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Przedmowa
Kto zna Tao rodziny Sun, bÚdzie na zawsze zjednoczony z Niebem i ZiemiÈ.
Koncepcje i zasady zawarte w sïynnej Sztuce wojny autorstwa Sun Tzu nie
tylko od dwóch i póï tysiÈca lat napÚdzajÈ chiñskÈ naukÚ o wojskowoĂci, ale
równieĝ do dziĂ znajdujÈ przeróĝne zastosowania w rozmaitych sferach ĝycia.
Co wiÚcej, interpretacje tego zwiÚzïego tekstu — obecnie takĝe Metod wojskowych Sun Pina — sÈ ograniczone tylko poglÈdami i wyobraěniÈ czytelnika.
SpoĂród wielu interpretacji przedstawianych na Dalekim Wschodzie, a w ograniczonym zakresie takĝe w krajach Zachodu, najciekawsze wywodzÈ swojÈ
uĝytecznoĂÊ z transponowania myĂli militarnej na analogiczne sytuacje w innych dziedzinach ĝycia. OczywiĂcie koncepcje taktyczne stanowiÈ waĝne
ěródïo dla nauki o wojskowoĂci i do dziĂ uwzglÚdnia je we wspóïczesnej
doktrynie nauczania wiele armii na caïym Ăwiecie, w tym m.in. U.S. Marine
Corps. Ponadto czÚsto znajdujÈ one zastosowanie w Ăwiecie biznesu, zwïaszcza
marketingu, który od dawana uwaĝa siÚ za pole bitwy i opisuje terminami
wojskowymi. Natomiast w krajach azjatyckich bardzo czÚstym zjawiskiem jest
odnoszenie taktyki i pojÚÊ zawartych w pismach militarnych rodziny Sun do
ĝycia osobistego — poczÈwszy od najprostszych relacji miÚdzyludzkich zwiÈzanych z awansami i karierÈ, aĝ po szerokie interakcje spoïeczne. Niektórzy
autorzy dopasowujÈ te zasady do prawideï rzÈdzÈcych gieïdÈ papierów wartoĂciowych, zwiÈzkami seksualnymi czy samoobronÈ, najczÚĂciej starajÈc siÚ
uĂwiadomiÊ czytelnikowi, ĝe spojrzenie z innej perspektywy i niekonwencjonalna taktyka znajdujÈ zastosowanie w tak zwanych „prozaicznych” sytuacjach.
IntencjÈ wydania Kompletnej sztuki wojny jest dostarczenie czytelnikowi najdonioĂlejszych dzieï wojskowych rodziny Sun w jednej publikacji — pism sïynÈcych z analizy natury dziaïañ wojennych dokonanej przez Sun Tzu, zatytuïowanej Sztuka wojny, oraz dzieïa odkrytego niedawno w grobowcu z czasów
dynastii Han, przypisywanego jego bezpoĂredniemu potomkowi, Sun Pinowi,
które równieĝ nosi tytuï Sztuka wojny, ale dla wygody okreĂla siÚ je mianem
Metody wojskowe. Obecne wspólne wydanie róĝni siÚ od poprzednich jednotomowych publikacji (oraz przekïadu Sztuki wojny zamieszczonego w zbiorze pt.
Seven Military Classics) ujednoliconymi i poszerzonymi komentarzami do poszczególnych rozdziaïów, indeksem terminów wojskowych i poprawkami
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przekïadu wprowadzonymi, aby tekst byï czytelny juĝ przy pierwszym czytaniu
— w tym celu usuniÚto fragmenty interesujÈce tylko naukowców, skrócono
opis kontekstu historycznego i pominiÚto taktycznÈ analizÚ róĝnych bitew.
Chociaĝ pisma wojskowe Sunów sÈ doskonale zrozumiaïe bez znajomoĂci
ich czasów, podstawowa wiedza o ówczesnych wydarzeniach politycznych,
waĝnych bitwach i o charakterze wojen pomaga zrozumieÊ wiele niejasnych wypowiedzi obydwu autorów. Czytelnicy poprzednich wydañ uznali,
ĝe komentarze doïÈczone do kaĝdego rozdziaïu osobno i wyjaĂniajÈce zawarte tam taktyki i doktryny sÈ bardzo przydatne. Z tego powodu postanowiïem kontynuowaÊ tÚ staroĝytnÈ chiñskÈ tradycjÚ. DziÚki komentarzom
dodanym do poszczególnych rozdziaïów czytelnik nie powinien mieÊ problemów z odniesieniem treĂci Sztuki wojny i Metod wojskowych do codziennych sytuacji ĝyciowych i biznesowych. Aby to uïatwiÊ, a jednoczeĂnie uniknÈÊ
uwag, które mogïyby ograniczaÊ wyobraěniÚ, w komentarzach, gdy pojawia siÚ okreĂlony temat, zostaïo zaznaczone, ĝe opisane w nim zagadnienia
mogÈ znaleěÊ zastosowanie w biznesie. Tego rodzaju sugestie tylko wyjaĂniajÈ problematykÚ, a czytelnik stosujÈcy je w sytuacjach ĝyciowych robi to na
wïasnÈ odpowiedzialnoĂÊ. Poniewaĝ wydane tu teksty dotyczÈ wojskowoĂci,
w pierwszej kolejnoĂci — przynajmniej poczÈtkowo — powinny byÊ rozumiane jako odnoszÈce siÚ do dziaïañ ludzi i armii na polu bitwy; dopiero po
zrozumieniu tych podstaw moĝna skutecznie analizowaÊ zawarte tu reguïy
i rozpatrywaÊ zastosowanie ich we wïasnej sytuacji.
Sztuka wojny Sun Tzu uwaĝana byïa za najstarszy i najbardziej wnikliwy
chiñski traktat wojskowy, a pozostaïe dzieïa traktowano najwyĝej jako drugorzÚdne. TradycjonaliĂci przypisujÈ tÚ ksiÚgÚ Sun Wu, który wedïug dawnych ěródeï historycznych byï aktywny na scenie politycznej od 512 roku
przed naszÈ erÈ. Wedïug nich dzieïo pochodzi z tego wïaĂnie okresu, poniewaĝ zawiera koncepcje strategiczne Sun Wu i jego reguïy taktyczne. Jednak
wraz z upïywem wieków pojawili siÚ sceptyczni uczeni, którzy podwaĝyli
autentycznoĂÊ dzieïa, a swoje stanowisko wyjaĂniajÈ, cytujÈc pewne sprzecznoĂci historyczne i podkreĂlajÈc anachronizmy. Argumentacje takie cechujÈ siÚ
róĝnym stopniem wiarygodnoĂci, a najskrajniejsze podwaĝajÈ rolÚ, jakÈ Sun
Wu odegraï w wojskowoĂci, a nawet kwestionujÈ sam fakt jego istnienia.
PoglÈdy bardziej wywaĝone — biorÈce pod uwagÚ ewoluujÈcÈ naturÚ dziaïañ
wojennych, koniecznoĂÊ specjalizacji w armii i administracji, pojawiajÈce siÚ
postaci historyczne, zïoĝonoĂÊ polityki oraz niekompletnoĂÊ ěródeï historycznych — sugerujÈ, ĝe Sun Wu istniaï jako postaÊ historyczna i nie tylko byï
strategiem, a byÊ moĝe nawet generaïem, ale takĝe autorem trzonu ksiÚgi,
która jest podpisana jego nazwiskiem. Póěniej, przez wiele dziesiÚcioleci,
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kwintesencja zawartej w niej wiedzy rozchodziïa siÚ prawdopodobnie w rodzinie i wĂród najbliĝszych uczniów, byïa udoskonalana, rewidowana i stopniowo coraz bardziej upowszechniana. Bardzo moĝliwe, ĝe stary tekst przeredagowaï sam Sun Pin, który w szerokim zakresie wykorzystaï te nauki
w Metodach wojskowych, jednoczeĂnie przysparzajÈc nazwisku Sun jeszcze
wiÚkszej sïawy.
W ostatnio odnalezionych tekstach wojskowych, obok innych waĝnych materiaïów, takich jak Pytania króla Wu, znajdowaï siÚ niekompletny egzemplarz
Sztuki wojny. Jednak moje tïumaczenie opiera siÚ na szeroko komentowanym
klasycznym wydaniu, poniewaĝ odzwierciedla ono interpretacje i poglÈdy
minionych tysiÈcleci, a wiÚc koncepcje, którymi kierowaïy siÚ rzÈdy i wojska
tworzÈce realnÈ historiÚ, a ponadto nadal jest najbardziej znanÈ wersjÈ tej
ksiÚgi w caïej Azji. Niemniej jednak tradycyjna wersja zostaïa zmieniona
w tych miejscach, w których tekst z grobowca wyjaĂniaï niezrozumiaïe dotÈd
fragmenty lub uzupeïniaï wyraěne braki, chociaĝ wpïyw takich korekt na treĂÊ
caïoĂci pozostaje minimalny.
O ile z tekstem Sztuki wojny Sun Tzu nie byïo wiÚkszych problemów, Metody
wojskowe przysporzyïy ogromnych trudnoĂci, poniewaĝ byïy rekonstruowane
z setek pomieszanych, a czÚsto niekompletnych pasków bambusowych.
Mimo niekompletnoĂci moĝna powiedzieÊ, ĝe jest to waĝny tekst pochodzÈcy
ze Ărodkowego Okresu WalczÈcych Królestw i prawdopodobnie zawiera
poglÈdy wielkiego stratega dziaïajÈcego w Ch’in co najmniej od 356 do 341 r.
p.n.e. i ĝyjÈcego prawdopodobnie aĝ do koñca stulecia. Szczegóïy przekïadu,
takie jak w jednotomowym wydaniu Metod wojskowych, wskazujÈ wszystkie
rozbieĝnoĂci, rekonstrukcje na podstawie innych wersów, spekulacje i inne
trudnoĂci. Zaïoĝyïem, ĝe dla osób bez naukowego przygotowania Metody
wojskowe bÚdÈ bardziej czytelne i interesujÈce, gdy arbitralnie rozstrzygnÚ
te kwestie — choÊby tylko tymczasowo — z wyjÈtkiem kilku przypadków,
toteĝ podaïem ostatecznÈ formÚ i gdzieniegdzie opuĂciïem niezrozumiaïe
fragmenty. W kilku wersach zamieĂciïem domyĂlne uzupeïnienia, kierujÈc
siÚ ogólnÈ intencjÈ rozdziaïu i wnikliwymi badaniami tekstów wojskowych
prowadzonymi od ponad trzydziestu lat. Kto chce przeĂledziÊ oryginaï,
moĝe zajrzeÊ do mojego wydania Metod wojskowych z 1995 roku, które ukazaïo siÚ nakïadem wydawnictwa Westview Press.
JeĂli chodzi o problemy zwiÈzane z ustaleniem daty powstania Metod wojskowych oraz stopnia, w jakim zrekonstruowany tekst stanowi wersjÚ upiÚkszonÈ
czy zmienionÈ, to trzeba pamiÚtaÊ, ĝe jakkolwiek ksiÚga zawierajÈca myĂli
Sun Pina, który prawdopodobnie chciaï dorównaÊ sïawnemu przodkowi,
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zapewne skïada siÚ z podstawowego trzonu ustalonych nauk, który potem
uczniowie i potomkowie po swojemu kompilowali i redagowali. PiÚtnaĂcie
pierwszych rozdziaïów ma formÚ dialogu, typowÈ dla dawnych tekstów (na
przykïad Mencjusz) i prawie zawsze wiadomo, kto jest mówcÈ. Druga czÚĂÊ
zawieraïa poczÈtkowo szerokie omówienie konkretnych tematów (tak jak
w rozdziale o konwencjonalnoĂci i niekonwencjonalnoĂci), którym Sun Pin
nie nadaï formy dialogu albo zrezygnowali z niej jego uczniowie. Z caïÈ
pewnoĂciÈ wiemy, ĝe Sun Pin miaï za ĝycia uczniów, poniewaĝ sÈ oni wspominani w tekĂcie, gdy pytajÈ go o dyskusjÚ z królem Wei i T’ienem Chi.
W oparciu o tÚ informacjÚ i inne dane przypuszczam, ĝe to oni ukoñczyli
Metody wojskowe u kresu ĝycia albo krótko po Ămierci Sun Pina, gdy mieli
jeszcze Ăwieĝo w pamiÚci nauki mistrza.

