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Wojowniczka w bitwie uczuæ
Czy w mi³oœci mo¿na stosowaæ strategie wojskowe? Je¿eli prawdê mówi hiszpañskie
przys³owie, wed³ug którego na wojnie i w mi³oœci wszystkie chwyty s¹ dozwolone, jest
to jak najbardziej wskazane. Bo czy istnieje coœ bardziej skomplikowanego od
intymnego zwi¹zku? A ile razy – samotnie lub z przyjació³kami – zdarzy³o Ci siê
opracowywaæ wymyœlne triki oraz planowaæ ró¿ne drobne podstêpy, maj¹ce sprawiæ,
¿e druga strona oszaleje z mi³oœci?
Musisz jednak wiedzieæ, ¿e istniej¹ taktyki mniej lub bardziej nadaj¹ce siê do
osi¹gniêcia konkretnego celu. Nie chodzi przecie¿ o u¿ycie si³y fizycznej, tylko
zastosowanie inteligentnych forteli, które pomog¹ Ci jak najlepiej wykorzystaæ
wszystkie Twoje atuty, a przy okazji skrzêtnie omijaæ to, co mog³oby Ci zaszkodziæ.
Wiêkszoœæ z nas, kobiet, intuicyjnie i zupe³nie nieœwiadomie wci¹¿ pos³uguje siê t¹
sztuk¹ – sztuk¹ strategii maj¹cych na celu zwabienie, uwiedzenie, zdobycie czy
oczarowanie mê¿czyzn. To w³aœnie ta umiejêtnoœæ stosowania odpowiednich taktyk jest
tematem Sztuki wojny, traktatu przypisywanego chiñskiemu genera³owi Sun-Tzu, który
jednak – jak twierdzi Valerie Tasso w przedmowie do tej fascynuj¹cej ksi¹¿ki
– z powodzeniem móg³by okazaæ siê... kobiet¹.
Zapoznaj¹c siê z t¹ now¹ wersj¹ klasycznego tekstu Sun-Tzu, przekonasz siê, ¿e spryt,
odpowiednie przygotowanie, planowanie, umiejêtnoœæ oceny tego, kiedy lepiej jest
zaczekaæ, a kiedy ruszyæ do ataku – to broñ, która sprawi, i¿ Twój mi³osny przeciwnik
skapituluje i pokonany legnie u Twych stóp.
Przekonaj siê, czy rozwi¹zania taktyczne sprawdzone w tysi¹cu bitew bêd¹ równie
skuteczne w Waszym namiêtnym starciu.
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Prowadzenie wojny
1 Sun Tzu rzek: jeeli w dziaaniach wojennych prowadzonych na danym terenie ma si do dyspozycji tysic szybkich
rydwanów, tysic cikich wozów pomocniczych, sto tysicy
onierzy w zbrojach oraz zapasy wystarczajce, eby sprawnie
posuwa si do przodu, to nakady na kampani zewntrzn
oraz koszty wasne, sumy wydane na opacenie doradców oraz
przyjmowanie goci, drobne wydatki na rzeczy takie jak klej,
laka, a równie na utrzymanie rydwanów i zapewnienie wyposaenia wojska wynios dziennie tysic sztuk zota. Taki
jest koszt zmobilizowania stutysicznej armii22.
2 Kiedy ruszasz do boju, a zwycistwo dugo nie nadchodzi,
tpieje bro onierzy i ganie ich zapa. Gdy bdziesz oblega
miasto, wojsko powoli traci bdzie si23.
22

Jeeli tylko osignicie naszego celu nie bdzie wymagao jakiego
specjalnego wydatku (takiego jak zakup jakiej nowej kiecki, czy te
odnowienie zawartoci szuflady z bielizn), cay potrzebny nam kapita — to kapita intelektualny.

