uderz w jego lewe skrzydło, kiedy pospieszy
wzmocnić lewe skrzydło, ty nagle zaatakuj prawe. N˛ekaj go ciagł
˛ a˛
zmiana˛ punktu natarcia. Jeśli jednak odrzucisz t˛e zbawienna˛ strategi˛e
i zaryzykujesz otwarte starcie, może być za późno na odwrót.” Yuan
Shao nie posłuchał dobrej rady, otwarcie uderzył na wroga i został
pokonany.
Kiedy wróg jest zjednoczony, spróbuj go rozdzielić.
C HANG Y Ü : Spróbuj wprowadzić niezgod˛e mi˛edzy rzadz
˛ acym,
˛
a jego ministrami, innym razem odseparuj od niego doradców. Spraw,
żeby mu nie ufali i odsun˛eli si˛e od niego. Możesz też uknuć przeciw
niemu spisek.
Zaatakuj, kiedy nie b˛edzie przygotowany, zrób wypad, kiedy si˛e tego
nie spodziewa.
H O Y EN - HSI : Li Ching z kraju Tang przedstawił 10 planów rozbicia Hsiao Hsieh i cała odpowiedzialność za dowodzenie armia˛ dostała si˛e w jego r˛ece. W ciagu
˛ ośmiu miesi˛ecy skoncentrował swoje
siły w miejscu zwanym Kuei Chou. Była to pora zimowych wylewów
rzeki Yang-tse, wi˛ekszość dróg w okolicy była zalana woda.˛ Hsiao
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Hsieh nie spodziewał si˛e zupełnie ataku, w konsekwencji nie przygotował si˛e. W dziewiatym
˛
miesiacu
˛ Li Ching zebrał dowódców i rozkazał co nast˛epuje: W czasie wojny najważniejsza˛ rzecza˛ jest szybkość
działania, nie można sobie pozwolić na lekceważenie wroga. Teraz my
jesteśmy skoncentrowani, a Hsiao Hsieh nawet o tym nie wie. Dzi˛eki
temu, że rzeka wylała, możemy niespodziewanie zjawić si˛e pod murami jego zamku. Znacie powiedzenie: „Kiedy piorun uderzy, jest za
późno na zasłanianie uszu”. Nawet jeśli byłby w stanie nas wykryć,
nie b˛edzie miał czasu na szybkie sporzadzenie
˛
planu obrony. Nadszedł
zatem czas, aby go schwytać. Li Ching przemaszerował z wojskami do
I Ling, stolicy wroga, Hsiao Hsieh wpadł w pułapk˛e i próbował wysłać
kontrofensyw˛e w kierunku południowym, lecz tamtejsze drogi były
nieprzejezdne, zalane woda.˛ Li Ching obległ miasto, a Hsiao Hsieh
został zmuszony do kapitulacji. Historia ta ilustruje powiedzenie:
„Należy robić wypad, kiedy wróg si˛e tego nie spodziewa”.
A oto nast˛epna historia. Cesarz dynastii Wei wysłał generałów
Chung Hui oraz Teng Ai, aby zaatakowali państwo Shu. Zima,˛ dziesiatego
˛
miesiaca
˛ kampanii, generał Ai opuścił Yin Ping i przemaszerował przez niezaludniona˛ krain˛e pokonujac
˛ siedemset li, wyrabuj
˛ ac
˛
sobie drog˛e poprzez góry, budujac
˛ wiszace
˛ mosty. Wysokie góry przecinały gł˛ebokie wawozy,
˛
cała wyprawa była niebezpieczna i niezmiernie trudna. Żołnierze omal nie rozproszyli si˛e w poszukiwaniu pożywienia. Teng Ai zawini˛ety w grube dywany, dosłownie staczał si˛e
z kolejnego zbocza, zaś jego oficerowie zjeżdżali na gał˛eziach drzew.
Pokonujac
˛ przepaście, jak w˛edrujace
˛ w strumieniu pstragi,
˛ armia powoli posuwała si˛e naprzód. Dzi˛eki temu Teng Ai pojawił si˛e w Chiang
Yu, w państwie Shu, a generał wroga odpowiedzialny za obron˛e stolicy poddał si˛e. Teng Ai pozbawił głowy Chu-ko chana, którego zastał
w stolicy Mień Chu i pomaszerował na Chieng Tu. Król Shu, Liu
Shan, poddał si˛e.

Oto klucze strategów otwierajace
˛ drog˛e do zwyci˛estwa. Nie można
konkretnie dyskutować o taktyce wojennej pomijajac
˛ te sprawy.
M EI YAO - CH ’ EN : Kiedy dochodzi do konfrontacji z wrogiem musisz
szybko odpowiedzieć na zmieniajace
˛ si˛e sytuacje i szukać korzystnych
rozwiaza
˛ ń. Nie można tego zignorować.
Jeśli wróżby czynione w światyni,
˛
czynione przed podj˛eciem kroków
wojennych, wskazuja˛ na zwyci˛estwo, to dlatego, że nasza siła jest wi˛eksza
od siły wroga, jeśli zaś wskazuja˛ kl˛esk˛e, to znaczy, że nasze wojska sa˛
słabe.

15
Spośród wielu planów, jeden może si˛e powieść, a pozostałe nie. Może
też powieść si˛e kilka planów, a ten jeden (na który si˛e postawiło) może
zawieść. Z pewnościa˛ ten, kto w ogóle nie robi kalkulacji, zaprzepaszcza
szans˛e zwyci˛estwa. Z tego powodu, zawsze dokładnie analizuj˛e sytuacj˛e,
aby warunki konfrontacji były zupełnie jasne.

II
PROWADZENIE WOJNY

Z

wykle prowadzenie działań wojennych wymaga: tysiaca
˛ szybkich,
czterokonnych zaprz˛egów, tysiaca
˛ czterokonnych ci˛eżkich wozów
bagażowych pokrytych skórami oraz stu tysi˛ecy żołnierzy uzbrojonych
i osłoni˛etych kolczuga.˛
T U M U : Starożytne wozy bojowe, czyli wozy okryte skóra,˛ dzieliły
si˛e na lekkie i ci˛eżkie. Tych drugich używano do przewozu halabard,
zbroi, wojskowego wyposażenia, cennych przedmiotów oraz mundurów.
Ssu-ma Fa wylicza: „Załoga jednego wozu bojowego, to trzech oficerów w kolczugach. Towarzyszy im siedemdziesi˛eciu pi˛eciu pieszych
żołnierzy, dziesi˛eciu kucharzy i dziesi˛eciu pomocników, pi˛eciu ludzi
dbajacych
˛
o mundury i zbroj˛e, pi˛eciu dbajacych
˛
o zaopatrzenie oraz
pi˛eciu zbierajacych
˛
chrust i gotujacych
˛
wod˛e. Siedemdziesi˛eciu pi˛eciu
pieszych przypada na jeden lekki wóz bojowy, dwudziestu pi˛eciu na
ci˛eżki furgon bagażowy, zaś dodajac
˛ te liczby – setka ludzi tworzy
kompani˛e”.
Kiedy zaopatrzenie jest przewożone na odległość 1 000 li, ekspedytorzy otrzymuja˛ 1 000 sztuk złota na dzień, wliczajac
˛ w to zakupy wozów
i uzbrojenia, rzeczy takich jak klajster i lakier, a także wizyty gości i adwersarzy. Jeśli dysponuje si˛e taka˛ suma˛ pieni˛edzy, można zebrać sto tysi˛ecy
żołnierzy.
L I C H ’ ÜAN : Kiedy armia przekracza granic˛e państwa, należy opróżnić domowy skarbiec.
T U M U : Istnieje w armii rytualny zwyczaj przyjmowania wizyt wasalów. To właśnie Sun Tzu rozumie przez gości i adwersarzy.
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Najważniejszym celem wojny jest zwyci˛estwo. Jeśli kampania si˛e przedłuża, to zużywa si˛e uzbrojenie i upada morale armii. Kiedy oddziały
zdobywaja˛ miasto, ich siła może zostać rozproszona. Jeśli armia zaangażowana jest w przedłużajac
˛ a˛ si˛e kampani˛e, to środki jakimi dysponuje
państwo moga˛ okazać si˛e niewystarczajace.
˛
C HANG Y Ü : Kampania cesarza państwa Wu, z dynastii Han, nie
przyniosła oczekiwanych rezultatów, a kiedy skarbiec został wyczerpany, cesarz ogłosił edykt żałobny.
Kiedy twój or˛eż jest st˛epiony, zapał ostudzony, siła wyczerpana, a skarbiec pusty, dowódcy sasiednich
˛
państw moga˛ wykorzystać to do rozpocz˛ecia działań wojennych. Jednak i wtedy, jeśli masz madrych
˛
doradców,
żaden ich plan si˛e nie powiedzie. Jeśli słyszymy o nieudanych przedsi˛ewzi˛eciach na wojnie, win˛e ponosi przedłużajaca
˛ si˛e kampania.
T U Y U : Atak nie musi być pomysłowy, ale musi być niezwykle szybki.
Dlatego nie słyszano o przedłużajacej
˛
si˛e wojnie, z której państwo
odniosłoby jakakolwiek
˛
korzyść.
L I C H ’ ÜAN : „Wiosenne i Jesienne Annały” głosza:˛ „Wojna jest jak
wejście w ogień i ci, którzy nie przywdziali ochronnej odzieży – spłona”.
˛
Ci, którzy nie sa˛ w stanie zrozumieć niebezpieczeństwa towarzyszacego
˛
uzbrojonym oddziałom, nie sa˛ również w stanie pojać
˛ korzyści
płynacych
˛
z ich wykorzystania.
Prowadzacy
˛ wojn˛e nie powinien dwukrotnie ściagać
˛
daniny od podatników w czasie tej samej kampanii. Ekwipunek powinieneś zabrać ze swojego kraju, zaś aprowizacj˛e zdobyć w kraju wroga. W ten sposób armia
b˛edzie dobrze zaopatrzona. Kiedy kraj jest wyniszczony przez działania
wojenne, przyczyna˛ jest wyekspediowanie armii na duży dystans,
bowiem przeniesienie zaopatrzenia armii na wielka˛ odległość powoduje
zubożenie ludności. Tam, gdzie wkroczyła armia, rosna˛ ceny; kiedy ceny
pna˛ si˛e w gór˛e, znika dostatek; kiedy zniknie dostatek, chłopi moga˛
cierpieć z powodu natarczywości poborców.
C HIA L IN : Kiedy oddziały sa˛ wyposażane, ceny wszelkich towarów
rosna,˛ ponieważ wszyscy chca˛ na tym zrobić doskonały interes.
Kiedy siła i dobrobyt zostana˛ uszczuplone, gospodarze na równinach
straca˛ siedem z dziesi˛eciu cz˛eści swoich dóbr.
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L I C H ’ ÜAN : Jeśli wojna przeciaga
˛ si˛e, m˛eżczyźni i kobiety nie moga˛
si˛e pobrać, b˛eda˛ też przygn˛ebieni ci˛eżarem rozłaki.
˛
60 procent budżetu państwa pochłania wyposażenie armii: zakup
wozów bojowych, koni do zaprz˛egów, wykonanie zbroi i hełmów, łuków
i strzał, lanc, kolczug, osłon na r˛ekawice i ciało, zakup bydła i zwierzat
˛
jucznych. Dlatego madry
˛
generał dba o to, aby zaopatrywać swa˛ armi˛e na
terenie wroga, jeden korzec prowiantu wroga jest wart dwanaście korców
własnych. Sto funtów prowiantu wroga jest warte dwóm tysiacom
˛
funtów
jego własnego prowiantu.
C HANG Y Ü : W transporcie aprowizacji na odległość 1 000 li spożytkowne b˛edzie 20 korców, jeden korzec na pokonanie 20 li. Jeden na
dwadzieścia musi być zachowany. Jeśli marsz odbywa si˛e w trudnym
terenie, to proporcja b˛edzie jeszcze gorsza.
Oddziały zdeterminowane wykryja˛ wroga, ponieważ sa˛ pełne gniewu.
Biora˛ łupy, ponieważ pragna˛ bogactwa.
T U M U : W końcu dynastii Han, prefekt państwa Chin Chou, zaatakował powstańców prowincji Kuei Cho: Pu Yanga, P’an Hunga i innych. Wkroczył do Nan Hai, zniszczył trzy ich obozy i wział
˛ wielu
jeńców. Jednak P’an Hung i jego towarzysze byli wciaż
˛ silni i liczni,
podczas gdy oddziały Tu Hsianga, aroganckie i wzbogacone po zwyci˛estwie, straciły ochot˛e do walki. Hsiang powiedział: „Pu Yang oraz
P’an Hung byli spiskowcami ponad dziesi˛eć lat. Obaj sa˛ dobrze wyszkoleni w teorii wojennej. Powinni zatem zjednoczyć siły wszystkich
prowincji i dopiero wtedy zaatakować. Teraz jest czas, aby przygotować wojsko do wyjścia na łowy. Wszystkie oddziały silne czy słabe,
powinny wyruszyć i zastawić sidła”. Kiedy dowódcy oddziałów oddalili si˛e na łowy, Tu Hsiang w tajemnicy wysłał kilku ludzi, aby spalić
ich koszary. Wszystkie bogactwa, które tam zgromadzili, zostały doszcz˛etnie zniszczone. Kiedy myśliwi powrócili i zobaczyli co si˛e stało,
nie było ani jednego, który by nie rozpaczał. Tu Hsiang powiedział
wtedy: „Bogactwa i kosztowności zgromadzone przez Pu Yanga i jego
towarzyszy mogłyby wystarczyć na wzbogacenie kilku pokoleń naszego kraju. Wy panowie nie postapiliście
˛
jak należy. To, co tutaj straciliście, jest tylko mała˛ czastk
˛ a˛ tych bogactw. Nie należy si˛e tym martwić”. Kiedy żołnierze usłyszeli słowa generała, z powrotem nabrali
zapału i ch˛eci do walki. Tu Hsiang rozkazał nakarmić konie, wszyscy
zjedli suchy prowiant, a o świcie wyruszyli w kierunku obozu wroga.
Yang oraz Hung nie byli przygotowani na atak i zostali pobici.
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C HANG Y Ü : W czasie panowania obecnej dynastii, kiedy Najwyższy Założyciel przygotowywał swoich generałów do zaatakowania
państwa Shu, wydał dekret: „Wszystkie prowincje oraz miasta sa˛ zobowiazane
˛
w moim imieniu opróżnić skarbce i kantory, aby ugościć
oficerów i żołnierzy. Państwo wymaga tego od obywateli”.

Dlatego, kiedy w walce zostanie zdobyte wi˛ecej niż dziesi˛eć wozów
bojowych, należy wynagrodzić tych, którzy zdobyli pierwszy. Zamień
bojowe flagi i proporce wroga na własne, zmień woźniców na własnych
i użyj tych wozów. Traktuj dobrze jeńców wojennych i dbaj o nich.
C HANG Y Ü : Wszyscy schwytani żołnierze powinni być traktowani
wielkodusznie, ponieważ moga˛ z czasem być użyci w naszej armii.
To właśnie nazywa si˛e zwyci˛eżyć w bitwie i urosnać
˛ w sił˛e. Dlatego
w prowadzeniu wojny zasadnicze jest zwyci˛estwo, a nie przedłużajace
˛ si˛e
operacje. Generał, który rozumie strategi˛e wojny jest ministrem ludzkiego
losu oraz s˛edzia˛ przeznaczenia narodu.
H O Y EN - HSI : Trudności w wyszkoleniu dowódców sa˛ takie same
dziś, jak przed wiekami.

III
STRATEGIA ATAKU

O

gólnie rzecz biorac
˛ najlepsza˛ polityka˛ wojny jest zachowanie bez
szwanku stanu swojego i wroga; niszczenie jest przeciwne tej zasadzie.
L I C H ’ ÜAN : Nie należy wynagradzać zabijania.
Lepiej jest wziać
˛ armi˛e wroga do niewoli niż ja˛ zniszczyć; zachować
w całości batalion, kompani˛e czy nawet pi˛eciu żołnierzy wroga jest lepsza˛
rzecza˛ niż ich zgładzić.
Osiagn
˛ ać
˛ sto zwyci˛estw w stu bitwach nie jest szczytem osiagni˛
˛ eć. Najwyższym osiagni˛
˛ eciem jest pokonać wroga bez walki. Dlatego sprawa˛
najwyższej wagi w wojnie jest rozbicie strategii wroga.
T U M U : Wielki Ksiaż˛
˛ e powiedział: „Ci, którzy celuja˛ w rozwiazy˛
waniu problemów, rozwiazuj
˛ a˛ je tuż przed ich pojawieniem si˛e. Ci,
którzy celuja˛ w pokonywaniu swoich wrogów, zwyci˛eżaja,˛ zanim
pojawi si˛e zagrożenie”.
L I C H ’ ÜAN : Zaatakuj plany wroga w fazie ich powstawania.
W końcu epoki Han, K’ou Hsün najechał Kao Chun’a. Ten wysłał
swego stratega, Huang-fu Wena, aby pertraktował. Huang-fu Wen
był nieust˛epliwy i zawzi˛ety. K’ou Hsün kazał go ściać
˛ i posłał wiadomość do Kao Chun’a: ”Twój oficer sztabowy nie wykazał pokory,
ściałem
˛
go wi˛ec. Jeśli chcesz si˛e wytłumaczyć, możesz to jeszcze uczynić. Zrób to bezzwłocznie, albo przygotuj si˛e do obrony”. Tego samego dnia Chun otworzył bramy swego fortu i poddał si˛e. Wszyscy
dowódcy K’oun Hsüna pytali: „Jak to si˛e stało, że zabijajac
˛ jego wysłannika, doprowadziłeś do kapitulacji jego miasto?”. K’ou Hsiin odpowiedział: „Huang-fu Wen był sercem i watrob
˛
a˛ Kao Chun’a, jego
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najbliższym doradca.˛ Jeśli zachowałbym życie Huang-fu wszystko
potoczyłoby si˛e zgodnie z planem, ale ponieważ go zabiłem, Kao Chun
stracił zupełnie swoja˛ pewność. Zgodnie z powiedzeniem: Najlepsza˛
strategia˛ w walce jest zniweczyć plany wroga”. Generałowie stwierdzili: „Przekracza to nasze pojmowanie”.
Nast˛epna˛ pożyteczna˛ rzecza˛ jest skłócić sprzymierzeńców wroga.
T U Y U : Nie pozwól, aby twoi wrogowie zjednoczyli si˛e.
WANG H SI : Jeśli wróg ma sprzymierzeńców, problem jest poważny,
a pozycja wroga silna. Jeśli ich nie ma, to problem jest niewielki, a pozycja wroga słaba.
Nast˛epna˛ pożyteczna˛ rzecza˛ jest uprzedzić atak przeciwnika.
C HIA L IN : Wielki Ksiaż˛
˛ e powiedział: „Generał szukajacy
˛ zwyci˛estw
z obnażonym mieczem nie jest dobrym strategiem”.
WANG H SI : Jeśli nie możesz zdusić w zarodku planów wroga lub
przeszkodzić jego sprzymierzeńcom w zjednoczeniu si˛e – ostrz swój
or˛eż do zwyci˛eskiej bitwy.

Najgorsza˛ strategia˛ jest atak na miasta. Rób to tylko w ostateczności. Aby przygotować do obl˛eżenia tarany, wozy i konieczne uzbrojenie –
potrzeba trzech miesi˛ecy. Usypanie platform ziemnych, potrzebnych do
ataku na mury, zajmie kolejne 3 miesiace.
˛ Jeśli generał nie potrafi trzymać
na wodzy swego temperamentu i każe forsować mury miasta żołnierzom
na sposób mrówek, trzecia ich cz˛eść zostanie wybita bez zdobycia miasta.
Stad
˛ niepowodzenie takiego post˛epowania.
T U M U : W późnej epoce Wei, cesarz T’ai Wu wysłał 100 000 wojowników, aby zaatakowali dowódców państwa Sung, Tsang Chih i Yu
T’ai. Cesarz najpierw zaprosił generała Tsang Chih na wino. Ten,
w odpowiedzi oddał mocz do filiżanki i wysłał ja˛ cesarzowi. T’ai Wu
uniesiony gniewem od razu zaatakował miasto, nakazujac
˛ z marszu
forsować mury żołnierzom, bez urzadze
˛ ń obl˛eżniczych. Oddziały
wspinały si˛e mozolnie na mury, a po trzydziestu dniach śmierć zabrała połow˛e atakujacych.
˛
Dlatego najwyższa˛ sztuka˛ jest zwyci˛eżyć armi˛e wroga bez wydania
bitwy. Zajać
˛ miasta wroga bez oblegania i zajać
˛ tereny jego państwa bez
inwazji.
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L I C H ’ ÜAN : Zwyci˛eżaj strategia˛ strategi˛e.
W późnej epoce Haam, markiz prowincji Tsan Tsang Kung, zaatakował powstanie „yao” w prowincji Yüan Wu, lecz upływały miesiace,
˛ a on nie mógł zajać
˛ miasta. Jego oficerowie i żołnierze byli
chorzy, a z ich odzieży pozostały łachmany. Król państwa Thung Hai
zwrócił si˛e do generała Tsang Kunga: „Zgromadziłeś oddziały i otoczyłeś wroga, który gotowy jest walczyć do śmierci. Nie ma w tym
żadnej strategii. Powinniśmy si˛e wycofać. Pozwólmy im uwierzyć,
że droga ucieczki jest wolna; skorzystaja˛ z tego, rozprosza˛ si˛e i rozcia˛
gna˛ szyki. Wtedy komendanci wiosek wyłapia˛ ich pojedynczo”. Tsang
Kung zgodził si˛e ze swym dowódca˛ i wkrótce schwytał Yüah Wu –
przywódc˛e rebeliantów.