Oprócz anonimowych uczonych, wobec których mam dïug wdziÚcznoĂci za
nieprzerwane, prowadzone od wielu stuleci prace nad tymi dzieïami, chciaïbym równieĝ zïoĝyÊ podziÚkowania na rÚce Zhao Yong za niestrudzonÈ pomoc w szukaniu i zdobywaniu niedostÚpnych tekstów. Ponadto wiele zawdziÚczam dïugim dyskusjom z puïkownikiem Karlem Eikenberrym, Brucem
I. Gudmundssonem, C.S. Shimem, Cleonem Brewerem, Robem Wadleighem
i Guyem Baerem. Chciaïbym równieĝ wyraziÊ wdziÚcznoĂÊ pracownikom
Westview Press za stworzenie moĝliwoĂci wydania pomieszczonych w tym
tomie dzieï. W szczególnoĂci dziÚkujÚ starszemu redaktorowi Peterowi
Krachtowi i wydawcy, Kermitowi Hummelowi. DziÚkujÚ równieĝ Maksowi
Gartenbergowi za mÈdroĂÊ i optymizm, a takĝe Lee T’ing-jungowi, który
ozdobiï tÚ ksiÈĝkÚ piÚknymi kaligrafiami.
Ralph D. Sawyer
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WstÚpna ocena
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RZEK:

