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„Sztuka wojny” Sun Tzu i „Metody wojskowe” Sun Pina przedstawiaj¹ zbiór zaleceñ
i rad dla ka¿dego, kto zarz¹dza ludŸmi, stawia czo³a wyzwaniom oraz walczy o pozycjê
swoj¹ i swoich podw³adnych.
Zawarta w tej ksi¹¿ce wiedza nie wymaga naukowego przygotowania i jest przystêpna
dla ka¿dego czytelnika. S³owa chiñskich mêdrców to esencja wiedzy o zachowaniu siê
w ka¿dej, nawet najtrudniejszej sytuacji ¿yciowej i sposobach wyjœcia z niej.
O skutecznoœci ponadczasowych chiñskich nauk wiedz¹ nie tylko azjatyccy politycy
i wojskowi, którzy od dwu i pó³ tysi¹ca lat stosuj¹ siê do jej zaleceñ. O sile chiñskich
traktatów przekonali siê równie¿ Amerykanie, którzy od kilkudziesiêciu lat wyk³adaj¹
wiedzê Sun Tzu i Sun Pina na uczelniach wojskowych.
Opanowanie skutecznych strategii przydaje siê nie tylko na wojnie, ale równie¿
na co dzieñ. Nauki Sun Tzu i Sun Pina nadaj¹ siê do zastosowania w negocjacjach,
windykacjach, marketingu, reklamie, sporcie, walce z konkurencj¹, zarz¹dzaniu ludŸmi
i obronie w³asnych interesów. Te traktaty ucz¹ zwyciê¿aæ.
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SUN TZU ♦ SZTUKA

WOJNY

Sun Tzu powiedział:
Generalnie metoda prowadzenia wojny jest taka: najlepiej zachować stolicę wroga, bo jej zniszczenie jest gorszym
wyjściem. Najlepiej ocalić jego armię, bo jej zniszczenie
jest gorszym wyjściem. Najlepiej ocalić jego bataliony, bo
ich zniszczenie jest gorszym wyjściem. Najlepiej ocalić jego kompanie, bo ich zniszczenie jest gorszym wyjściem.
Najlepiej ocalić jego jednostki, bo ich zniszczenie jest
gorszym wyjściem. Dlatego sto zwycięstw w stu bitwach
nie jest szczytem osiągnięć. Prawdziwym szczytem osiągnięć jest podbicie armii wroga bez walki.
###
Najważniejszą umiejętnością w prowadzeniu wojny jest
atakowanie planów przeciwnika, gorsze jest atakowanie jego
sprzymierzeńców, jeszcze gorsze atakowanie jego armii,
a najgorsze atakowanie ufortyfikowanych miast.
Taktykę atakowania ufortyfikowanych miast można
zastosować tylko wtedy, gdy jest to nieuniknione. Na
przygotowywanie ruchomych osłon, uzbrojonych wozów
i innych maszyn oraz sprzętu potrzeba trzech miesięcy.
Budowa szańców zajmuje kolejne trzy miesiące. Jeżeli dowódca nie okiełzna swojej niecierpliwości i rozpocznie
atak z ludźmi wspinającymi się na fortyfikacje jak mrówki, straci jedną trzecią żołnierzy i oficerów, a miasta i tak
nie zdobędzie. Ataki na ufortyfikowane miasta kończą się
klęską.
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A zatem kto zna się na wojnie, podbija armie bez
przystępowania do bitwy, zajmuje ufortyfikowane miasta
bez oblegania ich i niszczy państwo przeciwnika bez
przedłużających się walk. Musi walczyć pod Niebem, stawiając sobie za najwyższy cel coś innego niż zniszczenie.
Wtedy broń nie stępieje, a korzyści zostaną osiągnięte.
Oto strategia planowania ofensywy.
###
Na ogół strategia prowadzenia wojny jest taka: jeżeli
jesteś dziesięć razy silniejszy od nieprzyjaciół, otocz ich.
Jeżeli pięć razy — atakuj ich. Jeżeli dwa razy — podziel
swoje wojska. Jeżeli twoje siły są równe siłom wroga, możesz nawiązać walkę. Jeżeli jesteś słabszy, możesz zastosować podstęp. Jeżeli przeciwnik znacznie przewyższa cię siłą, unikaj go; albowiem słaby, który działa nieelastycznie,
zostaje jeńcem silniejszego.
###
Dowódca jest filarem podtrzymującym państwo. Jeżeli
jest wszechstronnie utalentowany, państwo będzie silne.
Jednak jeżeli w filarze pojawiają się pęknięcia, państwo
nieuchronnie staje się słabsze.
###
Są trzy przypadki, w których władca, postępując nierozważnie, stawia armię w trudnej sytuacji:
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Nie wie, że Trzy Armie nie powinny szturmować
i rozkazuje atak lub nie wie, że Trzy Armie
nie powinny się wycofywać i zarządza odwrót.
Nazywa się to „zmyleniem armii”.
Nie rozumie wojskowego charakteru Trzech Armii
i rządzi nimi jak administracją cywilną. Tym
samym wprowadza dezorientację wśród oficerów.
Nie rozumie taktycznej równowagi siły Trzech
Armii, a bierze odpowiedzialność za dowodzenie.
Tym samym sieje nieufność wśród oficerów.
A gdy w Trzech Armiach panuje dezorientacja
i nieufność, istnieje niebezpieczeństwo, że przy
najbliższej sposobności wykorzystają to panowie
feudalni. Nawiązuje to do powiedzenia, że
„zdezorganizowana armia daje przeciwnikowi
zwycięstwo”.
###
Oto pięć czynników, które pozwalają przewidzieć zwycięstwo:
Kto wie, kiedy może walczyć, a kiedy nie może,
odnosi zwycięstwo.
Kto wie, kiedy wystawić do walki dużą liczbę ludzi,
a kiedy małą, odnosi zwycięstwo.
Ten, kogo żołnierze wyżsi i niżsi stopniem mają
te same pragnienia, odnosi zwycięstwo.
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Ten, kto jest w pełni przygotowany i czeka
na nieprzygotowanych, odnosi zwycięstwo.
Ten, kto ma zdolnego dowódcę, któremu władca
nie wchodzi w drogę, odnosi zwycięstwo.
Tych pięć czynników zwanych jest Tao
przewidywania zwycięstwa.
###
Tak więc zostało powiedziane, że kto zna wroga i zna
siebie, temu nic nie grozi, choćby w stu bitwach. Kto nie
zna wroga, a zna siebie, czasami odnosi zwycięstwo, a czasami ponosi klęskę. Kto nie zna ani wroga, ani siebie,
nieuchronnie ponosi klęskę w każdej walce.