Twoim celem musi być zachowanie porzadku
˛
Nieba. Wtedy nie
stracisz swoich oddziałów, a twoje zdobycze pozostana˛ w całości. Oto
sztuka strategii ofensywnej. Wynika z tego sztuka użycia oddziałów;
jeśli proporcja twoich oddziałów do oddziałów wroga jest jak 10 do 1 –
otocz go. Jeśli proporcja ta wynosi 5 do 1 – zaatakuj.
C HANG Y Ü : Jeśli nasza siła jest pi˛eciokrotnie wyższa od siły wroga,
daj˛e znać o swojej obecności, zwodz˛e go biciem w b˛ebny i hałasem,
który rozlega si˛e od wschodu, gdy ja mam zamiar atakować z zachodu.
Jeśli siła wroga dwukrotnie przewyższa twoja,˛ spróbuj poróżnić jego
wojsko.
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T U Y U : Jeżeli dwukrotna przewaga twojej armii jest niewystarczajaca,
˛ aby przeprowadzić kampani˛e, użyj destrukcyjnej siły, aby wprowadzić ja˛ do armii wroga.
Wielki Ksiaż˛
˛ e stwierdził: „Jeśli ktoś nie jest w stanie wywrzeć wpływu
na armi˛e wroga, nie zasługuje na miano dobrego stratega”.

Jeśli dojdziesz do porozumienia choćby z jednym oddziałem wroga,
możesz użyć go do wprowadzenia zam˛etu w jego szeregach.
H O Y EN - HSI : Do takich warunków może doprowadzić tylko wytrawny dowódca.
Jeśli wróg jest słabszy liczebnie, b˛edziesz w stanie go wyeliminować.
T U M U : Jeśli jednak twoje oddziały nie sa˛ równe sile wroga, musisz
grać na zwłok˛e. Czekaj na lepsza˛ okazj˛e, uwierz w zwyci˛estwo i zaatakuj z brawura.˛
C HANG Y Ü : Jeśli wróg jest silny, a ja jestem słaby, czekam na sprzyjajace
˛ okoliczności, odwlekajac
˛ atak. W tym przypadku odwaga
generałów oraz przygotowanie oddziałów musza˛ być odpowiednie do
sytuacji. Jeśli ja jestem skoncentrowany, a wróg rozproszony i jeśli
jestem pełen wigoru, a on jest słaby, wtedy nawet jeżeli ma liczebna˛
przewag˛e, mog˛e wypowiedzieć bitw˛e.
Jeśli jednak wszelkie okoliczności sa˛ nieodpowiednie, musz˛e przygotować si˛e do ucieczki. Posiadajac
˛ mała˛ sił˛e, lepiej sprzymierzyć si˛e z liczebniejsza˛ armia.˛
C HANG Y Ü : Mencjusz powiedział: „Małe rzeczywiście nie może
równać si˛e z wielkim. Nie można porównać słabego z silnym, przeciwstawić kilku ludzi tłumowi”.
Naczelny wódz jest opiekunem państwa. Jeśli jego opieka jest wsz˛edzie odczuwalna, państwo rzeczywiście może być silne. Jeśli tak nie jest,
całe państwo b˛edzie słabe.
C HANG Y Ü : Wielki Ksiaż˛
˛ e stwierdził: „Ten monarcha, który pozyskał odpowiedniego dowódc˛e, prosperuje. Ten, który tego nie dokonał,
popadnie w ruin˛e”.
Oto trzy warunki, które sprawiaja,˛ że dowódca może być przyczyna˛
niepowodzeń swojej armii:
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1. Jeśli jest ignorantem, armia nie b˛edzie si˛e rozwijać. Jeśli ma si˛e wycofać, nie b˛edzie wiedział, kiedy to zrobić. Nazywa si˛e to „szwankowaniem” armii.
C HIA L IN : Natarcie oraz wycofanie si˛e armii powinno być
kontrolowane przez dowódc˛e, zgodnie z aktualnie rozwijajac
˛ a˛ si˛e
sytuacja.˛ Nie ma nic gorszego jak wydawanie w czasie wojny
pałacowych rozkazów.
Jeśli ktoś jest nieudolny w kierowaniu kampania˛ wojenna,˛ nie b˛edzie
również zdolny w administrowaniu armia.˛ Dotyczy to zarówno generałów, jak i oficerów, którzy na skutek sprzecznych rozkazów
zostana˛ wprowadzeni w bład.
˛
T’ SAO T’ SAO : Armia nie ulegnie destrukcji, jeśli przestrzegane
sa˛ odpowiednie zasady wojskowej etykiety.
T U M U : Tak długo, jak długo przestrzegane sa˛ odpowiednie zasady, prawa i dekrety, armia zachowuje porzadek.
˛
Jeśli te same
zasady odnosza˛ si˛e do kierowania państwem, oficerowie b˛eda˛
godni zaufania.
C HANG Y Ü : Przy kierowaniu państwem powinny być stosowane zasady prawości i łagodności, ale nie sa˛ one wystarczajace
˛ przy kierowaniu armia.˛ Oportunizm i gi˛etkość sa˛ używane
przy zarzadzaniu
˛
armia˛ nie nadaja˛ si˛e jednak do kierowania
państwem.
2. Ignorancja w problemach dowodzenia niszczy w armii atmosfer˛e
odpowiedzialności.
WANG H SI : Jeśli powierzymy administracj˛e armii ignorantowi
w sprawach wojennych, wtedy wprowadzimy tam chaos i frustracj˛e wśród żołnierzy. Cała armia b˛edzie kulała. To dlatego Pei
Tu wniósł petycj˛e do monarchy, aby zatwierdzić politycznego komisarza armii tylko w tym przypadku, gdy b˛edzie on w stanie
podbić obce państwo.
C HANG Y Ü : W dawnych czasach dworscy urz˛ednicy byli
powoływani na komisarzy armii, i mówiac
˛ wprost, było to bardzo złe.
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3. Jeśli w armii panuje nieład i w jej szeregach nie ma zaufania pomi˛edzy oficerami a żołnierzami, przywódcy sasiednich
˛
państw b˛eda˛ odnosić sukcesy. To właśnie rozumie si˛e przez powiedzenie: „Pomieszana armia staje si˛e przyczyna˛ cudzych zwyci˛estw”.
Wielki Ksia˛ż˛e Meng powiedział: „Jeśli ktoś jest zmieszany, nie może
odpowiedzieć wrogowi”.
L I C H ’ ÜAN : Nieodpowiedzialna osoba nie może być powołana
na dowódc˛e.
Lin Hsiang Yu, pierwszy minister państwa Chao Chao, powiedział: „Chao Kua z pewnościa˛ potrafi czytać ksiażki
˛ napisane
przez swego ojca, jednak nie zapobiega to jego ignorancji w odniesieniu do ciagłych
˛
zmian zachodzacych
˛
w otoczeniu. Teraz,
Wasza Wysokość, uczyniłeś go w swoim imieniu dowódca˛ armii –
powinieneś rozważyć ten problem”.

Oto pi˛eć okoliczności, w których można bez trudu osiagn
˛ ać
˛ zwyci˛estwo:
1. Jeżeli wiadomo, kiedy należy zaatakować, a kiedy można przegrać
walk˛e.
˛
2. Jeżeli ma si˛e dowódc˛e, który rozumie, jak użyć siły przeważajacej,
ale i niedostatecznej, aby wojn˛e wygrać.
T U Y U : Czasem zachodza˛ takie okoliczności na wojnie, że nie
można uderzyć siła˛ przeważajac
˛ a,˛ a nawet takie, że słabszy
pokona silniejszego. Ktoś, kto panuje nad okolicznościami, zwyci˛eży.
3. Zwyci˛eży ten, którego żołnierze sa˛ zjednoczeni wola˛ zwyci˛estwa.
T U Y U : Dlatego Mencjusz powiedział: „Pora roku nie jest tak
ważna, jak ukształtowanie terenu, a i te dwie okoliczności nie sa˛
tak ważne, jak wi˛eź i harmonia mi˛edzy ludźmi”.
4. Zwyci˛eży ten, kto jest rozważny, tym łatwiej, jeśli jego wróg jest lekkomyślny.
C HEN H AO : Stwórz niezłomna˛ armi˛e i oczekuj momentu słabości wroga.
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H O Y EN - HSI : Pewien dostojnik powiedział: „Przest˛epstwem jest
polegać na chłopstwie i nie przygotować si˛e do wojny. Przygotowanie na wszystkie ewentualności jest powodem do dumy”.
5. Zwyci˛eży też ten, którego generałowie sa˛ przygotowani, a monarcha
mu sprzyja.
T U Y U : Dlatego mistrz Wang powiedział: „Nominacje sa˛ rzecza˛
króla, zaś wydanie bitwy to decyzja generała”.
WANG H SI : Suweren o wielkim charakterze i inteligencji b˛edzie
w stanie rozpoznać odpowiedniego człowieka. Może obdarzyć go
zaufaniem i oczekiwać spokojnie rezultatów jego działania.
H O Y EN - HSI : W czasie jednego kroku na wojnie może zajść sto
zmian. Jeśli widzisz, że możesz posunać
˛ si˛e naprzód, robisz to.
Jeśli zaś widzisz wielkie trudności, wycofujesz si˛e. Oczekiwanie na rozkaz króla w takich okolicznościach byłoby tym samym,
co oczekiwanie na rozkaz wyskoczenia z ognia. Zanim to nastapi,
˛ wystygna˛ popioły. Nieraz w czasie kampanii wymagane
sa˛ konsultacje z komisarzem armii. Jest to tak, jakby ktoś budujacy
˛ dom w poprzek drogi, szukał pomocy wśród tych, którzy jej
używaja.˛ Oczywiście takiego zamiaru nie można przeprowadzić.
Oddać ster państwa w r˛ece kompetentnego generała i jednocześnie prosić go o zdawanie relacji z przebiegu kampanii wojennej
przypomina oddanie czarnego konia w r˛ece chana, a nast˛epnie
nakazanie mu schwytanie dawnego właściciela.
Oto wymieniono pi˛eć okoliczności, które wskazuja˛ drog˛e do zwyci˛estwa. Dlatego stwierdziłem: „Poznaj dobrze wroga i poznaj dobrze siebie,
a w stu bitwach nie doznasz kl˛eski”. Jeśli ignorujesz wroga, a dobrze znasz
tylko swoje siły, masz równe szans˛e na zwyci˛estwo i przegrana.˛ Jeśli nie
liczysz si˛e ani z siła˛ wroga, ani też nie znasz własnej siły, możesz być
pewny, że poniesiesz kl˛esk˛e w każdej bitwie.
L I C H ’ ÜAN : Tacy ignoranci zwani sa˛ „Szalonymi Rozbójnikami”.
Jak moga˛ w ogóle oczekiwać powodzenia?”

IV
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czasach starożytnych sławni wojownicy najpierw czynili siebie niezłomnymi, a dopiero potem oczekiwali na moment słabości wroga.
Niezłomność zależy od ducha. Lekkomyślność jest sprawa˛ nieuwagi.
Zgodnie z tym ci, którzy byli doskonali w walce, mogli uczynić siebie
niezłomnymi wiedzac,
˛ że nigdy nie można mieć całkowitego wpływu na
osłabienie wroga.
M EI YAO - CH ’ EN : To, co mog˛e uczynić ze soba,˛ zależy tylko ode
mnie. Nie mog˛e być pewny tego, co zależy od wroga.
Dlatego mówi si˛e, że ktoś może wiedzieć jak zwyci˛eżyć, lecz nigdy
nie ma pełnej gwarancji zwyci˛estwa. Niezłomność polega na doskonałej
samoobronie oraz na stworzeniu możliwości zwyci˛estwa poprzez szybki
atak. Bronisz si˛e wtedy, kiedy twoja siła nie jest porównywalna z siła˛
wroga, atakujesz wtedy, kiedy masz przewag˛e. Doskonali w sztuce samoobrony ukrywali si˛e na Dziewi˛eciu Planach Ziemskich, a ci, doskonali w szybkim ataku potrafili przemieszczać si˛e na Planach Dziewi˛eciu
Niebios. Umieli doskonale si˛e ukryć, a także w odpowiedniej chwili błyskawicznie zaatakować, aby odnieść zupełne zwyci˛estwo.
T U Y U : Eksperci w przygotowaniu obrony rozważali przede wszystkim przeszkody terenu, takie jak góry, rzeki, wawozy.
˛
Potrafili tak si˛e
ukryć, że wróg nie był w stanie ich zaatakować. W tajemnicy rozważali swoje plany. Rozważali wnikliwie pory roku i ukształtowanie
terenu. Mogli spowodować powódź lub pożar. Zależnie od sytuacji
działali tak, że wróg nie był w stanie si˛e przygotować. Atakowali
szybko jak grom z jasnego nieba.
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Osiaganie
˛
zwyci˛estwa w zwykły sposób nie stanowi szczytu osiagni˛
˛ eć.
L I C H ’ ÜAN : Kiedy chan Hsin podbijał państwo Chao, wmaszerował
do Dobrego Wawozu
˛
przed śniadaniem i zwrócił si˛e do armii tymi
słowy: „Teraz możemy zniszczyć armi˛e Chao, a potem spotkamy si˛e
na posiłku”. Generałowie byli zm˛eczeni marszem przez góry i niech˛etnie si˛e zgodzili. Chan Hsin ustawił swa˛ armi˛e wzdłuż płynacej
˛
wawozem
˛
rzeki blisko tyłów armii Chao, która przygotowywała si˛e
tutaj do śniadania. Obserwujac
˛ armi˛e wroga żołnierze Chao wybuchn˛eli śmiechem: „Dowódca Chan nie zna si˛e na używaniu oddziałów”.
Chan Hsin, znajdujac
˛ si˛e na straconej pozycji, jednak wydał bitw˛e
i zwyci˛eżył. Jego żołnierze zasiedli do posiłku, a po śniadaniu uci˛eto
głow˛e przywódcy wroga, ksi˛eciu Cheng Ań. Oto przykład, że przewaga liczebna to nie wszystko.

Nie jest szczytem stylu zwyci˛eżyć w bitwie i zostać obwołanym „ekspertem” walki. Nie sztuka wygrać, kiedy ma si˛e wielka˛ przewag˛e. Odróżnianie słońca od ksi˛eżyca, nie stanowi próby ostrości wzroku, a usłyszenie grzmotu nie wymaga doskonałego słuchu. Dla niektórych zrobienie
wykopków jesienia˛ nie jest dowodem wielkiej siły.
C HANG Y Ü : Sun Tzu przez jesienne wykopki rozumie kopanie jam
przez króliki, dla których czynność ta nie stanowi problemu.
Starożytni nazywali ekspertami walki tych, którzy z łatwościa˛ wygrywali. Dlatego osiagni˛
˛ ecie zwyci˛estwa przez mistrza walki nie było poczytywane za przejaw madrości,
˛
ani mu nie przynosiło to wielkiej sławy.
T U M U : Zwyci˛estwo przed ostatecznym wyklarowaniem si˛e sytuacji
nie leży w mocy zwykłego człowieka. Autor takiego zwyci˛estwa nie
osiaga
˛ rozgłosu. Zanim zakrwawił swe ostrze, wrogie państwo poddało si˛e.
H O Y EN - HSI : Jeśli potrafisz zmusić wroga do poddania si˛e bez walki,
nikt nie zaprzeczy twojej wartości.
Mistrz walki osiaga
˛ zwyci˛estwa bez gniewu. Oznacza to, że czegokolwiek si˛e podejmuje, osiaga
˛ powodzenie i zwyci˛eża udaremniajac
˛ jedynie
plany wroga.
C HEN H AO : Nie przewiduj˛e w swoich planach zb˛ednych ruchów
i ani jednego kroku w desperacji.
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Dlatego też doskonały dowódca zajmie taka˛ pozycj˛e, w której jego
plany nie moga˛ być udaremnione i w opanowaniu wroga spokojnie liczy
na brak oporu. Zwyci˛eska armia, która osiaga
˛ zwyci˛estwo zanim wyda
bitw˛e, jest armia,˛ która stara si˛e nie dopuścić do walki, a mimo to wygrywa.

T U M U : Ksiaż˛
˛ e Li Ching z państwa Wei powiedział: „Najwyższa˛
dyspozycja˛ generała jest jasność widzenia, harmonia charakteru, odpowiednia strategia połaczona
˛
z umiej˛etnościa˛ planowania, zrozumienie zmieniajacych
˛
si˛e pór roku oraz ludzkiej natury. Generał,
który nie spełnia tych warunków lub lekceważy sztuk˛e wytrwałości
oraz gi˛etkości, może zostać poddany naciskowi wroga, naciera nieudolnie, rozglada
˛ si˛e na prawo i lewo za sprzymierzeńcami. Nie b˛edzie
on w stanie stworzyć dobrego planu. Chwiejny i naiwny, polega na
nieprawdziwych pogłoskach, dajac
˛ wiar˛e niesprawdzonym informacjom. Jest nieśmiały w natarciu i odwrocie jak lis, jego oddziały poruszaja˛ si˛e skokami. Prowadzi tysiace
˛ ludzi prosto w ukrop lub ogień,
tak jakby prowadził krowy i woły prosto w paszcz˛e lwów i tygrysów”.
Doskonali w wojennym rzemiośle kultywowali TAO, zachowywali
spokój i naturalne zasady, i dlatego byli zdolni do prowadzenia zwyci˛eskiej strategii.
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T U M U : Tao jest droga˛ humanitaryzmu i przestrzegania pierwotnych
praw. Prawa pisane to przepisy i regulacje instytucji. Ci, którzy osia˛
gn˛eli biegłość w sztuce walki, najpierw kultywowali swój humanitaryzm i naturalne prawa, dopiero później zwracali uwag˛e na prawa
społeczne i przepisy. Przez to ich rzady
˛ były nieodczuwalne.

Elementy sztuki wojennej to po pierwsze: charakterystyka przestrzeni,
na której odbywa si˛e wojna; po drugie: ocena warunków zewn˛etrznych;
po trzecie: kalkulacja; po czwarte: konfrontacja sił własnych i wroga; po
piate:
˛ szansa zwyci˛estwa.
Charakterystyka przestrzeni zależy od ukształtowania terenu.
Warunki zewn˛etrzne wynikaja˛ z analizy odległości oraz rozważenia
warunków liczebności armii i uzbrojenia. Zwyci˛estwo zależy od trafnej
analizy liczebności sił własnych i wroga.
H O Y EN - HSI : Poj˛ecie terenu zawiera w sobie ocen˛e typu podłoża
oraz ukształtowania terenu, zaś rozważenie wszystkich danych jest
kalkulacja.˛ Zanim armia wyruszy, należy zrobić kalkulacje uwzgl˛edniajac
˛ trudności na terenie wroga: czy drogi sa˛ proste czy kr˛ete; jaka
jest liczba jego oddziałów; jaka jest jakość wyposażenia jego armii oraz
jakie morale żołnierzy. Kalkulacje sa˛ robione z punktu widzenia szans
zaatakowanie wroga, dopiero potem ogłasza si˛e mobilizacj˛e i tworzy
oddziały.
Dlatego armia nastawiona na zwyci˛estwo posiada stukrotna˛ przewag˛e
przeciw odrobinie, a przegrana armia jest odrobina˛ przeciwstawiona˛ stu
funtom. Dzieje si˛e tak, ponieważ dyspozycja˛ zwyci˛eskiego generała jest
przygotowanie tak dobrze swoich ludzi do walki, że sa˛ niczym masy
wody nagle uwolnionej przez przerwana˛ tam˛e.
C HANG Y Ü : Natura˛ wody jest omijanie przeszkód i wzniesień
w spływaniu w dół. Kiedy tama zostanie przerwana, woda wyrywa
si˛e z nieposkromiona˛ siła.˛ Wyglad
˛ armii nacierajacej
˛ z wielkim impetem przypomina uderzenie takiej wody. Armia naciera wtedy na
nieprzygotowanego wroga, omija jego umocnienia, przenika przez
szczeliny jego szeregów, tak jak rwace
˛ wody, nic nie jest w stanie jej
zatrzymać.