Wojna jest najwiÚkszÈ sprawÈ pañstwa, podstawÈ ĝycia i Ămierci, DrogÈ
do przetrwania lub zagïady. Trzeba jÈ uwaĝnie przeanalizowaÊ.
A zatem naleĝy rozwaĝyÊ piÚÊ nastÚpujÈcych czynników, oceniÊ je poprzez porównanie, by znaleěÊ ich prawdziwÈ naturÚ. Pierwszy to Tao,
drugi to Niebo, trzeci to Ziemia, czwarty to generaïowie, a piÈty to
prawa organizacji i dyscypliny wojskowej.
Tao sprawia, ĝe lud w peïni popiera wïadcÚ. BÚdzie wiÚc z nim umieraÊ, z nim ĝyÊ i nie zazna lÚku w obliczu niebezpieczeñstw.
Niebo obejmuje yin i yang, zimno i ciepïo, a takĝe ograniczenia wywoïane porami roku.
Ziemia obejmuje tereny dalekie i bliskie, trudne i ïatwe, rozlegïe i ograniczone, a takĝe zgubne i ïatwe do obrony.
Generaïów cechuje mÈdroĂÊ, wiarygodnoĂÊ, dobroÊ, odwaga i surowoĂÊ.
Prawa organizacji i dyscypliny wojskowej obejmujÈ regulaminy i organizacjÚ armii, metody dowodzenia oraz zaopatrzenie.
Nie ma generaïów, którzy nie sïyszeliby o tych piÚciu czynnikach.
Ci, którzy je rozumiejÈ, bÚdÈ zwyciÚzcami. Ci, którzy nie rozumiejÈ
— przegrajÈ.
A zatem, gdy dokonujesz rzetelnej analizy porównawczej w celu odkrycia prawdziwej natury wojny, zadaj pytania:
Który wïadca jest w zgodzie z Tao?
Który generaï ma wiÚksze umiejÚtnoĂci?
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Który z nich zdobyï przewagÚ Nieba i Ziemi?
Czyje prawa i rozkazy sÈ skuteczniej wykonywane?
Czyje siïy sÈ wiÚksze?
Czyi oficerowie i ĝoïnierze sÈ lepiej wyszkoleni?
Czyj system nagród i kar jest bardziej klarowny?
Na podstawie tej wiedzy mogÚ rozeznaÊ, kto zwyciÚĝy, a kto przegra!

Dowódca, który przestrzega moich metod oceny, na pewno odniesie
zwyciÚstwo, i to jego trzeba najÈÊ i przy sobie zachowaÊ. Jeĝeli mianowaïeĂ dowódcÚ, który nie przestrzega moich metod oceny, wiedz, ĝe
zostanie on pokonany — zwolnij go.

Po rozpoznaniu czynników dziaïajÈcych na TwojÈ korzyĂÊ, o których
tu usïyszaïeĂ, zastosuj zdobytÈ wiedzÚ, wykorzystujÈc strategicznÈ przewagÚ wspartÈ dziaïaniami taktycznymi, które sÈ adekwatne do czynników zewnÚtrznych. Strategiczna przewaga polega na kontrolowaniu
taktycznej nierównowagi siï w celu odniesienia korzyĂci.

Wojna to Tao podstÚpu. ChoÊ jesteĂ zdolny, udawaj przed wrogiem
maïo zdolnego. Gdy gotujesz siÚ do dziaïania, stwarzaj pozory biernoĂci. Jeĝeli twój cel jest bliski, zachowuj siÚ tak, jakby byï odlegïy. A gdy jest
odlegïy, udawaj, ĝe jest bliski.

Zwab przeciwnika wizjÈ zysków. Wywoïaj chaos w jego szeregach, by
pojmaÊ jeñców.
JeĂli znasz prawdziwe siïy przeciwnika, przygotuj siÚ na starcie. JeĂli jest
on bardzo silny, unikaj go.
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Jeĝeli jest nerwowy, pomieszaj mu szyki. BÈdě ulegïy, aby wzbudziÊ
jego arogancjÚ.
Jeĝeli jest wypoczÚty, skïoñ go do wysiïku.
Jeĝeli jest jednomyĂlny, wywoïaj niezgodÚ w jego szeregach.
Atakuj, gdy jest nieprzygotowany.
Idě tam, gdzie siÚ ciebie nie spodziewa.
Te metody wojskowe prowadzÈ do zwyciÚstwa. Ale nie moĝna ich
zawczasu zdradziÊ przeciwnikowi.

Kto przed walkÈ stwierdzi w ĂwiÈtyni przodków, ĝe zostanie zwyciÚzcÈ,
doszedï do wniosku, ĝe wiÚkszoĂÊ czynników dziaïa na jego korzyĂÊ.
Kto przed walkÈ uzna w ĂwiÈtyni przodków, ĝe poniesie klÚskÚ, odkryï,
ĝe na jego korzyĂÊ dziaïa niewiele czynników.
Jeĝeli ten, kto odkryï, ĝe wiÚkszoĂÊ czynników dziaïa na jego korzyĂÊ,
odniesie zwyciÚstwo, a ten, kto odkryï, ĝe niewiele czynników dziaïa na
jego korzyĂÊ, poniesie klÚskÚ, to co dopiero z tym, kto odkryï, ĝe nic nie
dziaïa na jego korzyĂÊ?
PatrzÈc z takiej perspektywy, wiadomym bÚdzie, kto poniesie poraĝkÚ,
a kto zwyciÚĝy.

KOMENTARZ
Z rozdziaïu pierwszego czerpiemy wiedzÚ ogólnÈ, a mianowicie dowiadujemy siÚ o koniecznoĂci starannego przygotowania, uwaĝnego
rozpatrywania róĝnych wersji rozwoju wypadków i podejmowania tylko takich kroków, które majÈ realne szanse powodzenia. Wymaga to
wnikliwych analiz. Jednak nawet najbardziej szczegóïowe nie zawsze
wystarczajÈ, poniewaĝ mimo szerokiego i szczegóïowego rozpoznania
wroga (lub konkurentów albo potencjalnych klientów) i tak pozostaje
jeszcze wiele niewiadomych. Generalnie Sun Tzu opowiada siÚ za drogÈ
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Ăwiadomego determinizmu, a nie intuicji, opierajÈc ocenÚ szans powodzenia gwarantujÈcych przeĝycie na prawdziwej mÈdroĂci, którÈ daje
tylko dogïÚbna wiedza.
Rozdziaï ten zawiera równieĝ dwie sïynne koncepcje Sun Tzu. Pierwsza z nich gïosi, ĝe podstÚp, zwodzenie przeciwnika jest istotÈ wojny;
druga odnosi siÚ do fundamentalnej zasady manipulowania wrogiem.
Koncepcje te potÚpiali obïudni uczeni, którzy knuli dworskie intrygi,
ukrywajÈc swÈ prawdziwÈ naturÚ pod szatami konfucjañskich duchownych. Jednak w caïej Sztuce wojny Sun Tzu podkreĂla koniecznoĂÊ
ponoszenia jak najmniejszych kosztów przy obronie majÈtku, ratowaniu ĝycia i walce o zwyciÚstwo. Wywoïywanie dezorientacji leĝy u podstaw manipulowania wrogiem, wykorzystywania jego sïaboĂci i ĝÈdz,
odkrywania jego oczekiwañ i atakowania, gdy jest on zmÚczony oraz
zdezorganizowany.
Wprawdzie w wielu sferach ĝycia wzglÚdy etyczne zniechÚcajÈ do stosowania podstÚpu, jednak w samoobronie i wielu dziedzinach sportu
wprowadzanie przeciwnika w bïÈd i wykonywanie mylÈcych posuniÚÊ
stanowi podstawÚ przetrwania lub zwyciÚstwa. Nawet w biznesie zmylenie konkurenta (ale nie kontrahenta lub klienta) nie zasïuguje na
potÚpienie, chociaĝ takie praktyki mogÈ skutkowaÊ komplikacjami ze
wzglÚdu na ewentualny negatywny wpïyw na strategiÚ i pozycjÚ marketingowÈ. Niemniej jednak trzeba braÊ pod uwagÚ to, ĝe konkurent
albo oponent ma w zanadrzu wyrafinowany podstÚp — tym powinno
siÚ cechowaÊ staranne, analityczne podejĂcie.
Na koniec trzeba zauwaĝyÊ, ĝe sentencja „Atakuj, gdy jest nieprzygotowany. Idě tam, gdzie siÚ ciebie nie spodziewa” staïa siÚ nie tylko mottem
chiñskiej nauki o wojskowoĂci, ale takĝe elementem jÚzyka uĝywanego
na co dzieñ — znaï jÈ dosïownie kaĝdy Chiñczyk ĝyjÈcy w minionych
tysiÈcleciach.
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Prowadzenie wojny
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POWIEDZIA:

Ogólnie strategiÚ wojskowÈ moĝna ujÈÊ tak: kampanie wojenne wymagajÈce tysiÈca czterokonnych rydwanów bojowych, tysiÈca obutych
w skórÚ rydwanów pomocniczych, stu tysiÚcy ciÚĝkozbrojnych piechurów i zapasów transportowanych na wielkie odlegïoĂci pociÈgajÈ za
sobÈ koszty opïacenia doradców i przyjmowania goĂci, materiaïów takich jak klej i laka oraz utrzymania rydwanów i wyposaĝenia, które
wyniosÈ tysiÈc sztuk zïota dziennie. Tylko w takich warunkach moĝna
zmobilizowaÊ stutysiÚcznÈ armiÚ.

Gdy wojska biorÈ udziaï w bitwie, a zwyciÚstwo dïugo nie nadchodzi,
broñ ulegnie stÚpieniu, a zapaï zgaĂnie. Podbijanie miast wyczerpuje
ĝoïnierzy. Jeĝeli kampania przedïuĝa siÚ, zasoby pañstwa okaĝÈ siÚ
niewystarczajÈce.
Gdy broñ siÚ zuĝyje, armia podupadnie na duchu, siïy zmalejÈ i skurczÈ siÚ zapasy, wówczas panowie feudalni wykorzystajÈ sytuacjÚ, by
powstaÊ przeciw nam. W takiej sytuacji nawet mÈdrzy dowódcy nie sÈ
w stanie osiÈgnÈÊ sukcesów.
Sïyszaïem o kampaniach wojennych, które byïy prowadzone w zadziwiajÈcym poĂpiechu, ale nigdy o mistrzach przedïuĝajÈcych siÚ kampanii. ¿aden kraj nigdy na tym drugim nie skorzystaï. Ci, którzy nie
biorÈ pod uwagÚ niebezpieczeñstw zwiÈzanych z prowadzeniem wojny, nie sÈ w stanie w peïni poznaÊ potencjalnych korzyĂci pïynÈcych
z dziaïañ wojskowych.
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Kto jest wprawiony w sztuce wojennej, nie ogïasza drugiego poboru
ani nie transportuje zapasów po trzykroÊ. Jeĝeli wyposaĝenie pochodzi
z wïasnego kraju i zagarniacie zapasy przeciwnika, ĝywnoĂci dla armii
nie zabraknie.
Armia zubaĝa kraj, gdy jest zmuszona z daleka ĂciÈgaÊ zaopatrzenie.
Gdy zapasy sÈ transportowane na duĝe odlegïoĂci, lud biednieje.
Ci, którzy na bieĝÈco zaopatrujÈ wojsko, drogo sprzedajÈ swoje towary.
A gdy towary sÈ drogie, kurczy siÚ majÈtek ludu. Gdy zaĂ kurczy siÚ
majÈtek ludu, kaĝda wioska napotka duĝe trudnoĂci, by wywiÈzaÊ siÚ
ze swoich powinnoĂci wobec dostaw dla armii.
Gdy lud osïabnie i skurczy siÚ jego majÈtek, domy w kraju opustoszejÈ.
Wydatki pochïonÈ siedem dziesiÈtych posiadanych dóbr. Niepowetowane straty wïadcy — takie jak zniszczone rydwany, zmÚczone konie,
stracona broñ, heïmy, strzaïy i kusze, halabardy i wïócznie, duĝe tarcze
ochronne, silne woïy i duĝe wozy — pochïonÈ szeĂÊ dziesiÈtych jego
zasobów.
Tak wiÚc mÈdry dowódca stara siÚ pozyskiwaÊ zapasy od wroga. Jeden
buszel ĝywnoĂci od wroga równa siÚ stu naszym. Jeden worek jego
paszy jest wart dwudziestu naszej.

ZïoĂÊ motywuje ludzi do unicestwienia wroga. ZagarniajÈc jego dobra
materialne, ludzie czerpiÈ zyski. Gdy wiÚc w bitwie zdobyto co najmniej dziesiÚÊ rydwanów, wynagroděcie tego, kto zdobyï pierwszy. Dobrze traktujcie schwytanych jeñców, aby ich wykorzystaÊ do wïasnych
celów. Jest to nawiÈzanie do zasady: „zwyciÚĝaj wroga i roĂnij w siïÚ”.