V
SIŁA RAŻENIA
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ierowanie wieloma ludźmi zbliżone jest do kierowania mała˛ grupa.˛
To kwestia odpowiedniej organizacji.
C HANG Y Ü : Aby kierować wielka˛ masa˛ żołnierzy, trzeba najpierw
wyznaczyć zakres obowiazków
˛
generałów i podległych im oficerów,
ustalić zakres odpowiedzialności oraz rangi i stopnie wojskowe. Pojedynczy człowiek to jednostka, dwóch ludzi to para, trzech to trio. Para
oraz trio tworzy piatk˛
˛ e, która jest oddziałem. Dwa oddziały tworza˛
sekcj˛e, pi˛eć sekcji tworzy pluton, dwa plutony tworza˛ kompani˛e, dwie
kompanie batalion, dwa bataliony regiment, dwa regimenty tworza˛
grup˛e, dwie grupy brygad˛e, zaś dwie brygady składaja˛ si˛e na armi˛e.
Każda z tych jednostek jest kierowana przez wyższa˛ i kontroluje jednostk˛e niższa.˛ Każda jest odpowiednio szkolona. Dzi˛eki temu pojedynczy człowiek może kierować milionowa˛ rzesza,˛ jak gdyby kierował
kilkoma ludźmi.

Dzi˛eki temu kontrolowanie wielu jest tym samym, co kontrolowanie
kilku. Jest to kwestia organizacji i systemu oznaczeń.
C HANG Y Ü : Jeśli oddziały sa˛ uzbrojone, sa˛ one rozdzielone tak, że
ani uszy nie słysza˛ ich wyraźnie, ani oczy jasno nie widza.˛ Dlatego
oficerowie oraz żołnierze sa˛ szkoleni w odczytywaniu sygnałów wiodacych
˛
do ataku lub odwrotu. Sygnały te obserwuje si˛e poprzez ruch
flag i proporców poruszajacych
˛
lub zatrzymujacych
˛
si˛e na odpowiedni
dźwi˛ek gongów lub b˛ebnów. Żaden wóz bojowy nie poruszy si˛e samotnie, bez sygnału, nie odważy si˛e też zjechać z pola walki.
W ten sposób armia jest przygotowana do odparcia wroga bez obawy
pomieszania szyków w czasie bitwy odpowiadajac
˛ na „naturalna”
˛ i „niezwykła”
˛ sił˛e.
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L I C H ’ ÜAN : Siła, która uderza na armi˛e od czoła, zwana jest „naturalna”,
˛ ta która uderza na skrzydła, zwie si˛e „niezwykła”.
˛ Żaden
dowódca żadnej armii nie może wydobyć si˛e z okrażenia
˛
nie używajac
˛
„niezwykłej” siły (chi).
H O Y EN - HSI : Pozwalam wrogowi uznać moja˛ „normalna”
˛ sił˛e za
„niezwykła”,
˛ a „niezwykła”
˛ za „normalna”.
˛ Co wi˛ecej „normalna”
siła może zmienić si˛e w „niezwykła”
˛ i odwrotnie.

Rzucam swoje oddziały przeciwko wrogowi, jak młyńskie kamienie
przeciwko jajkom. Jest to ilustracja działania twardego przeciwko próżni.
T’ SAO T’ SAO : Zawsze użyj solidnego ataku przeciw słabości.
Użyj w bitwie „konwencjonalnej” siły do nawiazania
˛
akcji bojowej,
zaś „niezwykłej” (chi) siły do zdobycia zwyci˛estwa. Dlatego możliwości
tych, biegłych w użyciu „niezwykłej” siły chi sa˛ nieskończone, jak nieskończone jest Niebo i Ziemia, sa˛ tak niewyczerpane jak wody wielkich
rzek. Wyczerpuja˛ si˛e one i odnawiaja˛ cyklicznie tak jak poruszenia Słońca
i Ksi˛eżyca. Zamieraja˛ i odradzaja˛ si˛e odnowione jak przemijajace
˛ pory
roku. Jest tylko pi˛eć tonów muzycznych, lecz melodii jest tak nieskończenie wiele, że jeden człowiek nie mógłby ich wysłuchać w ciagu
˛ całego
swego życia. Jest tylko pi˛eć podstawowych kolorów, lecz ich kombinacje sa˛ tak nieskończone, że nie można ich sobie wszystkich wyobrazić.
Jest tylko pi˛eć zasadniczych smaków, lecz ich kompozycje sa˛ tak liczne,
że jeden człowiek nie mógłby ich zaznać przez całe życie. W bitwie używane sa˛ tylko siły „naturalne” (konwencjonalne) i „nadnaturalne” (chi),
lecz ich kombinacje sa˛ niezliczone, nikt nie byłby w stanie ich wyliczyć.
Te dwie siły współpracuja˛ i ich połaczenia
˛
sa˛ niewymierne. Przypominaja˛
prac˛e połaczonych
˛
kół. Któż mógłby stwierdzić, gdzie kończy si˛e jedno,
a drugie zaczyna?
Kiedy rwace
˛ wody znosza˛ zapory, dzieje si˛e to z powodu ich siły uderzenia. Kiedy kły wilka rozdzieraja˛ ciało ofiary, dzieje si˛e to z powodu ich
ostrości i ataku na ofiar˛e w odpowiednim momencie.
T U Y U : Uderz na wroga z taka˛ szybkościa,˛ jak jastrzab
˛ spada na swa˛
zdobycz. Spada on dokładnie na kark ofiary, ponieważ wybrał precyzyjnie moment uderzenia. Moment ataku jest zsynchronizowany
z miejscem, w którym znajduje si˛e ofiara.
Dlatego siła uderzenia dobrze wyszkolonego w sztuce walki jest nie do
odparcia, a jego atak precyzyjnie wymierzony. Jego energia jest tak wielka
jak p˛edzacego
˛
bawołu uwolnionego w odpowiednim czasie.
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Tumult i zgiełk bitewny wydaje si˛e chaosem, lecz nie ma tu miejsca na
nieporzadek.
˛
Oddziały wydaja˛ si˛e okra˛żone, lecz moga˛ być niepokonane.
L I C H ’ ÜAN : Podczas bitwy wszystko wydaje si˛e być zgiełkiem
i zamieszaniem. Jednak choragwie
˛
i proporce podaja˛ kierunki ataku,
a dźwi˛eki cymbałów przekazuja˛ rozkazy dowódcy.
Pozorne zamieszanie jest w istocie efektem dobrego porzadku,
˛
pozorne tchórzostwo – efektem rozważnej odwagi, pozorna słabość może być
efektem ukrytej siły.
T U M U : Stwierdzenia te oznaczaja,˛ że jeśli ktoś życzy sobie wprowadzić nieład w szyki wroga, sam musi być mocno zdyscyplinowany.
Tylko wtedy może uniknać
˛ porażki. Ten, kto chce udać tchórzliwość
i oczekuje wroga w gł˛ebokim ukryciu, musi być niezwykle odważny,
tylko wtedy b˛edzie w stanie symulować l˛ek. Ten, kto chce si˛e wydać
wrogowi słaby, aby sprowokować go do ataku, musi być niezwykle
mocny. Tylko wtedy może udawać słabość.
Porzadek
˛
lub nieporzadek
˛
zależa˛ od organizacji. Odwaga lub tchórzostwo zależa˛ od okoliczności, siła lub słabość od (wrodzonych) predyspozycji.
L I C H ’ ÜAN : Jeśli oddziały zajmuja˛ dogodna˛ sytuacje, to tchórz staje
si˛e odważny. Jeśli ja˛ straca,˛ odważny staje si˛e tchórzem. W sztuce
wojny nie ma ustalonych reguł. Zmieniaja˛ si˛e one i zależa˛ od okoliczności.
Dlatego biegli w prowokowaniu wroga do ataku tworza˛ sytuacj˛e, do
której wróg musi si˛e dostosować. Zwabiaja˛ go czymś, co jest dla niego
atrakcyjne i zastawiwszy pułapk˛e, czekaja˛ na jego ruch dobrze przygotowani.
Dlatego doświadczony dowódca stara si˛e o zwyci˛estwo w każdych
okolicznościach, niewiele polegajac
˛ na doradcach.
C HEN H AO : Eksperci walki polegaja˛ na oporze i praktyce, nie pokładaja˛ całej nadziei w swoich oddziałach.
Ekspert walki rozważnie dobiera swoich ludzi, aby byli w stanie działać w każdej sytuacji.
L I C H ’ ÜAN : Odważny może podjać
˛ walk˛e, ostrożny powinien
przyjać
˛ pozycj˛e obronna,˛ madry
˛
powinien zajać
˛ si˛e doradzaniem.
W ten sposób talent każdego żołnierza jest wykorzystany.
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T U M U : Nie oczekuj wypełnienia obowiazków
˛
od tego, kto jest pozbawiony talentu.
Kiedy T’sao T’sao zaatakował Chang Lu w prowincji Han Chung,
wystawił generałów Chang Liao, Li Tien oraz Lo Chin aby komenderowali ponad tysiacem
˛
ludzi w obronie miasta Ho Fei. T’sao T’sao
wysłał instrukcje do inspektora armii Hsieh Ti i napisał na wierzchu koperty: „Otworzyć tylko wtedy jeśli wywrotowcy powróca”.
˛
Wkrótce potem Sun Ch’üan z państwa Wu z setka˛ tysi˛ecy ludzi oblegli Ho Fei. Generałowie otworzyli kopert˛e z instrukcja˛ i przeczytali:
„Jeśli Sun Ch’üan powróci, generałowie Chang oraz Li powinni wycofać si˛e z walki, miasta powinien bronić generał Lo. Inspektor armii
nie powinien brać udziału w bitwie. Wszyscy pozostali generałowie
powinni zaangażować wroga”. Chang Liao powiedział: „Nasz pan
podróżuje daleko. Jeśli b˛edziemy oczekiwać na odsiecz, wróg w tym
czasie może nas zniszczyć, dlatego instrukcja powiada, że zanim wróg
si˛e skoncentruje, powinniśmy nagle zaatakować w celu st˛epienia jego
ostrzy i utrzymania morale naszych oddziałów. Dopiero wtedy możemy obronić miasto. Od tego jednego ruchu zależy zwyci˛estwo lub
porażka”. Li Tien oraz Chang Liao wycofali si˛e z linii ataku, natarli
na wroga, morale armii państwa Wu zostało utrzymane. Nast˛epnie
powrócili, aby pozostałe oddziały broniace
˛ miasta poczuły si˛e bezpieczne. Sun Ch’üan napierał na mury miasta przez dziesi˛eć dni,
lecz nie mógł zdobyć miasta i wycofał si˛e. Historyk Sun Sheng tak
skomentował te wydarzenia: „Wojna jest polem do oszustw, tak jak
w przypadku obrony Ho Fei, której utrzymanie wisiało na włosku.
Jeśli ktoś polega jedynie na odważnych oficerach, kochajacych
˛
walk˛e,
może popaść w kłopoty. Jeśli zaś pokłada zaufanie w tych rozważnych,
to ich serca pełne obaw moga˛ wywieść go z opałów”.
C HANG Y Ü : Metoda awansowania ludzi polega na tym, aby odpowiednio umieścić rozsadnych
˛
i głupców, madrych
˛
i odważnych.
Należy przydzielić im zadania tam, gdzie b˛eda˛ mogli si˛e z nich
wywiazać.
˛
Nie należy angażować ludzi do działań, do których si˛e
nie nadaja.˛ Dobieraj ich odpowiednio do ich zdolności i możliwości
wykonania powierzonych zadań.

Ten, kto analizuje sytuacj˛e, używa oddziałów tak, jak ten, który stacza
po zboczu wielkie kłody lub kamienie. Natura grubych kłód lub głazów
jest taka, że na płaskim terenie sa˛ nieruchome, zaś na pochyłości same staczaja˛ si˛e. Jeśli napotkaja˛ wyst˛ep zatrzymuja˛ si˛e, jeśli zbocze jest strome
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i gładkie tocza˛ si˛e dalej z impetem. Dlatego energia dobrze dowodzonych oddziałów, może być porównana do energii głazów, które staczaja˛
si˛e z wyniosłych gór.
T U M U : Tym sposobem ktoś może używać niewiele siły, a osiagn
˛ ać
˛
wielki efekt.
C HANG Y Ü : Li Ching powiedział: „Na wojnie można spotkać si˛e
z trzema rodzajami sytuacji:
1) kiedy generał jest zadowolony, że zarówno wróg jak i jego oficerowie rwa˛ si˛e do walki, a ich ambicje si˛egaja˛ szczytów, niby najlżejsze
obłoki; ich temperament przypomina huragan; jest to sytuacja odpowiedniego morale armii;
2) kiedy jeden człowiek może bronić górskiej przeł˛eczy tak jak borsuk
swej nory lub pies swej budy; może wtedy przeciwstawić si˛e tysiacom
˛
wrogów. Sytuacja ta zależy też od terenu;
3) kiedy ktoś naciera, gdy wróg jest w odwrocie, osłabiony, wygłodniały i zm˛eczony lub gdy jego obóz nie jest umocniony, lub gdy jego
armia przeprawia si˛e przez rzek˛e. Sytuacja taka zależy od stanu
wroga.”
Dlatego używajac
˛ oddziałów musisz dokładnie rozpatrzyć sytuacj˛e,
tak jak gracz, który uderzajac
˛ mocno piłka˛ o ścian˛e musi być przygotowany na jej silne odbicie. Przyłożona siła może być niewielka,
a skutek ogromny.

VI
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azwyczaj ten, kto pierwszy zajmuje pole bitwy i tam oczekuje wroga,
jest w lepszej sytuacji niż ten, kto później wkracza na scen˛e i rusza do
walki. Dlatego biegli w wojennym rzemiośle wpuszczaja˛ wroga na pole
bitwy, a nie sa˛ tam przez niego spychani. Ten, kto jest w stanie wpuścić
wroga na swój teren, czyni to ust˛epujac
˛ mu pola. Ten, kto umie przeciwstawić si˛e sile wroga, atakuje pierwszy.
T U Y U : Jeśli jesteś w stanie utrzymać wszystkie ważne strategicznie
punkty na swoich drogach, możesz nie obawiać si˛e, że wróg wkroczy.
Dlatego Mistrz Wang powiedział: „Kiedy kot siedzi przed szczurza˛
dziura,˛ dziesi˛eć tysi˛ecy szczurów nie może wyjść na zewnatrz.
˛
Kiedy
tygrys strzeże brodu, dziesi˛eć tysi˛ecy jeleni nie może si˛e przeprawić”.
Kiedy wróg jest w lepszej sytuacji, musisz go niepokoić. Kiedy jest
wypocz˛ety i dobrze odżywiony, musisz go osłabić. Kiedy wypoczywa,
zmuś go do ruchu. Pojaw si˛e w miejscu, które musi przekroczyć i zaatakuj
z ukrycia, wtedy kiedy on si˛e tego nie spodziewa. Możesz śmiało przemaszerować 1 000 li bez zm˛eczenia, ponieważ poruszasz si˛e tam, gdzie nie
ma niebezpieczeństwa.
T’ SAO T’ SAO : Poruszaj si˛e tam, gdzie jest luka. Tam uderzaj i odetnij odwrót. Zawsze uderzaj we wroga niespodziewanie.
Musisz mieć pewność, że uderzasz w miejscu najsłabszej obrony
a także, że pozycje twojej obrony sa˛ nie do zdobycia. Dlatego wróg nie potrafi si˛e obronić przed tym, kto jest biegły w ataku, a także nie jest w stanie
zaatakować tego, kto jest biegły w obronie. Doskonały ekspert walki jest
subtelny i niesubstancjonalny, nie zostawia śladów, jest tajemniczy i bezszelestny. Dlatego po mistrzowsku panuje nad ruchami przeciwnika.
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H O Y EN - HSI : Sprawiam, że przeciwnik postrzega moja˛ sił˛e jako
słabość, a moja˛ słabość traktuje jako potencjał mojej siły. Ja zaś powoduj˛e, że jego siła przechodzi w słabość i oczekuj˛e na odpowiedni
moment do ataku. Zacieram swoje ślady, tak że nikt nie może za mna˛
podażyć.
˛
Zachowuj˛e cisz˛e i nikt nie może mnie usłyszeć.

Ci, niezachwiani w natarciu, wkraczaja˛ tam gdzie pozycje wroga sa˛
najsłabsze; ci, których nie można zatrzymać w odwrocie, poruszaja˛ si˛e tak
szybko, że nikt ich nie zatrzyma.
C HANG Y Ü : Przybywaj szybko jak wiatr, poruszaj si˛e z szybkościa˛
światła.
Kiedy chc˛e wydać bitw˛e, nieprzyjaciel, nawet osłoni˛ety grubym
murem i wysoka˛ palisada,˛ nie ma innego wyjścia, jak przyjać
˛ wyzwanie.
Dlatego też atakuj˛e jego mocno bronione pozycje, aby sprowokować go
do walki. Kiedy zaś chc˛e uniknać
˛ walki, mog˛e łatwo obronić si˛e przez
rozciagni˛
˛ ecie liny w poprzek traktów wiodacych
˛
do mojego obozu. Wtedy
wróg nie może mnie swobodnie zaatakować, ponieważ z cała˛ siła˛ nie może
udać si˛e tam, gdzie sobie tego życzy.
T U M U : Chu-ko Liang rozbił obóz w Yang P’ing i wydał rozkaz generałowi Wie Yen oraz innym generałom, aby połaczyli
˛
siły i podażyli
˛
na wschód. Sam pozostawił tylko 10 000 ludzi, aby bronili miasta,
wtedy gdy b˛edzie oczekiwał na wieści z pola bitwy. Ssu-ma powiedział: „Chu-ko Liang jest w mieście, jego oddziały sa˛ nieliczne, nie
jest zbyt silny, jego oficerowie i generałowie stracili ducha”. W tym
czasie duch dowódców Chu-ko Lianga był silny jak zwykle. Generał
zarzadził,
˛
aby oddziały złożyły flagi i proporce, uciszyły b˛ebny, nie
zezwalał na opuszczanie obozu komukolwiek. Otworzył cztery bramy
miasta i opróżnił ulice. Ssu-ma wyczuł zasadzk˛e i wyprowadził spokojnie swa˛ armi˛e w Północne Góry. Chu-ko Liang zwracajac
˛ si˛e do
swojego oficera sztabowego stwierdził: „Ssu-ma pomyślał, że zastawiłem na niego pułapk˛e i wycofał si˛e w góry”. Ssu-ma dużo później
dowiedział si˛e, jaka była prawdziwa sytuacja i nie mógł odżałować
swego posuni˛ecia.
Jeśli jestem w stanie prowokować posuni˛ecia wroga, a ukrywam swoje
posuni˛ecia, mog˛e si˛e skoncentrować, a wróg musi si˛e podzielić. Jeśli ja
si˛e koncentruj˛e, kiedy on si˛e rozprasza, mog˛e użyć całej swojej siły, żeby
zaatakować jego pozycje. W ten sposób uzyskuj˛e miażdżac
˛ a˛ przewag˛e.
Jeśli b˛ed˛e mógł wi˛ekszościa˛ zaatakować garstk˛e wroga na wydzielonej
przestrzeni, wtedy zap˛edz˛e go w kozi róg.
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T U M U : Czasem używam lekkich oddziałów i energicznych jeźdźców,
aby uderzyć, gdy wróg jest nieprzygotowany. Czasem używam
silnych zaprz˛egów wołów i ci˛eżkich wozów bojowych, aby zajać
˛
mocna˛ pozycj˛e. Mog˛e spowodować, że załamie si˛e lewe skrzydło jego
obrony lub omijam uderzenie jego prawego skrzydła, ukazuj˛e si˛e od
frontu tylko po to, aby skuteczniej natrzeć na tyły. W świetle dnia
niepokoj˛e go ruchem flag i proporców, w nocy głosem b˛ebnów
i cymbałów. Wtedy w pomieszaniu i l˛eku wróg rozdziela swe siły,
aby odpowiednio do słyszanych sygnałów przygotować si˛e do obrony.
Wróg nie powinien wiedzieć, w którym miejscu zamierzam wydać
bitw˛e. Jeśli tego nie wie, musi przygotować si˛e na nia˛ w wielu miejscach,
zatem jeśli jest rozstawiony w wielu miejscach tam, gdzie mam zamiar
uderzyć, nie napotkam wielkiego oporu. Jeśli umocni si˛e na froncie, jego
tyły b˛eda˛ słabe. Jeśli dobrze osłoni tyły, ucierpi na tym front armii. Jeśli
przygotuje dobrze prawe skrzydło, lewe b˛edzie osłabione, jeśli umocni
lewe, to na prawym skrzydle napotkam słaby opór. Jeśli b˛edzie starał si˛e
dobrze przygotować cała˛ lini˛e obrony, wtedy na całej linii b˛edzie osłabiony.
C HANG Y Ü : Wróg nie jest w stanie odgadnać,
˛ dokad
˛ udały si˛e moje
wozy, gdzie skierowała si˛e moja kawaleria, gdzie moje oddziały rozstawiły szyki. Dlatego musi rozdzielić si˛e i rozstawić lini˛e, aby obronić
każda˛ pozycj˛e. W konsekwencji jego siła b˛edzie rozproszona i osłabiona tak, że tam, gdzie mam zamiar uderzyć, mog˛e użyć dużej siły
przeciwko nielicznym obrońcom.
Ten, kto ma niewielka˛ armi˛e, musi obawiać si˛e ataku wroga. Zaś ten,
kto dysponuje liczna˛ armia,˛ zmusza wroga do umocnienia si˛e. Jeśli ktoś
wie, gdzie i kiedy zostanie wydana bitwa, jego oddziały moga˛ bez
przerwy maszerować 1 000 li i spotkać si˛e na umówionym miejscu. Jeśli
nie zna ani miejsca, ani czasu bitwy, prawe skrzydło jego armii nie może
zabezpieczyć lewego, a lewe prawego. Nie jest on w stanie osłonić tyłów,
ani umocnić si˛e od frontu. Tym bardziej, jeśli oddziały sa˛ od siebie oddalone o dziesiatki
˛ li, a choćby nawet o dystans kilku li.
T U Y U : Dlatego biegli w sztuce wojennej wiedza,˛ gdzie i kiedy b˛edzie
wydana bitwa. Wytyczaja˛ drog˛e i zapisuja˛ dat˛e bitwy. Odpowiednio
dziela˛ armi˛e i maszeruja˛ na miejsce spotkania w oddzielnych kolumnach. Ci, którzy sa˛ bardziej oddaleni (od miejsca bitwy) wyruszaja˛
pierwsi , ci którzy sa˛ bliżej, wyruszaja˛ później. Działajac
˛ w ten sposób
spotkanie oddziałów maszerujacych
˛
z odległości 1 000 li odb˛edzie si˛e
w tym samym czasie. Przypomina to schodzenie si˛e ludzi na jarmark.
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Chociaż rozpoznałem oddziały państwa Yüeh jako liczne, jaki pożytek może być z ich doskonałości wobec kl˛eski? W ten sposób ukazałem
drog˛e do zwyci˛estwa. Chociaż wróg jest liczny, mog˛e zapobiec jego gotowości do ataku. Dlatego uprzedzajac
˛ plany wroga, dobieram t˛e strategi˛e,
która b˛edzie skuteczna. Zmuszam go do wykonania pierwszego ruchu
i w ten sposób rozpoznaj˛e zasad˛e jego działania. Staram si˛e kierować jego
działaniem i zmusić go do wydania bitwy w określonym miejscu. Wypróbuj wroga i przekonaj si˛e o jego mocnych i słabych punktach. Najwyższa˛
sztuka˛ jest nie ujawniać ani jednego ruchu własnych oddziałów. Wtedy
ani szpiedzy, ani m˛edrcy nie moga˛ doradzić wrogowi właściwego planu
działania. W zależności od wielkości mojej armii układam plan zwyci˛estwa, chociaż przewaga liczebna nie może go zapewnić. Chociaż wszyscy
moga˛ dostrzec zewn˛etrzne okoliczności, nikt oprócz mnie nie powinien
rozumieć sposobu, w jaki zwyci˛eżam. Dlatego po osiagni˛
˛ eciu zwyci˛estwa
nie powtarzam tej samej taktyki, lecz w nast˛epnej walce odpowiadam na
zaistniałe okoliczności.
Armia może być porównana do płynacej
˛ rzeki, bo tak jak rzeka omija
wyniosłości i spływa w doliny, armia unika konfrontacji z siła˛ i uderza
tam, gdzie napotyka słaby opór. Tak jak woda, która przybiera form˛e podłoża, na którym si˛e rozlewa, armia działa zgodnie z sytuacja˛ wytworzona˛
przez wroga. Tak jak woda nie posiada swojej formy, sytuacja wojenna nie
posiada ustalonych prawideł. Dlatego ten może być uważany za geniusza
kto potrafi osiagać
˛
zwyci˛estwo, przystosowujac
˛ swoja˛ taktyk˛e do okoliczności, które stwarza wróg. Pośród pi˛eciu elementów natury, żaden stan
nie dominuje, pośród czterech pór roku, żadna nie jest ostatnia, pośród
dni niektóre sa˛ długie, a niektóre krótkie, ksi˛eżyc to przybiera, to znów go
ubywa.
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K

iedy armia jest gotowa, generał otrzymuje od suwerena nakaz obj˛ecia dowództwa. Generał mobilizuje ludzi i uzbraja oddziały. Doprowadza do uporzadkowania
˛
armii w harmonijna˛ całość i wyznacza miejsce
obozu.
L I C H ’ ÜAN : Posiadajac
˛ mandat dowodzenia, spełnia w światyni
˛
obrz˛ed na rzecz zwyci˛estwa, jak również pełen czci rozważa możliwość kl˛eski, jeśli jest przeznaczona przez Niebo.
Sztuka prowadzenia armii jest bardzo trudna. Trudność polega na tym,
że kr˛eta˛ drog˛e należy uczynić prosta,˛ a niepowodzenie obrócić w korzyść.
Wiodac
˛ armi˛e kr˛eta˛ droga˛ można zwodzić wroga wabiac
˛ go w pułapki.
Jeśli dowódca tak post˛epuje, może wyprzedzić wroga przybywajac
˛
wcześniej na wyznaczone miejsce bitwy. Kto potrafi tak uczynić, pojał
˛ strategi˛e działania wprost i nie wprost, w celu osiagni˛
˛ ecia przewagi.
T’ SAO T’ SAO : Zrób wrażenie, że jesteś mocno oddalony. Możesz
wyruszyć później niż przeciwnik, jeśli potrafisz dobrze oszacować
odległość i wyznaczyć dogodna˛ marszrut˛e.
T U M U : Ten, kto chce uzyskać przewag˛e, wybiera kr˛eta˛ drog˛e, ale
czyni ja˛ dogodna˛ i krótka.˛ Niedogodności umie zamienić w przewag˛e.
Potrafi zmylić i ogłupić przeciwnika. Sprawia, że ten si˛e opóźnia
i ociaga,
˛ gdy on sam spiesznie wyrusza na miejsce przeznaczenia.
Przewaga, jak i niebezpieczeństwo stale towarzysza˛ ruchom wojsk.
T’ SAO T’ SAO : Ktoś doskonale wyćwiczony wyciagnie
˛
z tego korzyść.
Jeśli brak mu praktyki może znaleźć si˛e w niebezpieczeństwie.
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Ten, kto angażuje cała˛ armi˛e w celu uzyskania przewagi nad wrogiem,
może jej nie osiagn
˛ ać.
˛ Jeśli rozbija obóz pewien swej przewagi, może zbyt
szybko wyczerpać zapasy.
T U M U : Jeśli ktoś podróżuje z całościa˛ zapasów, b˛edzie poruszał si˛e
powoli i może nie osiagn
˛ ać
˛ przewagi. Z drugiej strony, jeśli pozostawi
zapasy i przyśpieszy marsz, zabierajac
˛ tylko lekkie zapasy, istnieje
obawa, że je straci.
Czasem dzieje si˛e tak, że jeśli ktoś pozostawi ci˛eżkie uzbrojenie i maszeruje szybko, pokonujac
˛ 100 li w połowie normalnego czasu, nie zatrzymujac
˛ si˛e ani w dzień, ani w nocy, może utracić trzech dowódców. Moga˛
oni zostać schwytani przez szybkie oddziały wroga. Dlatego lżejsze oddziały powinny wyruszać pierwsze, a ci˛eższe i powolniejsze moga˛ poda˛
żać za nimi, lecz nawet stosujac
˛ t˛e zasad˛e, tylko 1/10 armii może przybyć
na miejsce bitwy.
T U M U : Normalnie armia pokonuje odległość 30 li w ciagu
˛ dnia, co
stanowi jeden etap. Forsownym marszem może pokonać dwa etapy
w ciagu
˛ jednego dnia. Można pokonać dystans 100 li maszerujac
˛ bez
spoczynku dzień i noc. Jeśli marsz jest kontynuowany w ten sposób,
niektóre oddziały moga˛ wpaść w niewol˛e. Sun Tzu przestrzega, że
podczas forsownego marszu na miejsce bitwy może dotrzeć tylko 1/10
całej liczby armii. Może też mieć na myśli sytuacj˛e, w której dowódca, w celu uzyskania przewagi wybiera co dziesiatego,
˛
odpornego
na trudy żołnierza z całej armii i z taka˛ siła˛ pospiesza naprzód, aby
zajać
˛ dogodna˛ pozycj˛e, reszt˛e armii ukrywajac
˛ w niewielkim dystansie i odwodzie. Zatem z dziesi˛eciu tysi˛ecy żołnierzy, jedynie tysiac
˛
może stanać
˛ u celu. Odwody powinny dołaczać
˛
stopniowo: niektóre
późnym ranem, niektóre dopiero po południu, tak, aby nikt nie pozostał w tyle i dołaczył
˛
do tych, którzy go wyprzedzili. Taki pośpieszny
marsz musi być bezszelestny. W celu uzyskania przewagi powinien
mieć na celu zaj˛ecie punktu ważnego strategicznie. Wtedy nawet
tysiac
˛ wojowników b˛edzie w stanie go obronić w czasie, kiedy pozostałe oddziały b˛eda˛ do nich dołaczać.
˛
W forsownym marszu na dystans 50 li może zginać
˛ dowódca ci˛eżkich
wozów, może si˛e też zdarzyć, że przetrwa tylko połowa armii. W marszu
na odległość trzydziestu li, w trudnej sytuacji można utracić 1/3 armii.
Oznacza to, że armia która pozostawiła ci˛eżki sprz˛et, może też utracić zapasy żywności.
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L I C H ’ ÜAN : Zapory z żelaznych ścian nie sa˛ tak ważne jak ziarno
i zapasy pożywienia.
Ci, którzy nie znaja˛ warunków górskich i lasów, niebezpiecznych
przeł˛eczy, podmokłych łak
˛ i bagien – nie powinni zajmować si˛e prowadzeniem wojsk. Ci, którzy nie używaja˛ miejscowych przewodników, nie
b˛eda˛ w stanie uzyskać korzystnej pozycji w nieznanym terenie.
T U M U : Ksi˛ega „Kuan Tzu” powiada: „Dowódca musi przede wszystkim zapoznać si˛e z mapa˛ terenu, z której dowie si˛e o niebezpiecznych miejscach dla prowadzenia wozów bojowych i transportowych,
gdzie znajduje si˛e bród na rzece, wawozy
˛
strategiczne, ważniejsze
rzeki, umiejscowienie wzgórz i pagórków, rozpadlin, lasów, bagien
porosłych trzcina.˛ Winien również poznać odległości dróg, rozmiary
miast i miejscowości, miasta przygraniczne, a także, gdzie znajduja˛
si˛e owocujace
˛ sady. Wszystko to musi być poznane, jak również aktualnie powstajace
˛ i zanikajace
˛ przeszkody w terenie. Wszystkie te fakty
generał powinien zachować w pami˛eci, tylko wtedy nie utraci przewagi w terenie”.
Li Ching powiedział: „Powinniśmy wybrać najodważniejszych oficerów oraz tych o najwyższej inteligencji i rozwadze, użyć miejscowych
przewodników. Należy w tajemnicy przekroczyć góry i bezszelestnie
przemierzyć lasy, zacierajac
˛ za soba˛ ślady. Czasem używamy tresowanych zwierzat,
˛ aby naśladowały ruchy wojsk lub wypuszczamy
tresowane ptaki z przytwierdzonymi naszymi kapeluszami, podczas
gdy sami pozostajemy w doskonałym ukryciu. Nast˛epnie uważnie
nasłuchujemy odległych dźwi˛eków, wyt˛eżamy wzrok, aby przeniknać
˛
przestrzeń. Wyostrzamy zmysły, aby w por˛e uprzedzić niebezpieczeństwo. Obserwujemy ruch powietrza i ślady na dnie potoków, aby przekonać si˛e, czy wróg nie przeprawiał si˛e w tym miejscu. Śledzimy
ruchy wierzchołków młodych drzew, które mogłyby wskazać przybycie wroga.”
H O Y EN - HSI : Po zapoznaniu si˛e z instrukcjami dotyczacymi
˛
przeprowadzania armii, zagł˛ebiamy si˛e w nieprzyjazny kraj. Nasza kultura nie miała tu dost˛epu, a porozumienie jest niemożliwe. Narażeni na wpadni˛ecie w pułapk˛e, czyż to wszystko nie jest trudne?
Jeśli przyb˛ed˛e z niewielka˛ armia,˛ wróg może rozbić ja˛ w sposób zdradziecki. Sytuacja atakujacego
˛
i broniacego
˛
si˛e jest skrajnie odmienna.
Tym bardziej, gdy wróg koncentruje si˛e na obronie i używa wielu
mylacych
˛
wybiegów. Jeśli nie mamy dobrego planu, gubimy si˛e
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w domysłach. Odważne rzucenie si˛e naprzód na spotkanie niebezpieczeństwa może spowodować kl˛esk˛e lub wpadni˛ecie w zasadzk˛e. Maszerujac
˛ „na oślep” narażamy si˛e na niespodziewana˛ potyczk˛e. Gdy
zatrzymamy si˛e na noc, niepokoja˛ nas fałszywe alarmy, jeśli pospieszamy nieprzygotowani, narażamy si˛e na pułapki. Przypomina to
prowadzenie armii pszczół i tygrysów w krainie śmierci. Jak możemy
poradzić sobie z umocnieniami sporzadzonymi
˛
przez buntowników
lub wykurzyć ich z kryjówek? Dlatego też, w kraju wroga: góry, rzeki,
wzniesienia, pagórki i doliny traktujemy jak punkty strategiczne,
z których możemy si˛e bronić, zaś lasy, zarośla, krzaki i wyniosłe trawy
moga˛ posłużyć nam za kryjówk˛e. Odległe drogi i ścieżki, rozmiary
miast i miejscowości, odległości z wioski do wioski, rozpadliny czy
ustapienia
˛
terenu, gł˛ebokość rowów nawadniajacych,
˛
położenie
spichlerzy, rozmiar armii przeciwnika, rodzaj jego uzbrojenia –
wszystko to musi być w pełni poznane. Wtedy dopiero możemy opanować wroga i wzgl˛ednie łatwo go pochwycić.

Wojna jest sztuka˛ wprowadzania wroga w bład.
˛ Poruszaj si˛e naprzód,
a jeśli masz przewag˛e, wykorzystuj szans˛e zawarta˛ w danej sytuacji, odpowiednio rozpraszajac
˛ i koncentrujac
˛ swoje siły. Uderzajac,
˛ badź
˛ szybki
jak wiatr, a w powolnym marszu statyczny niby wielki las. Robiac
˛ wypad
i penetrujac
˛ teren badź
˛ szybki jak ogień, gdy si˛e zatrzymasz badź
˛ nieruchomy jak góra. Badź
˛ zmienny jak płynace
˛ chmury, a gdy trzeba szybki jak
błyskawica. Kiedy grabisz kraj wroga, podziel swoje siły, jeśli go podbijesz, sprawiedliwie rozdziel zyski. Rozważ sytuacj˛e i wtedy dopiero
działaj. Ci, którzy znaja˛ sztuk˛e prawidłowego manewru w celu uzyskania przewagi, zostana˛ zwyci˛ezcami.
„Ksi˛ega Zarzadzania
˛
Armia”
˛ powiada: „Jeśli głos niknie w bitewnym
zgiełku, używane sa˛ gongi i b˛ebny. Jeśli oddziały w bitwie nie moga˛ dokładnie si˛e rozpoznać, używane sa˛ proporce i flagi”. Gongi i b˛ebny, proporce i flagi sa˛ przeznaczone do oznaczenia oddziałów. Jeśli oddziały
moga˛ si˛e w ten sposób porozumiewać, to odważni wojownicy nie b˛eda˛
wysuwać si˛e zanadto naprzód, ani też tchórzliwi pozostawać w tyle.
Zwiazane
˛
to jest ze sztuka˛ prowadzenia ataku.
T U M U : „Prawo Wojenne” ustanawia: „Ci, którzy chca˛ wyprzedzić szyki oraz ci, którzy chca˛ zrejterować, b˛eda˛ ści˛eci”. Kiedy generał Wu Ch’i walczył przeciwko państwu Ch’ing znalazł si˛e oficer,
który przed bitwa˛ nie potrafił powściagn
˛ ać
˛ swego zapału. Wyprzedził
szyki, wpadł w szeregi wroga i galopujac
˛ powrócił z dwoma głowami
u siodła. Wu Ch’i rozkazał go ściać.
˛ Komisarz armii broniac
˛ oficera
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zwrócił si˛e tymi słowy do generała: „To jest zdolny oficer, nie powinieneś go uśmiercać”. Wu Ch’i odparł: „Nie zaprzeczam jego zdolnościom, lecz jest on nieposłuszny”. Egzekucja została wykonana.
Aby oznaczyć skrzydła i utrzymać komunikacj˛e ze swymi oddziałami
noca,˛ walczace
˛ strony używaja˛ wielu trab
˛ i b˛ebnów, a za dnia flag i proporców.
T U M U : Tak, jak wi˛eksze formacje zawieraja˛ w sobie mniejsze, tak
wi˛eksze obozy zawieraja˛ szereg mniejszych. Oddział wozów, ci˛eżkiego
sprz˛etu, prawe i lewe skrzydło armii maja˛ swoje obozy. Sa˛ one uformowane w okrag,
˛ podzielony na kwatery, w centrum tego kr˛egu znajduje si˛e namiot głównodowodzacego.
˛
Wszystkie podobozy stykaja˛ si˛e
w pobliżu centrum okr˛egu, tak, że cały obóz noca˛ przypomina
gwiezdna˛ konstelacj˛e Pi Lei (Alfa Centaura). Dystans pomi˛edzy
dwoma podobozami nie wi˛ekszy niż sto pr˛etów, a nie mniejszy niż
pi˛etnaście pr˛etów. Utworzone pomi˛edzy nimi drogi i przejścia, umożliwiaja˛ przemarsz oddziałów. Umocnienia obozu łacz
˛ a˛ si˛e ze soba˛ poprzecznymi belkami, tak że każde z nich broni cz˛eściowo dost˛epu do
sasiedniego.
˛
Na przeci˛eciu wszystkich dróg w obozie, wzniesiony jest
niewielki fort, na szczycie którego noca˛ płonie ogień. Wewnatrz
˛ tego
ziemnego fortu wydrażone
˛
sa˛ tunele, którymi przedostaja˛ si˛e strażnicy. Po zapadni˛eciu zmroku, kiedy strażnik słyszy głosy b˛ebnów dochodzace
˛ z czterech stron obozu, zapala ogień na żelaznym ruszcie,
na szczycie fortu. Dzi˛eki temu, jeśli wróg zaatakuje w nocy, może być
zauważony. U wszystkich bram obozu znajduja˛ si˛e latarnie tak, że
wróg nie wie, czy lepiej zaatakować ze wschodu, z zachodu, z północy czy południa. Jeśli straż dostrzeże wroga, daje sygnał b˛ebnem
dobrze słyszalnym w centrum obozu (w miejscu dowodzenia), a także
we wszystkich podobozach. Każda cz˛eść obozu ma obowiazek
˛
odpowiedzieć na ten sygnał. Noca˛ wszystkie latarnie mocno świeca,˛ tak, że
jest tu jasno jak w dzień. Wieczorem, kiedy dowódcy straży zamkna˛
wszystkie bramy, pilnie wypatruja,˛ czy nie nadciaga
˛ nieprzyjaciel.
Każda brama jest na noc mocno zaparta skrzyżowanymi belkami.
Nasza˛ jedyna˛ obawa˛ jest uderzenie wroga w nocy, jeśli jednak zaatakuje – może być pewien, że b˛edzie odparty.
Jest możliwe, że armia straci ducha, a jej dowódca odwag˛e.
H O Y EN - HSI : Wu Ch’i powiedział: „Odpowiedzialność za powodzenie miliona ludzi na wojnie zależy od jednostki. Dowódca może
w nich wyzwolić ducha zwyci˛estwa”.
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M EI YAO - CH ’ EN : Jeśli armia straci morale, może również upaść
duch dowódcy.
C HANG Y Ü : To serce określa mistrzostwo dowódcy. Porzadek
˛
i pomieszanie, odwaga i tchórzostwo sa˛ to przymioty serca. Dlatego ktoś
biegły w pokonywaniu wroga doprowadza go do pasji, tym osłabia go
i dopiero wtedy uderza. Próbuje go rozwścieczyć, zmylić, doprowadzić do l˛eku. W ten sposób osłabia serce przeciwnika i jego zdolność
planowania.