¿oïnierze ceniÈ sobie zwyciÚstwo, a nie przedïuĝajÈce siÚ kampanie.
A zatem dowódca rozumiejÈcy wojnÚ jest dla ludu panem losu i od niego
zaleĝy, czy kraj jest bezpieczny, czy zagroĝony.
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KOMENTARZ
Dosïownie caïy ten rozdziaï sïuĝy podkreĂleniu tego, ĝe przedïuĝajÈca
siÚ wojna nie tylko szkodzi krajowi, ale moĝe takĝe przyczyniÊ siÚ do
jego poraĝki z trzeciÈ stronÈ konfliktu, niezaangaĝowanÈ weñ bezpoĂrednio. Z oszacowania kosztów mobilizacji i utrzymania armii podczas
kampanii — cytowanych czasem jako dowód, ĝe tekst pochodzi z poczÈtku WalczÈcych Królestw, a nie z koñca okresu Wiosen i Jesieni —
wiadomo, ĝe wymagany jest wysiïek caïego narodu, a regularne wojska
musiaïy liczyÊ okoïo 100 tys. ludzi. W staroĝytnoĂci problemy z zaopatrzeniem, zarówno w Chinach, jak i w Grecji, rozwiÈzywano za pomocÈ regularnych dostaw, grabieĝy i zakupów u sprzymierzeñców; Sun
Tzu podkreĂla zatem koniecznoĂÊ wykorzystywania zasobów i wyposaĝenia zdobytych na wrogu. We wspóïczesnych duĝych armiach zasada
ta nie ma juĝ wiÚkszego znaczenia, ale nadal jest stosowana w przypadku dziaïañ partyzanckich i bitew na morzu.
W przedostatnim akapicie mamy przyczynek do skomplikowanej psychologii wojny, obecnej w dawnym piĂmiennictwie wojskowym; bÚdzie
o niej mowa w nastÚpnych rozdziaïach Sztuki wojny oraz w Metodach
wojskowych. Motywowanie ludzi do przezwyciÚĝania strachu — uwaĝane za najwiÚkszy problem dowództwa — osiÈgano przez zastosowanie surowego systemu kar i nagród. Jednak jeĝeli ĝoïnierze ruszÈ na
pole bitwy z obawy przed karÈ, to bÚdÈ walczyÊ bez zapaïu, zwïaszcza
gdy paraliĝuje ich strach. Aby skïoniÊ ludzi do oddania i wysiïku, trzeba
zachÚcaÊ ich przemowami i obietnicami, aĝ wpadnÈ w zïoĂÊ lub euforiÚ,
albo obiecywaÊ im niematerialne nagrody za mÚstwo — w tym awans,
szlachectwo, zwolnienie z dalszej sïuĝby wojskowej lub podatków.
W tym rozdziale Sun Tzu wskazuje tylko dwa najpopularniejsze boděce wywoïujÈce zapaï do walki, ale w dalszej czÚĂci jego dzieïa pojawia
siÚ jeszcze wiele innych. Wnioski dla zhierarchizowanych instytucji
i liderów motywujÈcych ludzi w zniechÚconym i materialistycznym
Ăwiecie sÈ tak oczywiste, ĝe nie wymagajÈ dodatkowego komentarza.
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Planowanie ofensywy
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POWIEDZIA:

Wedle jednej z metod sztuki wojny najlepiej zachowaÊ stolicÚ wroga,
bo jej zniszczenie jest gorszym wyjĂciem. Najlepiej ocaliÊ jego armiÚ,
bo jej zniszczenie jest gorszym wyjĂciem. Najlepiej ocaliÊ jego bataliony,
bo ich zniszczenie jest gorszym wyjĂciem. Najlepiej ocaliÊ jego kompanie, bo ich zniszczenie jest gorszym wyjĂciem. Najlepiej ocaliÊ jego
jednostki, bo ich zniszczenie jest gorszym wyjĂciem. Dlatego siÚgniÚcie
po sto zwyciÚstw w stu bitwach nie jest szczytem doskonaïoĂci. Prawdziwym szczytem doskonaïoĂci jest pokonanie armii wroga bez podejmowania walki.

Dlatego najwyĝszÈ formÈ realizacji sztuki wojennej jest udaremnianie
planów przeciwnika, niĝszÈ — rozbijanie jego sojuszy, jeszcze niĝszÈ
— atakowanie jego armii, a najniĝszÈ — szturmowanie ufortyfikowanych miast.
Szturm na ufortyfikowane miasta moĝna przypuĂciÊ tylko wtedy, gdy
jest to nieuniknione. Na przygotowywanie wszelkich maszyn i sprzÚtu
oblÚĝniczego potrzeba trzech miesiÚcy. Budowa szañców zajmuje kolejne trzy miesiÈce. Jeĝeli generaï nie okieïzna swojej niecierpliwoĂci
i rozpocznie bezmyĂlne oblÚĝenie z luděmi wspinajÈcymi siÚ na mury
niczym mrówki, straci jednÈ trzeciÈ ĝoïnierzy i oficerów, a miasta i tak
nie zdobÚdzie. Takie sÈ katastrofalne skutki szturmowania ufortyfikowanych miast.
A zatem kto doskonali siÚ w sztuce wojny, pokonuje obce armie bez
wydawania bitwy, zajmuje ufortyfikowane miasta bez szturmowania
ich i niszczy kraj wroga bez przedïuĝajÈcych siÚ walk. Musi walczyÊ
z wszystkimi pod Niebem, stawiajÈc sobie za najwyĝszy cel „zachowanie” swych siï. Wtedy broñ nie stÚpieje, a korzyĂci zostanÈ osiÈgniÚte.
Oto strategia planowania ofensywy.
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Ogólnie strategia wojskowa jest taka: jeĝeli jesteĂ dziesiÚÊ razy silniejszy
od nieprzyjacióï, otocz ich. Jeĝeli piÚÊ razy — atakuj ich. Jeĝeli dwa
razy — podziel swoje wojska. Jeĝeli twoje siïy sÈ równe siïom wroga,
moĝesz zwiÈzaÊ go walkÈ. Jeĝeli jesteĂ sïabszy, moĝesz go przechytrzyÊ. Jeĝeli twoje siïy nie dorównujÈ jego siïom, unikaj go, albowiem
maïa armia, która nie jest doĂÊ elastyczna w swoich dziaïaniach, zamieni siÚ w armiÚ jeñców silniejszego.