Wcześnie rano duch jest rześki, w ciagu
˛ dnia traci wigor, a wieczorem
myśli powracaja˛ do swojej siedziby. Dlatego biegli w wojennym rzemiośle
unikaja˛ zetkni˛ecia z wrogiem, kiedy ten jest pełen wigoru, atakuja˛ wtedy,
kiedy jest wyczerpany, a żołnierze układaja˛ si˛e do snu. Jest to kontrola
warunków wewn˛etrznych.
Zachowujac
˛ ład i spokój swego wojska czekaja˛ na nieporzadek
˛
i bezład
wśród oddziałów wroga. Jest to kontrola warunków zewn˛etrznych.
T U M U : W ciszy i spokoju nie potrzeba obawiać si˛e nadchodzacych
˛
wypadków.
H O Y EN - HSI : Dla pojedynczego generała, który z finezja˛ musi panować nad milionowa˛ armia˛ ustawiona˛ naprzeciw wroga o sile stu
tysi˛ecy tygrysów, niezb˛edna jest wiedza o posuwaniu si˛e naprzód
i wycofywaniu. W obliczu nie kończacych
˛
si˛e zmian musi być madry
˛
i elastyczny. Powinien rozważyć w swym umyśle wszelkie możliwości. Jeśli jest stałego serca, a jego rozsadek
˛
nie jest zmacony,
˛
to
zmienne okoliczności nie pozbawia˛ go równowagi. Jak mógłby
sprostać nagłym sytuacjom, znajdujac
˛ si˛e w pomieszaniu? Kiedy nastapi
˛ a˛ zaskakujace,
˛ niebezpieczne okoliczności, na pewno b˛edzie tego
świadomy. Czy byłby zdolny panować nad niezliczona˛ liczba˛ sytuacji,
b˛edac
˛ pomieszanym?”
Zbliżajac
˛ si˛e do miejsca bitwy oczekuj˛e wypocz˛ety nadejścia wroga.
Z dobrze nakarmionymi żołnierzami, liczac
˛ na zm˛eczenie i wygłodzenie
wroga. Jest to kontrola warunków fizycznych.
Biegli w rzemiośle wojennym unikaja˛ konfrontacji z wrogiem nacierajacym
˛
z dobrze przygotowanymi oddziałami, jak również z tymi, którzy
uderzaja˛ z wielkim impetem. Jest to kontrola czynników zmieniajacych
˛
si˛e
okoliczności. Dlatego sztuka˛ dobrze wyposażonych oddziałów jest unikanie starcia z wrogiem zajmujacym
˛
tereny wzniesione i pagórki.
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Kiedy wróg jest gotów do uderzenia z góry w dolin˛e, nie przeciwstawiaj si˛e. Nie atakuj jego wyborowych oddziałów. Omijaj zastawione pułapki i sieci.
M EI YAO - CH ’ EN : Ryba, która wpadła w sieć jest schwytana;
oddział, który wpadnie w pułapk˛e jest pokonany.
C HANG Y Ü : „Ksi˛ega Trzech Strategii” powiada: „W rozpi˛etej sieci
z pewnościa˛ znajdzie si˛e choć jedna ryba”.

Nie pozwól osłabionemu wrogowi wrócić na swoje tereny. Otoczonemu odetnij drog˛e ucieczki.
T U M U : Ukaż wrogowi drog˛e ucieczki, stworzy to w jego umyśle
wizj˛e unikni˛ecia śmierci, a wtedy uderz w tym właśnie miejscu.
H O Y EN - HSI : Kiedy generał T’sao T’sao okrażył
˛
Hu Kuan’a, ten
wydał taki rozkaz: „Jeśli miasto upadnie, jego obrońcy maja˛ być spaleni żywcem”. Całe miesiace
˛ obl˛eżenia nie doprowadziły do poddania miasta. T’sao Jen powiedział: „Kiedy miasto jest otoczone, sprawa˛
najważniejsza˛ jest dowieść, że istnieje możliwość przetrwania. Teraz
panie, jak zapowiedziałeś, każdy z obrońców musi walczyć do upadłego, chroniac
˛ własne życie. Mury miasta sa˛ mocne i posiada ono
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˛
PRZEWAGI
niezb˛edny zapas pożywienia. Jeśli zaatakujemy je otwarcie, stracimy
wielu żołnierzy i oficerów. Jeśli pozostaniemy tu w obl˛eżeniu, może
to zajać
˛ zbyt wiele czasu. Rozbić si˛e obozem pod murami miasta lub
uderzyć na obrońców gotowych walczyć aż do śmierci nie jest dobrym
planem”. T’sao T’sao posłuchał tej rady i odstapił
˛ od obl˛eżenia.
Nie naciskaj na wroga w jego ulu.
T U Y U : Ksiaż˛
˛ e Fu Ch’ai powiedział: „Dzikie pszczoły napadni˛ete
w ulu walcza˛ desperacko. Tym bardziej odnosi si˛e to do ludzi. Jeśli
sa˛ przekonani, że nie ma innego wyjścia, b˛eda˛ zażarcie walczyć aż do
śmierci”.
Podczas panowania cesarza Hsüan z dynastii Han, Chao Ch’ung-kuo miał za zadanie stłumić powstanie plemienia Ch’iang. Ludzie
Ch’iang dostrzegli jego wielka˛ armi˛e, porzucili ci˛eżki ekwipunek i wycofali si˛e w zakole Żółtej Rzeki. Droga do nich prowadziła gł˛ebokim
wawozem,
˛
dlatego Ch’ung-kuo nie mógł zaatakować ich otwarcie.
Ktoś zauważył: „Choć mamy wielka˛ odwag˛e, posuwamy si˛e bardzo
powoli”. Ch’ung-kuo odpowiedział: „Oni sa˛ zdesperowani, nie mog˛e
ich naciskać. Jeśli bym to uczynił, pognaja˛ na nas na oślep, nie liczac
˛
si˛e z przewaga.˛ Jeśli ich przycisn˛e, rzuca˛ si˛e na nas jak tygrysy, walczac
˛ aż do śmierci”. Wszyscy dowódcy przytakn˛eli: „To racja!”
Został tu omówiony sposób prowadzenia oddziałów.

VIII
DZIEWIE˛Ć ZMIENNYCH WARUNKÓW

O

gólnie biorac
˛ sposób powołania oddziałów jest taki, że dowódca
uzyskuje nakaz od panujacego,
˛
aby zwołać zaciag
˛ oraz uzbroić armi˛e.

1. Nie powinieneś rozbijać obozu na terenie nisko położonym.
2. Na terenie poci˛etym drogami, połacz
˛ si˛e ze sprzymierzeńcami.
3. Nie zatrzymuj si˛e na terenie otwartym.
4. W terenie zamkni˛etym konieczne sa˛ zapasy żywności.
5. Bitw˛e wydaj na pustkowiu.
6. Istnieja˛ drogi nie nadajace
˛ si˛e do przemarszu.
7. Istnieja˛ oddziały, których nie należy zaczepiać.
8. Sa˛ miasta, których nie powinno si˛e oblegać.
9. Istnieja˛ tereny, których należy unikać.
WANG H SI : Doborowe oddziały, moim zdaniem, moga˛ posłużyć za
przyn˛et˛e na wroga. Nie powinno si˛e atakować wroga ustawionego
w idealnym szyku.
T U M U : Prawdopodobnie odnosi si˛e to do wroga ustawionego w dogodnej pozycji strategicznej lub ukrytego za szczelnymi murami,
który ma za soba˛ spichrze pełne ziarna i zapasów, a którego zadaniem
jest zniszczenie naszej armii. Jeśli mog˛e zaatakować miasto i zdobyć
je, wtedy nie jestem w stanie szybko poruszać si˛e dalej (na terenie
wroga, jak to było zaznaczone wyżej). Poza tym, jeśli nie zdob˛ed˛e
miasta pierwszym szturmem, może to znacznie osłabić sił˛e mojej
armii.
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Sa˛ przypadki, w których bezpośrednie rozkazy władcy nie musza˛ być
uwzgl˛edniane.
T’ SAO T’ SAO : Wyposażony w immunitet władcy generał zasadniczo
nie powinien być ograniczony przez jego rozkazy.
T U M U : Wei Liao Tzu mawiał: „Zbrojenie si˛e jest złowróżbne. Walka
przeciwstawia si˛e szlachetności. Generał jest Ministrem Śmierci,
który nie jest odpowiedzialny przed Niebem, a tym bardziej Ziemia,˛
przed wrogiem na jego terenie, a co dopiero przed swoim władca”.
˛
C HANG Y Ü : Król Fu Ch’ai powiedział: „Jeśli widzisz klarowna˛ sytuacj˛e, działaj. Nie czekaj na rozkazy!”.

Dlatego generał, który jest biegły w rozpoznawaniu Dziewi˛eciu
Zmiennych Warunków Terenu, wie jak poprowadzić swoje oddziały.
C HIA L IN : Generał musi polegać na swojej zdolności oceny sytuacji,
na swoim rozsadku,
˛
nie może być sterowany przez rutyn˛e w zmieniajacych
˛
si˛e warunkach.
Generał, który nie rozumie nast˛epstw Dziewi˛eciu Zmiennych Warunków, nie b˛edzie w stanie wykorzystać do swoich celów nawet tego terenu,
który wcześniej poznał.
C HIA L IN : Zwyci˛eżajac
˛ przeciwności, dowódca otrzymuje nagrod˛e.
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Działań wojennych nie powinien prowadzić ktoś, kto nie rozumie taktyki odnoszacej
˛ si˛e do Dziewi˛eciu Zmiennych Warunków, nie b˛edzie też
w stanie efektywnie użyć swoich oddziałów, nawet jeśli teoretycznie
poznał zagadnienie „Pi˛eciu Zmiennych Posuni˛eć”.
C HIA L IN : „Pi˛eć Zmiennych Posuni˛eć” to:
1) droga: chociaż można wybrać najkrótsza˛ to może si˛e ona okazać
bezużyteczna, jeśli jest niebezpieczna lub pełna pułapek;
2) armia: która˛ można by zaatakować, lecz z powodu determinacji
żołnierzy znajdujacych
˛
si˛e bez wyjścia, którzy b˛eda˛ walczyć do upadłego, nie powinna być zaatakowana;
3) miasto: które choć leży w izolacji od innych miast wroga i mogło by
być zdobyte, gdyby nie dobrze zorganizowana obrona i aprowizacja,
gdzie dowódca˛ obrony jest madry
˛
generał, a jego doradcy sa˛ lojalni;
tego miasta lepiej nie zdobywać;
4) teren: chociaż może być dogodny, nie b˛edzie podbijany, ponieważ
generał zdaje sobie spraw˛e, że po zdobyciu może być trudny do obrony
lub zaj˛ecie go opóźni ruchy armii, co może ja˛ narazić na kontratak
i brak korzyści z zaj˛etej pozycji;
5) rozkazy panujacego:
˛
chociaż powinno si˛e je przestrzegać, moga˛
być zignorowane, jeśli generał jest świadomy tego, że narażaja˛ one na
niebezpieczeństwo armi˛e, która jest w polu. Zależnie od okoliczności
i czasu warunki te musza˛ być brane pod uwag˛e, lecz nie powinny być
stosowane pochopnie.
Z tego powodu madry
˛
generał w swoich rozważaniach musi uwzgl˛ednić czynniki sprzyjajace
˛ i niesprzyjajace.
˛
T’ SAO T’ SAO : Przewiduje on niebezpieczeństwa ukryte w pozornych korzyściach, dostrzega również korzyści ukryte w sytuacjach
niebezpiecznych.
Biorac
˛ pod uwag˛e dominujace
˛ czynniki, układa realny plan; gdyby
polegał na czynnikach niezbyt ważnych, napotkałby na trudności w przeprowadzeniu swego planu.
T U M U : Jeśli chc˛e uzyskać przewag˛e nad przeciwnikiem, musz˛e być
świadomy nie tylko sposobu w jaki on uderza, ale także jakim kosztem
może to si˛e odbyć.
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H O Y EN - HSI : Korzyść i brak korzyści sa˛ w naturalny sposób
wymienne. Dlatego człowiek oświecony gł˛eboko rozważa każdy ruch.

Ten, kto stara si˛e zastraszyć wroga, najpierw zarzuca mu niesprawne
działanie.
C HIA L IN : Zamiary i plany zaszkodzenia wrogowi nie sprowadzaja˛
si˛e do jednej metody. Czasem przeciaga
˛ si˛e na swoja˛ stron˛e ludzi
madrych
˛
i szlachetnych, z otoczenia wrogiego władcy, aby pozbawić go doradców. Czasem wysyła si˛e ludzi zdradzieckich i niebezpiecznych w celu rozbicia jego administracji. Wysyła si˛e też fałszywe
informacje, aby odsunać
˛ ministrów od wrogiego suwerena. Można też
wysłać biegłych rzemieślników, aby oferujac
˛ swoje wyroby, doprowadzili do zubożenia jego ludu. Można sprezentować wrogowi zdolnych
muzyków i tancerzy, aby zmienili jego upodobania. Można też wysłać
wrogiemu władcy pi˛ekna˛ kobiet˛e, aby go omamiła.
Madry
˛
generał osłabia wroga utrzymujac
˛ go wcia˛ż w wojennym pogotowiu. W odpowiednim czasie prowokuje go do wymarszu, ukazujac
˛ mu
złudne korzyści, a sam czeka dobrze przygotowany. Wojenna Doktryna
radzi nie prowokować wroga, kiedy ten nie atakuje, ale polegać raczej na
swojej gotowości obrony, nie skupiać si˛e na przewidywaniu jego ataku,
tylko uczynić siebie niezwyci˛eżonym.
H O Y EN - HSI : „Ksi˛ega Strategii Wu” powiada: „Kiedy na świecie
panuje pokój, ludzie honoru pozostawiaja˛ miecze u swego boku”.
Istnieje pi˛eć cech charakteru dowódcy, które moga˛ być niebezpieczne:
1. Jeśli jest zuchwały, może być zabity.
T U M U : Głupi, lecz odważny generał to prawdziwa kl˛eska. Wu
Ch’i powiedział: „Kiedy ludzie rozmawiaja˛ o dowódcy, przede
wszystkim mówia˛ o jego odwadze, jednak jakby na to nie spojrzeć,
odwaga jest tylko jedna˛ z cech generała. Generał pełen brawury
może wprowadzić armi˛e w niebezpieczna˛ sytuacj˛e bez możliwości
odwrotu”.
2. Jeśli jest tchórzliwy, b˛edzie schwytany.
H O Y EN - HSI : Ssu-ma Fa powiada: „Ten, kto ma szacunek dla
innych, tego ominie niezdecydowanie i wahanie si˛e. Niezdecydowanie u generała jest wielka˛ kl˛eska”.
˛
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3. Jeśli jest porywczy, łatwo go zwieść.
T U Y U : Człowieka impulsywnego łatwo rozwścieczyć i nawet
doprowadzić do śmierci. Ktoś, kto łatwo wpada w złość jest grubiański, zapalczywy i gwałtowny. Nie uświadamia sobie konsekwencji swoich działań.
WANG H SI : Podstawowa˛ cecha˛ charakteru dowódcy jest stałość.
4. Jeśli jego poczucie honoru jest zbyt subtelne, można go łatwo obrazić.
M EI YAO - CH ’ EN : Ktoś, kto czuje, że musi walczyć o swoja˛
reputacj˛e, z niczym si˛e nie liczy.
5. Jeśli jest zanadto współczujacy,
˛ można go dr˛eczyć.
T U M U : Ktoś, kto jest humanitarny i współczujacy
˛ oraz obawia
si˛e zmian, nie jest w stanie odpowiednio wykorzystać swego położenia. Nie b˛edzie zdolny również do odwrócenia złej sytuacji,
bez odrzucenia korzyści, które ma aktualnie w r˛eku.
Oto zostało tu wymienionych pi˛eć niekorzystnych cech charakteru dowódcy, które moga˛ stać si˛e przyczyna˛ kl˛eski w operacjach militarnych.
Nieuniknionym rezultatem tych przypadków jest rozpad armii i śmierć
generała, dlatego powinny być one gł˛eboko rozważone.