Generaï jest filarem podtrzymujÈcym pañstwo. Jeĝeli jest wszechstronnie utalentowany, pañstwo bÚdzie silne. Jednak jeĝeli w filarze pojawiajÈ siÚ pÚkniÚcia, pañstwo z pewnoĂciÈ osïabnie.

SÈ trzy przypadki, w których wïadca, postÚpujÈc nierozwaĝnie, stawia
armiÚ w trudnej sytuacji:
Nie wie, ĝe Trzy Armie nie powinny atakowaÊ i nakazuje atak, lub
nie wie, ĝe Trzy Armie nie powinny siÚ wycofywaÊ i zarzÈdza odwrót. Nazywa siÚ to „uwikïaniem armii”.
Nie rozumie spraw wojskowych Trzech Armii i rzÈdzi nimi jak
administracjÈ cywilnÈ. Tym samym wprowadza dezorientacjÚ wĂród
oficerów.
Nie rozumie taktycznej równowagi siïy Trzech Armii, a podejmuje
siÚ dowodzenia niÈ. Tym samym sieje nieufnoĂÊ wĂród oficerów.
A gdy w Trzech Armiach panuje dezorientacja i nieufnoĂÊ, zwiÚksza siÚ
niebezpieczeñstwo, ĝe wykorzystajÈ to panowie feudalni. Mówi siÚ
wówczas, ĝe „zdezorganizowana armia przybliĝa wroga ku zwyciÚstwu”.
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Oto piÚÊ przesïanek zwyciÚstwa:
Kto wie, kiedy moĝe walczyÊ, a kiedy nie moĝe, odniesie zwyciÚstwo.
Kto wie, jak zaprzÈc do walki duĝe i maïe oddziaïy, odniesie zwyciÚstwo.
Ten, kogo wyĝsi i niĝsi rangÈ ĝoïnierze majÈ te same pragnienia,
odniesie zwyciÚstwo.
Ten, kto jest w peïni przygotowany i czeka na nieprzygotowanych,
odniesie zwyciÚstwo.
Ten wïadca, który ma zdolnego generaïa i nie wchodzi mu w drogÚ,
odniesie zwyciÚstwo.
ZnajomoĂÊ tych piÚciu przesïanek stanowi DrogÚ (Tao) do zwyciÚstwa.

Zatem zostaïo powiedziane, ĝe kto zna wroga i zna siebie, nie bÚdzie
zagroĝony choÊby i w stu starciach. Kto nie zna wroga, ale zna siebie,
czasem odniesie zwyciÚstwo, a innym razem zostanie pokonany. Kto nie
zna ani wroga, ani siebie, nieuchronnie ponosi klÚskÚ w kaĝdej walce.