IX
RUCHY WOJSK

Z

ajmujac
˛ pozycj˛e i oczekujac
˛ wroga, po przekroczeniu gór zasadniczo
należy pozostać blisko traktów. Rozbij obóz na wzniesieniu, ustawiajac
˛ si˛e frontem do południa. Wydaj bitw˛e na przeł˛eczy, a nie na wzniesieniu. Tym bardziej, jeśli zajałeś
˛ pozycj˛e w górach.
Po przekroczeniu rzeki zachowaj od niej pewien dystans. Jeśli posuwajacy
˛ si˛e naprzód wróg też przekroczył rzek˛e, nie atakuj go od razu na jej
brzegu. Korzystne jest uderzenie wtedy, kiedy połowa jego armii b˛edzie
jeszcze zaj˛eta przeprawa.˛
H O Y EN - HSI : W okresie od wiosny do jesieni ksiaż˛
˛ e państwa Sung
przeprawiał si˛e ze swa˛ armia˛ do krainy Hung, aby pokonać armi˛e
generała Ch’u. Armia Sung rozwin˛eła szyki zanim wszystkie oddziały Ch’u zdażyły
˛
przejść na druga˛ stron˛e rzeki. Minister Wojny
stwierdził: „Wrogów jest wielu, a nas mało. Prosz˛e o pozwolenie
uderzenia, zanim wszyscy przeprawia˛ si˛e przez wod˛e”. Ksiaż˛
˛ e Sung
odparł: „Nie zezwalam”. Kiedy armia Ch’u cała przeprawiła si˛e, lecz
jeszcze nie uformowała szyków, Minister Wojny ponownie poprosił ksi˛ecia o zezwolenie na atak, a ten ponownie odmówił: „Jeszcze
nie teraz. Kiedy oni osusza˛ si˛e, możemy uderzyć”. W konsekwencji
armia Sung została pobita. Ksiaż˛
˛ e dostał si˛e do niewoli, a dowódcy
przednich oddziałów zostali zabici.
Jeśli chcesz wydać bitw˛e, nie walcz z przeciwnikiem blisko wody.
Zajmij pozycj˛e na wzniesieniu, ustawiajac
˛ si˛e frontem do słońca. Nie ustawiaj oddziałów zgodnie z pradem
˛
płynacej
˛ rzeki. Odnosi si˛e to do pozycji
blisko rzeki.
Staraj si˛e szybko przekroczyć słone rozlewiska, nie pozostawaj w ich
pobliżu. Jeśli napotkasz tam wroga, zajmij pozycj˛e blisko rozległych k˛ep
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traw, majac
˛ za soba˛ grupy drzew. Odnosi si˛e to do zajmowania pozycji
wśród słonych bagien.
Na obniżonym terenie zajmuj pozycj˛e, która umożliwi twój ruch do
przodu. Jeśli masz za soba˛ i za prawym skrzydłem wzniesienia, a pole
bitwy jest przed toba,˛ to tyły sa˛ bezpieczne. Odnosi si˛e to do sposobu
zaj˛ecia pozycji na terenie obniżonym.
Zasadniczo istnieja˛ cztery korzystne sytuacje przy rozbiciu obozu.
Znajac
˛ je Żółty Cesarz pokonał czterech władców państw ościennych.
Każda armia powinna wybrać na obóz teren wzniesiony i nasłoneczniony,
a unikać cienia. W takim miejscu można poczuć si˛e pewnie i żołnierzom
b˛edzie służyć zdrowie. Armia, której nie n˛ekaja˛ niekończace
˛ si˛e choroby,
może liczyć na zwyci˛estwo. Zajmuj zatem pozycj˛e blisko wzniesień,
łagodnych pagórków, po słonecznej stronie stoków, umieść tam prawe
skrzydło i tyły armii. Zalecenia te przynosza˛ korzyść armii również przez
to, że pomagaja˛ rozpoznać sprzyjajacy
˛ rodzaj terenu.
Tam, gdzie znajduja˛ si˛e niebezpieczne wawozy
˛
jak: „Niebiańskie Koła”,
„Wi˛eźniowie Niebios”, „Niebiańskie Sieci”, „Niebiańskie Pułapki”, „Niebiańskie Przepaści” oraz „Niebiańskie Rozpadliny”, musisz przejść
pośpiesznie. Nie wolno si˛e tam zatrzymywać.
T’ SAO T’ SAO : Rwace
˛ wodospady w wysokich górach sa˛ „Niebiańskimi Wawozami”.
˛
Miejsce otoczone wysokimi szczytami, z niżej
położona˛ kotlina,˛ nazywa si˛e „Niebiańskim Kołem”. Kiedy podróżujesz w górach, a przeł˛ecz nagle zw˛eża si˛e, miejsce to nazywamy
„Niebiańskim Wi˛eźniem”, miejsca, gdzie oddziały moga˛ zostać
odci˛ete i unieszkodliwione nazywane sa˛ „Niebiańskimi Sieciami”.
Tam, gdzie teren si˛e zw˛eża nazywa si˛e „Niebiańska˛ Pułapka”.
˛
Miejsce, gdzie grzbiety skał sa˛ zaostrzone i gdzie trakt zaw˛eża si˛e do
kilkunastu stóp szerokości nazwane jest „Niebiańska˛ Rozpadlina”.
˛
Zachowaj odpowiednia˛ odległość od tych miejsc, a staraj si˛e wprowadzić w nie oddziały wroga. Zagradzajac
˛ wrogowi lepsza˛ drog˛e, możesz
go zmusić do wkroczenia w te niebezpieczne rejony.
Kiedy na krańcach skrzydeł armii znajduja˛ si˛e grzaskie
˛
bagna, porosłe
trzcina˛ i sitowiem lub porosłe lasem, niedost˛epne góry z g˛estym
poszyciem, powinieneś stamtad
˛ ostrożnie si˛e wycofać. W takich miejscach
najcz˛eściej czeka zasadzka. Sa˛ one również dobra˛ kryjówka˛ dla szpiegów.
Kiedy wróg znajduje si˛e w bliskiej odległości, „o rzut kamieniem”,
staraj si˛e zajać
˛ jak najkorzystniejsza˛ pozycj˛e. Jeśli od dawna był przygotowany do bitwy, b˛edzie si˛e starał sprowokować ciebie do akcji. Jeśli
znajduje si˛e na łatwym terenie (suchym i otwartym), to zajmuje korzystniejsza˛ pozycj˛e.
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Kiedy przy bezwietrznej pogodzie widać poruszanie si˛e czubków
młodych drzew, znaczy to, że wróg nadciaga.
˛
Kiedy pojawia si˛e wiele przeszkód w wyjaśnieniu sytuacji, dzieje si˛e
tak z powodu fałszywych informacji.
Niespokojnie kra˛żace
˛ ptaki sa˛ znakiem, że przeciwnik czeka w pobliżu
w zasadzce. Kiedy dzikie zwierz˛eta, spłoszone uciekaja˛ z jakiegoś miejsca,
znaczy to, że wróg chce podejść z tamtej strony niezauważony.
Niezbyt zagł˛ebione ślady kół na trakcie wskazuja˛ na przejazd wozów
bojowych. Kiedy sa˛ widocznie gł˛ebokie, oznacza to, że przejeżdżały tamt˛edy ci˛eżkie wozy bagażowe.
T U M U : Kiedy wozy bojowe i kawaleria szybko przemierzaja˛ teren,
jadac
˛ jeden za drugim rozciagni˛
˛ eta˛ kolumna˛ jak płynace
˛ ryby w strumieniu, pozostawiaja˛ lekkie ślady.
C HANG Y Ü : Kiedy armia przemieszcza si˛e, wystawia przed siebie
patrole obserwujace
˛ teren. Jeśli dostrzega˛ one w oddali unoszacy
˛ si˛e
kurz, oznacza to, że wróg nadciaga.
˛ Patrole powinny wtedy natychmiast zawiadomić dowództwo.
Kiedy kurz unosi si˛e w wielu miejscach naraz, znaczy to, że wróg przygotowuje drewno na opał. Jeśli widać z oddali wiele kolorowych płacht
ukazujacych
˛
si˛e i znikajacych
˛
to tu, to tam, oznacza to, że wróg przygotowuje si˛e do rozbijania obozu.
Kiedy wysłannicy wroga mówia˛ uniżonym głosem oznacza to, że
jeszcze nie sa˛ gotowi do walki.
C HANG Y Ü : Kiedy generał Yen okrażył
˛ miasto Chi Mo, bronił je generał T’ien Tan. T’ien Tan osobiście, z wyciagni˛
˛ eta˛ szabla,˛ stanał
˛ na
czele swoich oddziałów. Swe żony oraz konkubiny wysłał na mury
miasta, aby pomagały obrońcom, a cała˛ żywność rozdzielił mi˛edzy
oficerów. Wysłał również kilka kobiet za mury, aby spytały o warunki
poddania si˛e. Generał Yen był z tego bardzo zadowolony. T’ien Tan
uzyskał 24 tysiace
˛ sztuk złota od bogatych obywateli miasta i polecił wysłać wraz z pieni˛edzmi list do oblegajacych:
˛
„Miasto może być
natychmiast poddane. Naszym jedynym warunkiem jest tylko to, żeby
nie brać do niewoli naszych żon, dzieci oraz konkubin”. Armia generała Yen po odebraniu tego listu zrelaksowała si˛e i rozluźniła szyki.
Tymczasem obrońcy wysłali szybkie oddziały poza mury miasta,
które rozgromiły napastników.
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Kiedy j˛ezyk wroga jest oszukańczy, a jednocześnie nieśmiały, oznacza
to, że jest przygotowany do odwrotu.
Kiedy wysłannicy wroga, używaja˛ pokornego j˛ezyka, oznacza to,
że chcieliby uzyskać zawieszenie działań wojennych.
Jeśli intencje posłów sa˛ nieszczere i prosza˛ o zawieszenie broni,
to znaczy, że blefuja.˛
C HEN H AO : Jeśli bez przyczyny wróg prosi o zawieszenie działań
bojowych, to z pewnościa˛ dlatego, że obawia si˛e znaleźć w trudnej
sytuacji na skutek braku dopływu pieni˛edzy ze swojego kraju. W ten
sposób chce również zdobyć czas na zmian˛e planu działania, albo
też w innym wypadku, zdajac
˛ sobie spraw˛e z własnego osłabienia
i proszac
˛ o pokój, chce zyskać czas na wzmocnienie swoich szeregów.
W tym wypadku może uderzyć później, kiedy ty si˛e tego nie b˛edziesz
spodziewał.
Kiedy lekkie wozy bojowe wyruszaja˛ pierwsze i zajmuja˛ pozycje na
skrzydłach armii, oznacza to, że wróg formuje szyk bojowy.
C HANG Y Ü : W formacji zwanej „ławica˛ ryb” lekkie wozy znajduja˛
si˛e na czele, a ci˛eżkozbrojne jada˛ pomi˛edzy nimi.
Kiedy armia porusza si˛e szybko i wystawia śmiało wozy bojowe na
skrzydłach, oznacza to, że pragnie konfrontacji z przeciwnikiem w celu
próby sił.
Kiedy połowa siły wroga pozostaje w odwodzie, a połowa wyrusza,
stara si˛e on wciagn
˛ ać
˛ ciebie w pułapk˛e.
Kiedy żołnierze wroga podkradaja˛ z własnych zapasów, oznacza to,
że sa˛ wygłodzeni.
Kiedy roznosiciele wody pija˛ z wiader, zanim przyniosa˛ je do obozu,
oznacza to, że oddziały cierpia˛ pragnienie.
Kiedy wróg jest w drodze, lecz ociaga
˛ si˛e z przybyciem na miejsce,
oznacza to, że jest zm˛eczony.
Kiedy ptaki gromadza˛ si˛e na szałasach obozu wroga, oznacza to,
że obóz jest pusty.
C HEN H AO : Sun Tzu opisał tu, w jaki sposób odróżnić prawd˛e od
fałszu w aktualnych posuni˛eciach wroga.
Jeśli noca˛ obóz wroga jest głośny, oznacza to, że jest on pełen l˛eku.
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T U M U : Oddziały wroga moga˛ być przerażone i czuja˛ si˛e zagrożone,
żołnierze staja˛ si˛e wtedy niesforni, traca˛ do siebie zaufanie i długo
w nocy dyskutuja˛ na temat sytuacji.
Jeśli w oddziałach panuje nieład, generał traci posłuch.
C HEN H AO : Kiedy rozkazy generała nie sa˛ jasne, a jego autorytet
wystawiony na szwank, oficerowie b˛eda˛ nieposłuszni.
Jeśli flagi i proporce wroga poruszaja˛ si˛e bezładnie, to znaczy, że w jego
szykach panuje nieład.
T U M U : Ksiaż˛
˛ e Chuang z państwa Lu zwyci˛eżył oddziały armii Chi
pod Ch’ang Sho. Generał T’sao Kuei poprosił o zezwolenie na pościg.
Ksiaż˛
˛ e zapytał o powód. Generał odrzekł: „Widz˛e, że woźnice ich
wozów bojowych sa˛ przerażeni, a ich flagi i proporce upadaja˛ na
ziemi˛e. Dlatego proponuj˛e pościg”.
Jeśli oficerowie sa˛ zbyt niecierpliwi, szybko si˛e m˛ecza.˛
C HEN H AO : Jeśli generał opowiada o daremnych przedsi˛ewzi˛eciach,
wszyscy czuja˛ si˛e zm˛eczeni.
C HANG Y Ü : Jeśli administracja armii i rozkazy nie sa˛ zgodne, duch
żołnierzy słabnie, a oficerowie chodza˛ wściekli.
Kiedy wróg w pośpiechu wydaje koniom ziarno, ludziom mi˛eso,
a słudzy nie sprzataj
˛ a˛ po jedzeniu, żołnierze zaś nie wracaja˛ po posiłku
do namiotów, oznacza to, że oddziały wpadły w panik˛e.
WANG H SI : Wróg karmi ziarnem konie, a żołnierze zjadaja˛ mi˛eso,
aby wzmocnić si˛e i zabezpieczyć przed zm˛eczeniem. Jeśli oddziały
pozbywaja˛ si˛e naczyń, znaczy to, że nie przewiduje si˛e nast˛epnego
posiłku. Jeżeli żołnierze nie wracaja˛ po posiłku do namiotów, oznacza
to, że porzucili myśli o domu i wypoczynku, i szykuja˛ si˛e zdesperowani do rozstrzygajacej
˛ walki.
Kiedy żołnierze zbieraja˛ si˛e w małe grupy i rozprawiaja˛ – oznacza to,
że generał stracił zaufanie armii.
Pochopne nagradzanie oznacza, że generał stracił autorytet w armii,
zaś pochopne kary oznaczaja,˛ że jest on w kryzysowej sytuacji.
Jeśli oficerowie najpierw ostro szkola˛ żołnierzy, a potem w akcji
troszcza˛ si˛e o nich, osiagn
˛ a˛ wysoki poziom dyscypliny i skuteczności.
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Jeśli oddziały wroga przepełnia duch walki, odwlekaj bezpośrednie
starcie, lecz nie wycofuj si˛e. Czekaj na sprzyjajacy
˛ moment uderzenia.
Tylko nieliczni nie pragna˛ zysków na wojnie. Nie zrobisz post˛epu, jeśli
liczysz tylko na militarna˛ sił˛e swej armii.
Niezb˛edne jest dokładne rozpoznanie sytuacji wroga i podj˛ecie próby
schwytania go w pułapk˛e. Oto najlepszy sposób prowadzenia wojny. Kto
tego zaniedba i nie zrozumie dobrze działań wroga, zaiste zasługuje na
kl˛esk˛e.
Jeśli oddziały zostały wynagrodzone, zanim utwierdzona została ich
lojalność, moga˛ stać si˛e nieposłuszne. Nieposłuszne oddziały trudno wyszkolić. Jeśli armia jest lojalna, lecz nie zostały wskazane nagrody, również
nie można ich dobrze wyszkolić. Dlatego dowództwo powinno być humanitarne, ale i kierować si˛e ładem wojskowym. Wtedy można być pewnym
zwyci˛estwa.
Oddziały b˛eda˛ karne, jeśli rozkazy dowództwa sa˛ konsekwentne i efektywne. Jeśli rozkazy b˛eda˛ niekonsekwentne, a cele nie b˛eda˛ osiagane,
˛
oddziały b˛eda˛ nieposłuszne. Jeśli rozkazy sa˛ odpowiednie i egzekwowane
w sposób wyważony, to relacja pomi˛edzy generałem i jego oddziałami
b˛edzie satysfakcjonujaca.
˛

X
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eren może być sklasyfikowany według jego naturalnych cech jako:
dost˛epny, zdradliwy, niepewny, obniżony, urwisty lub odległy.
Teren dost˛epny to taki, na który równie swobodnie może wkroczyć
nasza armia, jak i armia wroga. Kto pierwszy zajmie pozycj˛e ustawiajac
˛
si˛e na takim terenie, frontem do słońca, b˛edzie miał korzystne ustawienie
do walki.
Teren na który łatwo wejść, ale trudno go opuścić nazywamy zdradliwym. Właściwościa˛ tego terenu jest, że jeśli wróg jest nieprzygotowany,
a znajdzie si˛e w takim miejscu, łatwo go pokonać. Jeśli twoje wojsko
opuszcza taki teren, a wróg jest przygotowany i dojdzie do konfrontacji,
to trudno b˛edzie ci si˛e wycofać. Sytuacja zależy tu od łutu szcz˛eścia.
Teren trudno dost˛epny, zarówno dla nas, jak i dla wroga nazywam niepewnym. Na taki teren pozwalamy wrogowi wkroczyć. Kiedy połowa jego
sił wkroczy na niepewny teren, możemy z powodzeniem uderzyć.
C HANG Y Ü : Ksi˛ega „Sztuka Wojenna” Li Chinga powiada: „W terenie, na którym trudno poruszyć si˛e w którakolwiek
˛
stron˛e, powinniśmy zwabić wroga wrażeniem łatwego przejścia i doprowadzić do
wkroczenia połowy jego armii, aby potem uderzyć niespodzianie”.
Jeśli pierwszy wkrocz˛e na teren obniżony, cz˛esto stanowiacy
˛ przeł˛ecz,
powinienem zablokować wejście oraz wyjście i przygotować si˛e na nadejście wroga. Jeśli wróg pierwszy zajmie taki teren i zablokuje przejścia,
powinienem zostawić go tam w spokoju. Jeśli jednak jego blokada nie jest
szczelna, mog˛e zaatakować.
Na terenie urwistym powinienem zajać
˛ pozycj˛e na słonecznym zboczu
i oczekiwać wroga. Jeśli wróg pierwszy zajmie taka˛ pozycj˛e, zwodz˛e go
wycofaniem si˛e, ponieważ trudno pozostać w takim miejscu.
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C HANG Y Ü : Jeśli ktoś jest w stanie pierwszy zajać
˛ pozycj˛e na
obniżonym terenie powinien tym bardziej starać si˛e zajać
˛ ja˛ pierwszy
w terenie trudnym i niedost˛epnym. Jak można oddawać taki teren
wrogowi?”

Jeśli od obozu lub siedziby silnego wroga dzieli nas wielka odległość,
trudno go sprowokować do bitwy. Niekorzystna też b˛edzie próba nakłonienia go do opuszczenia swojej pozycji. Teren taki nazywamy odległym.
Omówiono tu cechy sześciu różnych typów terenu. Obowiazkiem
˛
generała jest przestudiowanie tej charakterystyki z gł˛eboka˛ uwaga.˛
M EI YAO - CH ’ EN : Naturalne ukształtowanie terenu jest podstawowym czynnikiem pomagajacym
˛
armii odnieść zwyci˛estwo.
Jeśli jednak oddziały sa˛ niezdyscyplinowane, krnabrne,
˛
rozproszone
w bałaganie, jest to wina˛ dowództwa. Żadna z tych cech armii nie jest
zależna od naturalnego otoczenia. Inne cechy armii sa˛ bez znaczenia, jeśli
jej siła uderzeniowa jest jak 10 do 1. Rezultat wtedy jest pewny.
T U M U : Jeśli wróg dysponuje dziesi˛eciokrotna˛ przewaga,˛ musimy
porównać jego strategi˛e z nasza,˛ brawur˛e i lojalność oddziałów,
kwesti˛e pory roku i pogody oraz cechy terenu, na którym ma si˛e rozegrać walka. Powinniśmy wiedzieć, czy jego oddziały sa˛ dobrze uzbrojone i odżywione, zm˛eczone czy wypocz˛ete.
Jeśli żołnierze sa˛ silni, a oficerowie zm˛eczeni, armia b˛edzie nieposłuszna.
T U M U : Zdanie to odnosi si˛e do sytuacji, w której oficerowie
zaniedbuja˛ swoje obowiazki
˛ wobec oddziałów, sa˛ niedbali i osłabieni,
a generał nie ma posłuchu.
Podczas panowania obecnej dynastii cesarskiej, w okresie panowania
Ch’ang Ch’inga, generał T’ien Pu dostał rozkaz obj˛ecia dowództwa
w państwie Wei, aby zaatakować armi˛e generała Wang T’ing-ch’ou. Wang wychował si˛e w państwie Wei i tamtejsza ludność przyj˛eła go przychylnie. Wiele tysi˛ecy ludzi wynajmowano do pracy i pracowali na rzecz jego obozu, przywożac
˛ z soba˛ żywność i napoje. Generał Pu nie był w stanie im tego zabronić. Pozostawał w tej wygodnej
sytuacji przez szereg miesi˛ecy, a kiedy zdecydował si˛e wydać bitw˛e,
jego oficerowie i oddziały rozbiegły si˛e i rozpierzchły na wszystkie
strony. T’ien Pu poderżnał
˛ sobie gardło.
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Kiedy oficerowie sa˛ odważni, a oddziały ospałe, armia nie funkcjonuje należycie. Kiedy wyżsi oficerowie sa˛ źli i aroganccy, a nieoczekiwanie
wkracza wróg, to jeśli dojdzie do walki, armia znajdzie si˛e w niebezpieczeństwie.
T’ SAO T’ SAO : Wyżsi oficerowie to generałowie podlegli marszałkowi
armii. Jeżeli – nie czekajac
˛ na jego rozkaz – w zaślepieniu zaatakuja˛ oddziały wroga bez rozważnego zabezpieczenia skrzydeł armii,
jej całość jest w poważnym niebezpieczeństwie.
Jeśli generał jest słaby moralnie, a jego dyscyplina niedoskonała, jeśli
jego instrukcje i rozkazy nie wypływaja˛ z madrości,
˛
jeśli obowiazki
˛
oficerów i żołnierzy nie sa˛ jasno określone, a szeregi niezbyt zwarte, to w armii
panuje bałagan.
C HANG Y Ü : Jest to chaos spowodowany brakiem wewn˛etrznej dyscypliny.
Jeśli dowódca nie potrafi ocenić realnej siły przeciwnika i używa małej
siły do pokonania wi˛ekszej, słabych oddziałów do zaatakowania silnych
lub niewłaściwie dobiera załogi wozów bojowych, rezultatem b˛edzie przegrana.
T’ SAO T’ SAO : Post˛epujac
˛ w ten sposób tworzy armi˛e dezerterów.
H O Y EN - HSI : W państwie Han „Eleganci znad Brzegów Trzech
Rzek” byli „Braćmi Miecza” o niezwykłym talencie. W państwie
Wu oddziały uderzeniowe nazywały si˛e „Pokonujacy
˛ Trudności”.
W państwie Chi utalentowane oddziały zwały si˛e „Śmiałymi Strategami”, w państwie T’ang zwały si˛e „Skoczkami i Prowokatorami”.
Nadawane były różne nazwy doborowym oddziałom, świadczace
˛ o ich
sprawnościach. Jeśli planuje si˛e wygrana˛ bitw˛e, najważniejsze jest
dobre wyposażenie i uzbrojenie właśnie tych oddziałów. Zazwyczaj
generał ze zgromadzonych oddziałów wybiera oficerów o niepospolitej odwadze i sile ducha, wyróżniajacych
˛
si˛e gi˛etkościa˛ i siła˛ fizyczna,˛
a także tych, których wojenne wyszkolenie przekracza przeci˛etna.˛
Właśnie ci oficerowie dowodza˛ siłami specjalnymi. Z dziesi˛eciu żołnierzy wybiera si˛e jednego. Z dziesi˛eciu tysi˛ecy – jeden tysiac.
˛
C HANG Y Ü : Zazwyczaj używa si˛e w bitwie doborowych oddziałów
jako ostrz linii natarcia. Po pierwsze dlatego, że wzmacniaja˛ determinacj˛e innych żołnierzy, po drugie, że sa˛ w stanie zniszczyć centrum
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oporu wroga. Kiedy przeważy cz˛eść złych okoliczności, armia jest na
drodze do upadku. Generał powinien przyłożyć najwyższa˛ uwag˛e do
wnikliwego studiowania tych zagadnień.

Ukształtowanie terenu jest jednym z najważniejszych czynników
w bitwie, dlatego analiza sytuacji wroga oraz ocena odległości, a także
stopnia trudności terenu, przywioda˛ do zwyci˛estwa doskonałego dowódc˛e. Ten, kto podejmuje walk˛e ze znajomościa˛ tych zagadnień, osiaga
˛
zwyci˛estwo. Kto je ignoruje, b˛edzie na pewno pobity.
Jeżeli układ sytuacji daje szans˛e wygranej, a władca wysłał rozkaz zakazu walki, generał może ja˛ podjać.
˛ Jeśli sytuacja jest niekorzystna,
a władca nakłania do walki, generał może jej nie podjać.
˛ Dlatego nominowany generał nie oczekuje osobistej sławy. Degradowany, nie pragnie
uniknać
˛ kary, ponieważ jedynym jego celem jest ochrona ludzi i działanie
w najlepiej poj˛etym interesie panujacego.
˛
Oto klejnot cnót generała.
L I C H ’ ÜAN : Taki generał nie daży
˛ do osobistych korzyści.
T U M U : Tylko nieliczni sa˛ tak szlachetni.
Generał dobiera takich ludzi, którzy jak najbliżsi słudzy, gotowi sa˛
za nim zstapić
˛
do piekieł. Traktuje ich jak umiłowanych synów, a oni
sa˛ gotowi umrzeć wraz z nim.
L I C H ’ ÜAN : Jeśli rzeczywiście traktuje on ludzi w ten sposób, jest
w stanie doprowadzić ich do niezwykłej siły i sprawności. Dlatego
marszałek Chu nie potrzebował używać słów, sama jego obecność
rozgrzewała żołnierzy do walki niby goraca
˛ woda.
T U M U : W epoce Walczacych
˛
Królestw, generałem był Wu Chi, który
jadł to samo jedzenie i nosił taki sam mundur, co najniższy spośród
jego szeregowców. Nie było mi˛ekkich mat na jego pryczy, podczas
marszów nie dosiadał swego wierzchowca, sam niósł na plecach
swoja˛ żelazna˛ racj˛e żywności. Doświadczał wraz z żołnierzami
trudów i wyczerpania.
C HANG Y Ü : Dlatego „Kodeks Wojenny” głosi: „Generał jako
pierwszy powinien doświadczyć wojennych trudów. Nie powinien
rozkładać parasola w upalne dni lata, ani stroić si˛e w futra podczas
mroźnej zimy. Na niebezpiecznym terenie powinien zsiaść
˛ z konia
i podróżować pieszo. Szlachetny dowódca pije dopiero wtedy, gdy
zostana˛ napojeni wszyscy żołnierze, je dopiero wtedy, kiedy posiłek
dla całej armii zostanie przygotowany, a swój szałas każe stawiać
dopiero wtedy, kiedy fortyfikacje obozu sa˛ gotowe”.
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Jeśli generał zebrał oddziały, lecz nie jest w stanie ich wyszkolić, jeśli
kocha swoich żołnierzy, lecz nie jest w stanie wyegzekwować swoich
rozkazów, jeśli oddziały sa˛ niesforne, a on nie może nad nimi zapanować,
to armi˛e można porównać do bandy niesfornych dzieci zupełnie bezużytecznych w akcji.
C HANG Y Ü : Jeśli dowódca wyróżnia kogoś i kieruje si˛e emocjami,
oddziały stana˛ si˛e aroganckie niby nieposłuszne dzieci. Dlatego generał T’sao T’sao obciał
˛ sobie włosy, by w ten sposób sam siebie ukarać:
„Gdy zorientował si˛e, że wygłodzone oddziały nie moga˛ zdobyć
ziarna, poświ˛ecił własnego wierzchowca, aby żołnierze mogli si˛e
najeść. Jednak czyn taki nie jest zgodny z Kodeksem Wojennym,
zatem T’sao T’sao sam wydał na siebie śmiertelny wyrok skazujacy.
˛
Przerażeni oficerowie zacz˛eli protestować. Generał wobec takiej postawy symbolicznie ściał
˛ swoje włosy. W ten sposób ukazał, że rygor
wojenny obowiazuje
˛
również głównodowodzacego”.
˛
Dobrzy dowódcy
sa˛ jednocześnie uwielbiani i budza˛ l˛ek. Oto cała sprawa.
Jeśli wiem, że moje oddziały moga˛ uderzyć na wroga, lecz nie wiem,
czy wróg jest przygotowany do odparcia, to szansa przegranej i wygranej
jest jeden do jednego. Tak samo, jeśli wiem, że wróg nie jest przygotowany na atak, lecz nie wiem, czy moje oddziały sa˛ gotowe do uderzenia,
szansa zwyci˛estwa i porażki jest jak jeden do jednego. Jeśli wiem, że moje
oddziały moga˛ uderzyć i wróg nie jest przygotowany na atak, lecz nie
rozpoznałem dobrze ułożenia terenu bitwy, szansa zwyci˛estwa i porażki
jest jak jeden do jednego. Dlatego biegli w wojennym rzemiośle nie popełniaja˛ omyłek. Jeśli decyduja˛ si˛e na działanie, ich uderzenie jest nie do
odparcia. Dlatego też twierdz˛e: „Poznaj siebie i poznaj wroga, dopiero
wtedy twoje zwyci˛estwo nie b˛edzie zagrożone. Poznaj dobrze warunki
terenu i pogody, wtedy twoje zwyci˛estwo b˛edzie całkowite”.

XI
DZIEWIE˛Ć RODZAJÓW TERENU

U

wzgl˛edniajac
˛ dogodność dla działań wojennych teren można podzielić na: rozpraszajacy,
˛ frontowy, kluczowy, komunikacyjny, ogniskujacy,
˛ trudny, ci˛eżki, otoczony lub martwy.
Kiedy władca feudalny walczy na swoim terenie jest to teren rozpraszajacy.
˛
T’ SAO T’ SAO : Oficerowie i żołnierze t˛esknia˛ tutaj za szybkim powrotem do swych domów znajdujacych
˛
si˛e w pobliżu.
Kiedy władca robi zwiad na obcym terytorium, znajduje si˛e na terenie
frontowym.
Teren, który ma poważne znaczenie strategiczne dla mnie i dla wroga,
zwany jest terenem kluczowym.
Teren łatwo dost˛epny dla moich oddziałów i oddziałów wroga zwie
si˛e terenem komunikacyjnym.
T U M U : Jest to płaski i rozległy teren, na który można łatwo wjechać
i z równa˛ łatwościa˛ go opuścić. Doskonały do wydania bitwy lub
wzniesienia fortyfikacji obronnych.
Kiedy państwo graniczy z terytoriami trzech innych obcych państw, to
jego teren jest ogniskujacy.
˛ Kto pierwszy obejmie władz˛e nad tym terenem,
b˛edzie miał oparcie dla ”całości ziem pod Niebem”.
Kiedy armia wkracza gł˛eboko na wrogie terytorium, pozostawiajac
˛ za
soba˛ wiele miast i osiedli, jest to trudny teren.
T’ SAO T’ SAO : Z tego terenu trudno powrócić.
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Kiedy armia przekracza góry i lasy, przedziera si˛e przez niedost˛epny
kraj lub maszeruje przez rozpadliny, grz˛ezawiska i moczary, tam gdzie
ci˛eżko jest posuwać si˛e naprzód, taki teren nazywamy ci˛eżkim.
Teren o zamkni˛etych wyjściach, gdzie droga odwrotu jest niezwykle
utrudniona i gdzie mała siła wroga może pokonać wi˛eksza˛ sił˛e, nazywamy terenem otoczonym.
T U M U : W miejscu takim łatwo zastawić zasadzk˛e i pokonać przeciwnika niewielka˛ siła.˛
Terenem martwym nazywam teren, na którym armia nie ma innego
wyjścia, oprócz walki z ostateczna˛ determinacja.˛
L I C H ’ ÜAN : W sytuacji kiedy masz za soba˛ rzek˛e, a od frontu zablokowany jesteś przez góry, kiedy zapasy sa˛ na wyczerpaniu, korzystne
może być podj˛ecie szybkiej akcji bojowej, niebezpieczne b˛edzie pozostanie w miejscu.
Biorac
˛ to wszystko pod uwag˛e, nie walcz na rozpraszajacym
˛
terenie,
nie zatrzymuj si˛e podczas wypadu na terenie frontowym sasiedniego
˛
państwa. Nie atakuj przeciwnika, który zajał
˛ teren kluczowy, zaś na
terenie komunikacyjnym nie pozwól na rozerwanie swojego szyku i oderwanie cz˛eści armii. Na terenie ogniskujacym,
˛
otoczonym przez sasiednie
˛
państwa uzupełniaj zapasy. W trudnym terenie przyj naprzód. W terenie
otoczonym uciekaj si˛e do forteli. W martwym terenie – walcz! Na rozpraszajacym
˛
terenie winieneś zjednoczyć ducha armii. Na frontowym terenie
musisz utrzymać bliski kontakt wszystkich oddziałów za pomoca˛ zwiadowców.
M EI YAO - CH ’ EN : W marszu wiele oddziałów jest połaczonych.
˛
Na postoju namioty oraz szańce obronne również powinny być ze
soba˛ połaczone.
˛
Na terenie kluczowym wskazane jest podciaganie
˛
swoich tyłów.
C HEN H AO : Zdanie to oznacza, że jeśli wróg polega zbytnio na
swojej liczebnej przewadze, a pozostaje w rozciagni˛
˛ etym szyku, to
można użyć swoich sił, aby uderzyć na jego tyły.
C HANG Y Ü : Niektórzy interpretuja˛ to w ten sposób, że zawsze powinno si˛e wyprzedzać wroga, aby pierwszemu zajać
˛ kluczowy teren.
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Na terenie komunikacyjnym powinno si˛e szczególnie zadbać o obron˛e.
Na ogniskujacym
˛
terenie powinno si˛e wzmocnić własnych sprzymierzeńców.
C HANG Y Ü : Obdarowuj˛e moich sprzymierzeńców kosztownościami
i jedwabiem oraz wiaż˛
˛ e ich niezłomnymi układami. Sam jestem stały
w sojuszach i dlatego mog˛e realnie liczyć na pomoc sprzymierzeńców.
W trudnym terenie mog˛e liczyć na ciagłe
˛
uzupełnianie zapasów,
w terenie ci˛eżkim staram si˛e jak najszybciej dotrzeć do przejezdnych
traktów. W terenie otoczonym powinno si˛e zablokować dokładnie
wszystkie wyjścia.
T U M U : Teoria wojenna głosi, że w terenie otoczonym oddziały powinny dokładnie rozpoznać miejsca wyjścia, aby w razie ataku wroga
nie były zmuszone do śmiertelnej walki. Opuszczajac
˛ takie miejsce
uderzaj! Jeśli znajduj˛e si˛e na otoczonym terenie, a wróg otworzył
przejście, tak abym mógł z niego skorzystać, staram si˛e je zablokować,
aby moi oficerowie i żołnierze nie ulegli pokusie ucieczki i zachowali
świadomość, że b˛eda˛ musieli walczyć z ostateczna˛ determinacja.˛
Na martwym terenie powinienem ujawnić, jak nikłe sa˛ szanse przetrwania. W naturze żołnierzy leży, że potrafia˛ si˛e zmobilizować i gdy sa˛
otoczeni, walczyć do śmierci, jeśli nie ma alternatywy. Oddziały zdesperowane dokładnie wykonuja˛ komendy dowództwa.
Rozwiazania
˛
taktyczne odnoszace
˛ si˛e do dziewi˛eciu rodzajów terenu,
korzyści z terenu zamkni˛etego lub rozciagni˛
˛ etego, odpowiednie do tego
ruchy wojsk oraz cechy natury ludzkiej, wszystko to powinno stanowić
przedmiot uważnych studiów dowódców.
W starożytności, ci, których nazywano biegłymi w wojennym rzemiośle, starali si˛e nie dopuścić do sformowania szyków armii wroga.
Nie dopuszczali do tego, aby poszczególne cz˛eści armii wroga mogły
współdziałać. Starali si˛e wprowadzać rozłam do oddziałów wroga tak,
aby te silniejsze nie mogły wspierać słabszych. Kiedy siły wroga były rozproszone, zapobiegali ich koncentracji, kiedy zaś były zjednoczone, starali
si˛e wprowadzić w nich zam˛et.
M ENG : Stwarzaj wiele pozorowanych działań: pokaż si˛e na wschodzie, naprawd˛e podażaj
˛ ac
˛ na zachód, sprowokuj wroga na północy,
aby uderzyć nagle na południu. Doprowadź wroga do szaleństwa,
używaj forteli dotad,
˛ aż jego siły zostana˛ rozproszone.
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C HANG Y Ü : Niespodziewanie uderz wtedy, kiedy wróg nie czuje
zagrożenia. Uderz nagle cała˛ siła,˛ doborowymi oddziałami, kiedy jest
nieświadomy twego ruchu.

Skoncentruj armi˛e i wyruszaj, kiedy jest to korzystne. Kiedy nie jest,
pozostaw oddziały w obozie. Ktoś mógłby zapytać: „Jak można pokonać
dobrze przygotowanego wroga, który natarł wielka˛ armia?”
˛ Znajdź coś,
co on uwielbia, spróbuj zaspokoić jego pragnienia, a zgodzi si˛e na twoje
warunki. Na wojnie najważniejsza jest szybkość. Posuwaj si˛e naprzód,
korzystajac
˛ z tego, że wróg jest nieprzygotowany, wybierz ukryta˛ marszrut˛e i uderz wtedy, kiedy on si˛e tego nie spodziewa.
T U M U : Jest to podstawowa zasada prowadzenia działań wojennych,
naczelna teza dla dowództwa.
C HANG Y Ü : Tutaj Sun Tzu ponownie przypomina, że jedyna˛ rzecza˛
wymagana˛ w czasie działań bojowych jest nadnaturalna szybkość.
Oto podstawowa zasada dotyczaca
˛ inwazji: kiedy wchodzisz gł˛eboko
na wrogie terytorium, twoja armia musi być zjednoczona, wtedy obrońcy
nie b˛eda˛ w stanie uzyskać przewagi.
Pladrowanie
˛
nieprzyjaznego kraju zapewni armii pełna˛ aprowizacj˛e.
Pami˛etaj o dobrym odżywianiu oddziałów, nie przem˛eczaj ich bez
potrzeby. Jednocz żołnierzy duchowo, piel˛egnuj ich sił˛e. Nie ujawniaj
wszystkich planów dotyczacych
˛
ruchów armii. Tak ustaw pozycj˛e oddziałów, aby uniemożliwić ich ucieczk˛e, nawet w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Jeśli b˛eda˛ gotowi na śmierć, czy znajdzie si˛e coś, czego nie
mogliby osiagn
˛ ać?
˛ Wtedy oficerowie i żołnierze b˛eda˛ zdolni do najwyższego wysiłku. W ekstremalnej sytuacji nie wykaża˛ l˛eku. Nawet kiedy
odci˛eta jest droga odwrotu, twardo pozostana˛ na swoich pozycjach. Znajdujac
˛ si˛e w nieprzyjaznym kraju, żołnierze zjednoczeni duchowo pozostana˛ w szyku i również tutaj b˛eda˛ gotowi stawić czoło wrogowi. Takie
oddziały nie potrzebuja˛ dodawania otuchy przed walka.˛ Dowódca bez
wysiłku pozyskuje poważanie, bez okazywania uczuć, zyskuje ich odwzajemnienie, bez wymagania zaufania, zyskuje zaufanie żołnierzy. Moi oficerowie nie gromadza˛ bogactw, ponieważ gardza˛ światowym zbytkiem,
nie oczekuja˛ długiego życia, ponieważ nie jest ono ich celem.
WANG H SI : Kiedy oficerowie i żołnierze pożadaj
˛ a˛ tylko światowych
zbytków, wtedy b˛eda˛ starali si˛e zachować swe życie za wszelka˛ cen˛e.
W dniu, w którym armia wyrusza na wojn˛e, z policzków żołnierzy
spływaja˛ łzy, aż na wyłogi mundurów.
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T U M U : Wszyscy oni podpisali pakt ze śmiercia.˛ Dlatego w dniu
poprzedzajacym
˛
walk˛e, wygłasza si˛e or˛edzie: „Dziś wszystko zależy
od tego jednego uderzenia. Ciała tych, którzy nie zdołaja˛ zachować
życia, stana˛ si˛e nawozem dla tych pól. Nakarmia˛ ptaki i robactwo”.
Dowódca musi skonfrontować żołnierzy z sytuacja˛ bez odwrotu,
aby mogli doświadczyć nieśmiertelnej odwagi, która˛ posiadali Chuan Chu
oraz T’sao Kuei. Oddziały mistrzów w sztuce wojennej działaja˛ niby
reagujacy
˛ „symultanicznie” wa˛ż z góry Chang. Kiedy uderzysz w jego
głow˛e, atakuje jego ogon, jeśli uderzysz w ogon, atakuje głowa, jeśli
uderzysz w tułów, głowa i ogon atakuja˛ jednocześnie. Ktoś mógłby
zapytać: „Czy armia jest w stanie osiagn
˛ ać
˛ tak doskonała˛ koordynacj˛e?”,
odpowiadam: „Jest”. Przykładowo armie Wu i Yüeh zadały sobie jednocześnie śmiertelne rany, działajac
˛ jak lewe i prawie rami˛e wioślarza
podczas wietrznej pogody.
Nie należy pokładać zaufania w koniach, które ponosza,˛ ani ufać
płonacym
˛
kołom wozów bojowych.
Przedmiotem administracji wojskowej jest nadzorowanie regulaminu.
Lekkie i ci˛eżkie oddziały powinny być odpowiednio użyte w zależności od rodzaju terenu.
C HANG Y Ü : Jeśli dobrze wykorzystasz zalety terenu, to możesz na
nim zwyci˛eżyć dysponujac
˛ słabszymi i powolniejszymi oddziałami.
Tym bardziej, jeśli twoje oddziały sa˛ bitne i szybkie. Zreszta˛ oddziały
słabsze i silniejsze można korzystnie użyć w zależności od rodzaju
terenu.
Sprawa˛ generała jest zachować spokój i stanowczość, bezstronność
oraz opanowanie.
WANG H SI : Jeśli dowódca jest spokojny, nie irytuje si˛e. Jeśli jest
stanowczy, to nie b˛edzie chwiejny. Jeśli jest bezstronny, to nie
zawaha si˛e. Jeśli jest prawy – nie skłania si˛e do wyst˛epku, jeśli opanowany – nie ulega zmieszaniu.
Generał potrafi również zachować w tajemnicy swoje plany wobec
oficerów.
T’ SAO T’ SAO : Oddziały wiernie towarzysza˛ dobremu dowódcy
podczas kampanii, ale nie powinny mu towarzyszyć podczas układania planów.
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Zabraniaj wróżb w armii, ponieważ moga˛ wp˛edzić ci˛e w kłopoty. Jeśli
żołnierze nie b˛eda˛ rozprawiać na temat najbliższej przyszłości, to nawet
w momencie zagłady nie b˛edzie problemów.
T’ SAO T’ SAO : Pomijaj przepowiednie, omeny oraz znaki jasnowidzenia. Nie układaj według nich swych planów.
C HANG Y Ü : Ssu-ma Fa powiada: „Zlikwiduj wróżby w armii”.
Doskonały dowódca zmienia swoje metody i zmienia swoje plany tak,
że żołnierze nie sa˛ świadomi jego działań.
C HANG Y Ü : Plany oraz linia działania przyj˛ete wcześniej czasami
musza˛ być weryfikowane.
Dobry generał zmienia raptownie miejsca obozu, poda˛żajac
˛ karkołomnymi trasami tak, że dla zewn˛etrznych obserwatorów niemożliwe jest
przewidzenie jego posuni˛eć. Zbiera armi˛e i odpowiednio ustawia ja˛ w pozycji ataku. Wprowadza wojsko w głab
˛ terytorium wroga, dopiero tam
błyskawicznie realizuje swoje plany. Pali za soba˛ łodzie przepraw, zaciera
ślady biwaków, wymaga od armii zwrotności, jaka˛ ma żagiel dobrego
okr˛etu poda˛żajacy
˛ to w jednym, to w drugim kierunku. Nikt dobrze nie
wie, dokad
˛ zmierza. Zachowuje w pami˛eci dat˛e zebrania wszystkich
sprzymierzonych oddziałów, a kiedy spotkanie nastapi,
˛ zamyka im drog˛e
odwrotu, tak jakby usunał
˛ spod ich nóg drabin˛e.
Ktoś, kto nie zna zamiarów państw ościennych, nie potrafi na czas
zebrać sprzymierzeńców i nie jest świadomy niebezpieczeństw marszów
przez góry, lasy, bagna i rozpadliny – nie powinien prowadzić armii. Jeśli
zaniedba pozyskanie przewodników, nie wykorzysta dogodności danego
terytorium. Generał, który nie wypełni, choćby jednego z trzech wymienionych czynników, nie jest powołany do tego, aby dowodzić armia.˛
T’ SAO T’ SAO : Te trzy czynniki były już wcześniej omawiane.
Niezwykła ważność odpowiedniego prowadzenia oddziałów skłoniła
Sun Tzu do ponownego ich rozpatrzenia.
Kiedy Hegemon atakuje pot˛eżne państwo, uprzednio zapobiega koncentracji jego armii. Stara si˛e zastraszyć wroga i nie pozwolić na przyła˛
czenie si˛e do niego sprzymierzeńców.
M EI YAO - CH ’ EN : Jeśli atakujesz silne państwo i uda ci si˛e skłócić
jego armi˛e, twój potencjał zyskuje na tym wielokrotnie.
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Oznacza to, że nie należy przeciwstawiać si˛e sprzymierzonym siłom,
a raczej należy zapobiec ich koncentracji. Polegaj wyłacznie
˛
na swoich
możliwościach opanowania wroga. Wtedy b˛edziesz w stanie podbić jego
miasta, zajać
˛ jego terytorium.
T’ SAO T’ SAO : Oto działanie Hegemona, który nie podlega żadnym
feudalnym władcom. Nie polega on na sprzymierzeńcach, ale buduje
sam swoja˛ pozycj˛e i autorytet. Tej pozycji oraz prestiżu używa do
osiagni˛
˛ ecia własnych celów.
T U M U : Stwierdzenia te odnosza˛ si˛e do tego, kto nie oczekuje pomocy od sasiednich
˛
państw, ani nie układa planów w oparciu o pakty
z sasiadami.
˛
Polega na sile własnych wojsk w opanowaniu terytorium
wroga i podbijaniu jego miast.
W kierowaniu armia˛ nie zwracaj uwagi na pospolite reguły zachowań,
ani społeczne nakazy. Post˛epujac
˛ według szybko zmieniajacych
˛
si˛e okoliczności możesz zarzadzać
˛
cała armia,˛ jak jednym człowiekiem. Prowadź
oddziały do celu nie ujawniajac
˛ swoich planów, używaj ich do uzyskania
przewagi nad wrogiem, nie odkrywajac
˛ przed nimi wszystkich niebezpieczeństw. Postaw je w sytuacji bez wyjścia, a wtedy przetrwaja,˛ umieść je
w „martwym” terenie, aby przekonać si˛e, czy przeżyja.˛ Armia doprowadzona do takiej sytuacji potrafi kl˛esk˛e zamienić w zwyci˛estwo. Podstawowa zasada działań wojennych leży zatem w możliwości doskonałego
przygotowania si˛e przeciwko wszelkim zamysłom wroga.
Gdy skoncentrujesz swoje siły przeciw nieprzyjacielowi, b˛edziesz
mógł zabić jego generała z odległości 1 000 li! Znane jest to, jako osiagni˛
˛ ecie pełni swoich możliwości w sposób niewymuszony i rozumny. W dniu,
w którym pikieta armii wroga zaatakuje, zamknij przejścia graniczne,
zabroń wydawania paszportów, nie pertraktuj dłużej z posłami, wyślij do
wroga fałszywego doradc˛e, aby zniweczyć jego plany.
Kiedy wróg wykazuje uległość w pertraktacjach, wykorzystaj to
spiesznie dla zdobycia przewagi. Podsuń mu coś, co uważa za wartościowe i uderz na niego w dniu uprzednio ustalonym, a zachowanym
w tajemnicy.
Taktycznym posuni˛eciem zgodnym z doktryna˛ wojenna˛ jest śledzenie
sytuacji wroga, aby dobrze wyznaczyć dzień bitwy. Dlatego badź
˛ przebiegły jak kobieta. Kiedy wróg pozostawi gdzieś otwarte przejście na
swoje terytorium, badź
˛ szybki jak jaskółka, a on nie b˛edzie w stanie ci˛e
zatrzymać.