KOMENTARZ
ZwiÚzïe przedstawienie poglÈdu na ofensywÚ wojskowÈ zawarte
w pierwszych wersach tego rozdziaïu wspóïbrzmi z zaïoĝeniem Sun
Tzu, gïoszÈcym ĝe zwyciÚstwo naleĝy odnosiÊ przy jak najmniejszych
kosztach w ludziach i materiaïach. A zatem ideaïem byïoby pokonanie
wroga bez walki, jedynie udaremniajÈc jego plany, niweczÈc przygotowania i burzÈc sojusze, poniewaĝ tak odniesione zwyciÚstwa pozwalajÈ uchroniÊ pañstwo od szkód i jednoczeĂnie znacznie wzmocniÊ jego siïÚ oraz wielkoĂÊ. Jeĝeli jednak walka staje siÚ koniecznoĂciÈ,
bystry dowódca bÚdzie staraï siÚ podbiÊ wroga przy minimalnych stratach po obu stronach, unikajÈc przedïuĝajÈcych siÚ konfliktów i niepotrzebnych bitew. (Chociaĝ nie znamy faktycznych motywów propagowania takiego sposobu pokonywania wroga, by nie poniósï on strat, to
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prawdopodobnie wynikaïo ono z poïÈczenia humanitaryzmu z oĂwieconym dziaïaniem dla wïasnej korzyĂci — w tym z minimalizowania strat,
które uczyniïyby pañstwo ïatwÈ zdobyczÈ dla innych wrogów — aby
zyskaÊ jak najwiÚcej na zagrabionych dobrach materialnych. Poza tym
w okresie Wiosen i Jesieni nadal panowaï, przynajmniej oficjalnie, zwyczaj podejmowania wojen w ĂciĂle okreĂlonych celach i — w miarÚ
moĝliwoĂci — oszczÚdzania wroga, choÊby po to, aby w minimalnym
stopniu wypeïniaÊ czarÚ goryczy, zmniejszajÈc tym samym bieĝÈcy opór,
jak i prawdopodobieñstwo odwetu w przyszïoĂci).
Przekonanie wyraĝone w pierwszym akapicie drugiej czÚĂci naleĝy do
najsïynniejszych w chiñskiej myĂli politycznej i wojskowej, jest znamienne w dziejach niemalĝe caïego Orientu i czÚsto cytowane w bardzo wielu kontekstach po dziĂ dzieñ. Taktyczna koncepcja niweczenia
planów, a nie unicestwiania rzeczywistych siï wroga, we wspóïczesnym
Ăwiecie znajduje zastosowanie w licznych sferach ĝycia, podobnie jak
idea osïabiania przeciwnika przez burzenie jego przymierzy. Jednak
poglÈd Sun Tzu, ĝe „najgorsze jest szturmowanie ufortyfikowanych
miast”, wprowadziïo wiele zamieszania, poniewaĝ zarówno historycy,
jak i wspóïczeĂni teoretycy wojskowi powoïujÈ siÚ na ten cytat, traktujÈc go jako przestrogÚ przed dziaïaniami wojennymi prowadzonymi
w mieĂcie. W rzeczywistoĂci Sun Tzu po prostu przestrzegaï przed
kosztami szturmowania miast; operacjÚ takÈ powinno siÚ podejmowaÊ
jedynie w ostatecznoĂci, poniewaĝ przedïuĝajÈce siÚ oblÚĝenie nie tylko
powoduje zdziesiÈtkowanie siï atakujÈcego — w czasach Sun Tzu
obroñcy mieli zdecydowanÈ przewagÚ — ale takĝe armii wroga. Lepszym wyjĂciem jest wywabienie wroga z miejsca, w którym siÚ bezpiecznie schroniï, by zaatakowaÊ wtedy, gdy obnaĝy swe siïy i stanie siÚ na atak
bardziej podatny. WïaĂnie takÈ taktykÚ zastosowaï Sun Pin w dwóch
sïawnych bitwach pod Kuei-ling i Ma-ling. (Chociaĝ niewiele z zasad
i koncepcji Sun Tzu straciïo na aktualnoĂci, w okresie WalczÈcych
Królestw eskalacja wojen, przy równoczesnym rozkwicie gospodarczym
i rosnÈcej liczbie ludnoĂci, znacznie zmieniïa priorytety dziaïañ ofensywnych, tak ĝe miasta czÚsto stawaïy siÚ celami ataków, czego potwierdzenie znajdujemy w rozdziale Metod wojskowych zatytuïowanym „Miasta mÚskie i ĝeñskie”).
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W trzecim akapicie zostaïy zawarte sugestie odnoĂnie do taktyk dopasowanych do róĝnych stosunków siï. Bardziej interesujÈcy jest sprzeciw Sun Tzu przeciwko ingerencji wïadcy w sprawy armii zaangaĝowanej w kampaniÚ wojennÈ. Wymienia trzy moĝliwe sytuacje, które
nie tylko wyraěnie potwierdzajÈ przekonanie, ĝe wïadcy i administracji
cywilnej nie wolno mieszaÊ siÚ do wojny, bo zwiÈzane z niÈ funkcje
powinni peïniÊ wojskowi, ale ponadto stanowiÈ waĝny dowód tego, ĝe
we wspomnianym okresie zdarzyïy siÚ poraĝki wojenne tym wïaĂnie
spowodowane (póïtora wieku póěniej Sun Pin równieĝ uznaï za
stosowne poruszyÊ ten temat w „Cnotach dowódcy”). Mimo ĝe w Chinach doĂÊ wczeĂnie rozwiniÚto szybki system porozumiewania siÚ poprzez wieĝe sygnalizacyjne, to jednak trzeba pamiÚtaÊ, ĝe byïa to epoka
utrudnionej komunikacji i wïadca sïabiej orientowaï siÚ w przebiegu
wojny niĝ w wiekach póěniejszych, w tym takĝe w wieku XX, gdy wïadze cywilne uczestniczyïy na równych prawach w dziaïaniach wojskowych — do tego stopnia, ĝe wyznaczajÈ konkretne cele ataków
bombowych.
Tak czy inaczej, u ěródeï tych kontrowersji leĝy spór pomiÚdzy cywilami i wojskowymi na temat tego, kto posiada najwyĝszÈ wïadzÚ i do
jakich celów ta wïadza powinna byĂ wykorzystywana. Nie jest to tylko
prosty spór miÚdzy politykami a wojskowymi, lecz przyczynek do szerszej dyskusji na temat wszystkich aspektów cywilizacji, priorytetów
kulturowych, systemu wartoĂci i celów. Chociaĝ Chiny zachowywaïy
ciÈgïoĂÊ kulturowÈ przez prawie trzy tysiÈclecia, byïy wielokrotnie dzielone i róĝnicowane politycznie, czÚsto z powodu nieudolnoĂci apatycznych wïadz, które przeceniaïy sprawy cywilne, a nie doceniaïy spraw
wojskowych. Historia Chin, podobnie jak bardzo zróĝnicowana historia
Zachodu, moĝe nas nauczyÊ jeszcze wielu rzeczy.
Ostatni, bardzo sïynny akapit naleĝy rozumieÊ nie tylko jako zapewnienie, ĝe stosowanie wywiadu wojskowego jest konieczne i niezwykle
istotne (o czym byïa juĝ mowa w pierwszym rozdziale i co zostanie
jeszcze wspomniane w rozdziale pod tytuïem „Zatrudnianie szpiegów”),
ale równieĝ jako przytyk wobec tych, którzy — zaĂlepieni zewnÚtrznym
zagroĝeniem i nastawieni na zdobywanie tajnych informacji — nie dokonali oceny wïasnych moĝliwoĂci. Na polu bitwy — rozumianym
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zarówno w sensie dosïownym, jak i przenoĂnym — nieznajomoĂÊ
swoich sïabych i mocnych stron prowadzi do zastosowania nieodpowiednich strategii i w efekcie do bolesnej klÚski, co pokazaï choÊby
konflikt Stanów Zjednoczonych z Wietnamem.
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