XII
ATAK OGNIEM

I

stnieje pi˛eć sposobów ataku ogniem: pierwszy – podpalenie obozujacego
˛
wojska; drugi – podpalenie magazynów wroga; trzeci – podpalenie ekwipunku; czwarty – podpalenie arsenału; piaty
˛ – wysłanie
ognistych strzał. Aby wykorzystać ogień do ataku, trzeba posłużyć si˛e
zaufanym pośrednikiem.
T’ SAO T’ SAO : W tym celu musisz odszukać zdrajców wśród szeregów wroga.
C HANG Y Ü : Każdy rodzaj ataku ogniem zależy od pogody.
Materiał palny musi być zawsze pod r˛eka.˛
C HANG Y Ü : Łatwopalne materiały oraz przybory do rozpalania,
powinny być zawczasu przygotowane.
Istnieje dogodny czas i odpowiednie dni do przeprowadzania ataku
ogniem. „Dogodny czas” oznacza sucha,˛ gorac
˛ a˛ por˛e, „odpowiednie dni”
to te, kiedy ksi˛eżyc znajduje si˛e w konstelacji Strzelca lub Centaura –
wtedy, kiedy wzmagaja˛ si˛e wiatry.
Atak ogniem wymaga szybkiej reakcji na zmieniajac
˛ a˛ si˛e sytuacj˛e.
Kiedy ogień wydostaje si˛e spod palonego obozu wroga, musisz natychmiast reagować. Jeśli jednak wrogie oddziały zachowuja˛ spokój, wstrzymaj si˛e i odłóż moment ataku. Kiedy ogień osiaga
˛ szczyt, zacznij działać –
jeśli jesteś w stanie. Jeśli nie możesz tego zrobić, czekaj. Jeżeli możesz
wzniecić pożar poza obozem wroga, nie musisz czekać z atakiem, aż przeniesie si˛e na jego obóz. Zwróć tylko uwag˛e, aby wzniecić ogień w odpowiedniej porze. Jeśli ogień porwany jest wiatrem, nie atakuj pod wiatr.
Jeśli wiatr wieje przez cały dzień, to pewnie ucichnie w nocy.
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Armia musi być obeznana z pi˛ecioma sposobami ataku ogniem i winna
kierować si˛e w tym wielka˛ odwaga.˛
Inteligentne oddziały używaja˛ ataku ogniem, a te które potrafia˛ użyć
do ataku potopu sa˛ doprawdy pot˛eżne. Woda może odciać
˛ przejście wrogowi, lecz nie zniszczy jego ekwipunku i or˛eża.
Bitwy wygrywa si˛e po to, żeby osiagn
˛ ać
˛ własne cele. Lecz samo
wygranie bitwy, bez wykorzystania do przeprowadzenia własnego planu,
jest tylko straconym wysiłkiem. Dlatego powiedziane jest, że oświeceni
stratedzy układaja˛ plany, a odważni generałowie je wykonuja.˛
Jeśli nie leży to w interesie państwa, nie działaj. Jeśli nie przewidujesz
sukcesu, nie używaj wojska. Jeśli nie jesteś zagrożony, nie podejmuj walki.
Suweren nie powinien powoływać armii dlatego, że jest rozzłoszczony,
generał nie powinien walczyć, kiedy jest niespokojny. Człowiek rozzłoszczony może po chwili być z powrotem szcz˛eśliwy, a podniecony, uciszony.
Państwo, które zostało wciagni˛
˛ ete w wojn˛e z błahego powodu i doznało
kl˛eski, niepr˛edko b˛edzie odbudowane, a polegli żołnierze nie wróca˛ do
życia. Dlatego oświeceni stratedzy sa˛ ostrożni, a dobry generał wystrzega
si˛e pochopnego działania. Wtedy państwo pozostaje bezpieczne, a jego
armia zachowana w całości.
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eśli powołana została stutysi˛eczna armia i wyprawiona na daleka˛
kampani˛e wojenna,˛ to koszty utrzymania żołnierzy wraz z kosztami
ich ekwipunku wyniosa˛ około 1 000 sztuk złota dziennie. Należy liczyć
si˛e z nieustannym wzburzeniem wśród ludności kraju w zwiazku
˛
z kampania,˛ a także z wyczerpaniem żołnierzy cierpiacych
˛
z powodu niedogodności transportu i znoszacych
˛
wojenne trudy. Normalne obowiazki
˛
siedmiu tysi˛ecy gospodarzy wyposażajacych
˛
armi˛e b˛eda˛ zakłócone.
T’ SAO T’ SAO : W dawnych czasach osiem rodów stanowiło wspólnot˛e. Kiedy jeden z nich wysyłał m˛eżczyzn˛e do armii, siedem pozostałych łożyło na jego utrzymanie. Dlatego, jeśli powołano stutysi˛eczna˛
armi˛e, obciażało
˛
to siedemset tysi˛ecy ludności z kraju.
Ten, kto wszedł w konflikt z wrogiem, ciagn
˛ acy
˛ si˛e wiele lat, i pragnie
rozstrzygnać
˛ go w decydujacej
˛ bitwie, a pożałował żołnierzy, dystynkcji
oraz paru sztuk złota, jest zupełnie pozbawiony wyczucia sytuacji. Pozostajac
˛ w niewiedzy co do aktualnej sytuacji wroga, jest z góry skazany
na kl˛esk˛e. Człowiek taki nie zasługuje na miano prawdziwego dowódcy
i panujacy
˛ nie może na nim polegać. Umiej˛etność przewidywania jest
przyczyna˛ zwyci˛estw oświeconego ksi˛ecia i madrego
˛
dowódcy. Cecha ta
odróżnia ich od zwykłych ludzi.
H O Y EN - HSI : Rozdział „Ksi˛egi Zasady Chou” zatytułowany „Dowódcy wojskowi” wymienia pośród wyższych oficerów „Przywódc˛e
Szpiegów Państwowych”. Oficer ten prawdopodobnie nadzoruje operacje szpiegowskie w innych krajach.
To, co nazywane jest „przewidujac
˛ a˛ wiedza”,
˛ nie może być jakimś rodzajem wiedzy duchowej ani pochodzac
˛ a˛ od bogów, ani też wiedza˛ przez
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analogi˛e do przeszłych wydarzeń, ani też na podstawie spekulacji. Musi
to być konkretna informacja pochodzaca
˛ od człowieka, który dobrze zna
sytuacj˛e wroga.
Zatem wyróżnia si˛e pi˛eć rodzajów tajnych agentów: agenci narodowi,
wewn˛etrzni, podwójni, straceni oraz powracajacy.
˛ Jeśli tych pi˛eć typów
zatrudnianych agentów pracuje w koordynacji i nikt nie zna ich metod
działania, to nazywani sa˛ oni „Doskonała˛ Siecia”
˛ i znajduja˛ si˛e pod szczególna˛ opieka˛ władcy.
Agenci narodowi to ci spośród ludności wroga, którzy przeszli na nasza˛
służb˛e.
Agenci wewn˛etrzni rekrutuja˛ si˛e spośród urz˛edników wroga, których
udaje nam si˛e pozyskać.
T U M U : Pośród klasy urz˛edników zawsze znajduja˛ si˛e ludzie
skorumpowani, którym pełniony urzad
˛ spaczył charakter, a także
inni, którzy doświadczyli niesprawiedliwości i zostali skrzywdzeni.
Istnieja˛ rzesze pochlebców i sługusów, którzy pożadaj
˛ a˛ bogactw.
Ci, pozostajacy
˛ zbyt długo na swych wygodnych stanowiskach,
a także ci, którzy nie zaj˛eli w swoim mniemaniu odpowiadajacego
˛
im urz˛edu oraz ci, których jedynym pragnieniem jest dobrze wykorzystać czas i okoliczności dla spełnienia swych egoistycznych celów,
jak również tacy, którzy sa˛ dwulicowi, zmienni, efemeryczni oraz ci,
którzy wciaż
˛ czekaja˛ na swoja˛ okazj˛e. Możesz być pewny, że
wszystkich tych ludzi można w tajemnicy pozyskać na służb˛e przeciwko ich państwu, zapewniajac
˛ im godziwe wynagrodzenie w złocie
i jedwabiu. Wtedy możesz polegać na realnych informatorach z ich
kraju lub na próbach zniweczenia planów zwróconych przeciw tobie.
Moga˛ także swobodnie kreować konflikt pomi˛edzy władca˛ a jego doradcami tak, że nie b˛eda˛ oni działać w zgodzie.
Agenci podwójni to szpiedzy obcych państw, których udaje nam si˛e
pozyskać.
L I C H ’ ÜAN : Kiedy wróg wysyła szpiegów, aby śledzili moje posuni˛ecia lub starali si˛e je uniemożliwić, ja staram si˛e ich przepłacić,
a nast˛epnie wysyłam ich z powrotem, w ten sposób czyniac
˛ z nich
moich agentów.
Agenci straceni, to ci, którzy przesyłaja˛ rozmyślnie sfałszowane informacje.
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T U Y U : Preparujemy informacj˛e, która jest fałszywa i przekazujemy
je naszym agentom, aby ja˛ przyswoili jako prawdziwa.˛ Jeśli szpiedzy
ci znajda˛ si˛e na terytorium wroga i zostana˛ schwytani, przekazuja˛
fałszywe informacje. Wróg wierzac
˛ w nie, zachowa si˛e odpowiednio
do ich treści. Oczywiście nasze działanie nie b˛edzie zgodne z tymi
informacjami i po pewnym czasie wróg b˛edzie starał si˛e tych agentów
zgładzić.
C HANG Y Ü : Podczas panowania aktualnej dynastii, Szef Sztabu
T’sao, pewnego razu darował życie człowiekowi skazanemu, którego
nast˛epnie w przebraniu mnicha wysłano z bela˛ wosku do kraju Tangutów. Gdy fałszywy mnich przybył tam, został rozpoznany, schwytany i uwi˛eziony. Aby si˛e obronić powiedział o tajemnym rozkazie
ukrytym w beli wosku. Kiedy wosk został rozci˛ety, Tanguci odczytali
poufny list T’sao zaadresowany na ich Ministra Planów Wojennych.
Władca barbarzyńców wpadł we wściekłość, skazał na śmierć ministra, a także uwi˛ezionego szpiega. List oczywiście zawierał fałszywe
informacje, a minister był niewinny. Taka jest idea. Lecz straceni
agenci nie zawsze przeznaczeni sa˛ do jednokrotnego użycia. Czasem
wysyłam ich do państwa wroga, aby stworzyli wrażenie spokoju,
a nast˛epnie niespodziewanie uderzam.
Agenci powracajacy
˛ to ci, którzy po spełnieniu swojej misji w państwie
wroga powracaja˛ do ojczyzny z odpowiednimi informacjami.
T U Y U : Staramy si˛e wybrać ludzi, którzy maja˛ czysty charakter, sa˛
utalentowani, madrzy,
˛
zdolni do pozyskania informacji od bliskich
doradców wrogiego władcy lub od członków jego elity. Tym sposobem śledza˛ posuni˛ecia wroga i dowiaduja˛ si˛e o jego planach. Nast˛epnie wracaja˛ do kraju z prawdziwymi informacjami o stanie wrogiego
państwa. Dlatego nazywani sa˛ również „przeżywajacymi
˛
agentami”.
T U M U : Sa˛ to ludzie, którzy wyjeżdżaja˛ i wracaja˛ z informacjami.
Jako „przeżywajacych”
˛
szpiegów musimy zatrudnić ludzi, którzy sa˛
inteligentni, a robia˛ wrażenie głupców, z pozoru rozmi˛ekłych, ale
naprawd˛e twardego charakteru, ludzi, którzy sa˛ gi˛etcy, energiczni,
twardzi i odważni, umiejacy
˛ prowadzić konwersacj˛e na wszelkie
tematy, dobrze znoszacy
˛ niewygody, brud, głód i poniżenia.
Spośród ludzi armii nikt nie jest tak bliski dowódcy jak poufny agent,
ani też w nagrodach generał nie jest tak hojny wobec nikogo, jak wobec
zaufanego informatora. Z wojskowych tajemnic żadne nie sa˛ tak dobrze
strzeżone, jak te dotyczace
˛ tajnych planów.
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M EI YAO - CH ’ EN : Tajni agenci otrzymuja˛ instrukcje od generała
w jego namiocie i ciesza˛ si˛e jego zaufaniem.
T U M U : Ich informacje sa˛ szeptane na ucho.

Ten, kto nie jest madry
˛
ani szlachetny, humanitarny i prawy, nie może
zatrudniać tajnych agentów. Kto nie jest subtelny w rozpoznaniu i delikatny, nie może dotrzeć do prawdy.
T U M U : Podstawowa˛ sprawa˛ jest rozszyfrowanie charakteru szpiega,
stwierdzenie czy jest on rzetelny, prawdomówny i inteligentny.
Po upewnieniu si˛e co do tego, można go zatrudnić. Jest wielu takich
agentów, których interesuje jedynie możliwość wzbogacenia si˛e, a nie
uzyskanie prawdziwych informacji o sytuacji wroga. Przedstawiaja˛
oni zmyślone raporty bez pokrycia w rzeczywistości. Należy wi˛ec
zachować szczególna˛ ostrożność i podejrzliwość. Jedynie wtedy
można rozróżnić prawd˛e od fałszu w ich relacjach i stwierdzić co jest
prawdziwe, a co nie.
M EI YAO - CH ’ EN : Zachowaj wszelkie środki ostrożności wobec
powracajacych
˛
szpiegów.
Musisz być ostrożny! Niezwykle przebiegły! W każdym kraju pozyskiwani sa˛ podwójni szpiedzy.
Jeśli plany dotyczace
˛ tajnych operacji sa˛ przedwczesne i zostana˛ ujawnione, tajny agent oraz siatka osób z nim zwiazana
˛
powinna być stracona.
C HEN H AO : Należy ich zgładzić, aby zamknać
˛ im usta i zapobiec
przenikni˛eciu informacji do obozu wroga.
Zasadniczo odnośnie wojsk, które chcesz zaatakować, miast, które
chcesz oblegać, ludzi, których chcesz zgładzić, musisz znać imiona
dowódców garnizonu, oficerów sztabu, odźwiernych, strażników bram
oraz strażników obozu. Twoi agenci musza˛ być szczegółowo poinformowani nawet co do najmniejszych detali.
T U M U : Jeśli masz zamiar przeprowadzić ofensyw˛e, powinieneś znać
oficerów powołanych przez wroga. Czy sa˛ oni madrzy
˛
czy głupi,
szybcy czy powolni? Jeśli poznasz ich cechy, to możesz si˛e odpowiednio przygotować.
Kiedy król państwa Han wysłał generałów Han Hsin, T’sao T’sao
oraz Kuan Ying, aby zaatakowali armi˛e Wei Pao zapytał ich: „Kto

jest głównodowodzacym
˛
w państwie Wei?”. Odpowiedź brzmiała:
„Generał Po Chih”. Król powiedział: „To młokos. Ma jeszcze mleko
pod wasem.
˛
Nie b˛edzie w stanie pokonać armii Han Hsin”. Nast˛epnie
zapytał: „Kto jest dowódca˛ kawalerii?” Odpowiedź brzmiała: „Teng
Ching”. Król powiedział: „Jest on synem generała F’eng Wu-che
z kraju Ch’in. Jednak jest zepsuty i nie może stawić czoła naszemu
dowódcy kawalerii Kuan Ying. A kto jest dowódca˛ piechoty?” Odpowiedź brzmiała: „Hsiang T’o”. Król powiedział: „Nie jest on partnerem w walce dla T’sao T’sao. Nie obawiam si˛e o los kampanii”.
W pozyskiwaniu tajnych agentów zasadnicza˛ sprawa˛ jest próba ujawnienia szpiegów wroga na swoim terytorium i przeciagni˛
˛ ecia ich na swoja˛
stron˛e. Należy przekupić ich, udzielić instrukcji i dobrze o nich zadbać.
W ten sposób werbowani sa˛ podwójni agenci. Za pośrednictwem podwójnych agentów werbowani sa˛ narodowi i wewn˛etrzni szpiedzy.
C HANG Y Ü : Ponieważ podwójni agenci znaja˛ przekupnych urz˛edników w swoim państwie, a także tych rozgoryczonych, którzy źle
zostali potraktowani przez urzad.
˛ Ich właśnie możemy pozyskać do
służby.
Z tego samego powodu agenci straceni wyposażeni w fałszywe informacje moga˛ być wysłani, aby rozprzestrzeniać je w państwie wroga.
C HANG Y Ü : Podwójni agenci powinni wiedzieć, jakie argumenty
moga˛ znaleźć si˛e w fałszywych informacjach rozpowszechnianych
przez agentów straconych.
Z tych samych powodów moga˛ być użyci w odpowiednim czasie
agenci powracajacy.
˛
Władca powinien mieć pełna˛ świadomość, co do działania pi˛eciu rodzajów szpiegów. Wiedza ta pochodzi głównie od agentów podwójnych
i dlatego zrozumiałe jest, że ciesza˛ si˛e oni specjalnymi wzgl˛edami władcy.
W dawnych czasach, do powstania państwa Yin, przyczynił si˛e agent
I Chih, który wcześniej był na usługach państwa Hsia, a państwo Chou
urosło w sił˛e, dzi˛eki pozyskaniu Lu Yu, agenta państwa Yin.
Dlatego też, tylko oświecony władca oraz zacny generał sa˛ w stanie
użyć najinteligentniejszych ludzi jako agentów, a z nimi z pewnościa˛ moga˛
dokonać wielkich rzeczy. Tajne plany i operacje sa˛ zasadnicze dla działań
wojennych, bez nich armia nie może zrobić żadnego sensownego ruchu.
C HIA L IN : Armia pozbawiona tajnych agentów jest doprawdy jak
człowiek ślepy lub głuchy.
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Dynastia
Dynastia

Xia
Shang

Dynastia

Zhou

Dynastia
Dynastia

Qin
Han

Trzy
Dynastia

Królestwa
Jin

Dynastie
Południowe
Dynastie
Północne
i Południowe
Dynastie
Północne
Dynastia
Dynastia

Pi˛eć

Dynastie
Królestwo
Dynastia
Dynastia
Zachodnie

Dyn. Zachodnia Zhou
Dyn. Wschodnia Zhou
Okres Wiosen i Jesieni
Walczace
˛ Królestwa
Dyn. Zachodnia Han
Dyn. Wschodnia Han
Królestwo Wei
Królestwo Shu-Han
Królestwo Wu
Dyn. Zachodnia Jin
Dyn. Wschodnia Jin
Song
Qi
Liang
Chen
Dyn. Północna Wei
Dyn. Wschodnia Wei
Dyn. Zachodnia Qi
Dyn. Zachodnia Wei
Dyn. Północna Zhou

Sui
Tang

Dynastii

Song
Mongolskie
Yuan
Ming
Qing

Dyn. Późniejsza Liang
Dyn. Późniejsza Tang
Dyn. Późniejsza Jin
Dyn. Późniejsza Han
Dyn. Późniejsza Zhou
Dyn. Północna Song
Dyn. Południowa Song

2100-1600 p.n.e.
1600-1100 p.n.e.
1100-771 p.n.e
770-256 p.n.e
770-476 p.n.e
475-221 p.n.e
221-207 p.n.e.
206 p.n.e.-24 n.e.
25-220 n.e.
220-265
221-263
222-280
265-316
317-420
420-479
479-502
502-557
557-589
368-534
534-550
550-557
535-556
557-581
581-618
618-907
907-923
923-936
936-946
947-950
951-960
960-1127
1127-1179
1206-1271
1271-1368
1368-1644
1644-1911

Tablica XIII.1: Skrócona chronologia dziejów cesarstwa chińskiego