23

Nasze dziaania majce na celu zdobycie ukochanego mczyzny nie
powinny niepotrzebnie si przedua , gdy moe si to przyczyni
do tego, e si zniechcimy. Poza tym która z naszych rywalek mogaby wykorzysta sytuacj na sw korzy , co mogoby bardzo powanie osabi nasz pozycj.
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3 Powtarzam raz jeszcze: jeeli kampania bdzie si przedua , zasoby pastwa zostan wystawione na cik prób.
4 Gdy twoja bro stpieje, a twój duch upadnie, gdy zmalej
twe siy i skurcz si zasoby zota, pojawi si mog inni dowódcy pragncy wykorzysta niekorzystne pooenie, w jakim
si znalaze. Nawet najmdrzejszy genera nie jest w stanie
uchroni si przed tragicznymi konsekwencjami, jakie pociga
za sob tego rodzaju sytuacja24.
5 Tak wic, chocia nieraz syszy si o gupocie popiechu
w prowadzeniu wojny, nikt nigdy nie wspomina, eby opieszaa
kampania niosa ze sob co mdrego.
6

aden kraj nie skorzysta nigdy na przeduajcej si wojnie.

7 Tylko ci, którzy bior pod uwag niebezpieczestwa zwizane z prowadzeniem wojny, s w stanie dokadnie pozna
najkorzystniejszy sposób jej prowadzenia.
8 Wyszkolony dowódca nie ma potrzeby ogaszania drugiego
poboru, nie musi te dwa razy transportowa zapasów.
9 Zabierz cay sprzt wojskowy z domu, ale ywno zagarniaj
z terytoriów wroga. W ten sposób wojsko zawsze bdzie dysponowa wystarczajc iloci prowiantu, eby si wyywi 25.
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Patrz wyej.
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Li-Quan, autor komentarzy do oryginalnego tekstu, zaznacza w tym
miejscu: „Jeeli posiadasz wasn bro i moesz zabra zapasy nieprzyjacielowi, niczego ci nie zabraknie, nawet gdyby walki toczyy si
daleko”. W naszym wypadku cytowana „bro wasna” to nasz spryt,
inteligencja, uwodzicielska moc i pewno siebie, jak równie inne
atuty, które mogyby rozbroi , wycieczy i pozbawi rodków obronnych
nawet najbardziej odpornego kochanka (w ten sposób „zagarniamy
zapasy wroga”).
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10 Armia zubaa skarb pastwa, gdy transportuje prowiant
daleko. Od przewoenia prowiantu na due odlegoci biednieje lud.
11 Blisko stacjonujcego wojska sprawia, e ceny ywnoci
id w gór, a wysokie ceny wyczerpuj zasoby finansowe ludu.
12 Kiedy zasoby si kocz, wieniacy zostan obcieni
nowymi, cikimi do spaty podatkami.
13 i 14 Gdy zmaleje sia ludzi i skurczy si ich majtek, domy
w kraju opustoszej i znikn trzy dziesite wpywów pastwa;
w tym czasie koszty poniesione przez wadc na zniszczone rydwany, wyczerpane konie, hemy i napierniki, uki i strzay, dzidy
i tarcze ochronne, kolczugi, woy pocigowe i cikie wozy wzrosn do czterech dziesitych cakowitych dochodów pastwa26.
15 Tak wic mdry dowódca stara si pozyskiwa zapasy od
wroga. Jeden wóz ywnoci zdobytej od wroga równa si dwudziestu naszym. Podobnie, jeden jedyny pikul jego paszy jest wart
dwudziestu pochodzcym z naszego magazynu.
16 Dlatego te, gdy w bitwie pomidzy rydwanami zdoby-

tych zostanie dziesi lub wicej rydwanów wroga, wynagrodzi
naley tego onierza, który zdoby pierwszy z nich. Chorgwie
wroga zastpi naley wasnymi i w ten sposób zdobyte wozy
wykorzystane by mog na równi z naszymi rydwanami. Dobrze
traktujcie i chrocie schwytanych jeców27.
26

Patrz wyej.
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W miar jak opanowywa bdziemy coraz wiksze poacie terenu, musimy szczegóowo rozwaa , jakie elementy nowo zaistniaej sytuacji
(na przykad zaufanie nieprzyjaciela, które wanie udao nam si pozyska ) moemy wykorzysta , eby zwikszy nasz moc. W komentarzu
autorstwa Jo-Yanxi czytamy na ten temat, co nastpuje: „Jeeli bdziesz
umia wykorzysta si wroga do pokonania go — bdziesz silny,
gdziekolwiek by si nie znalaz”.
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17 Suszne powiedzenie gosi: wykorzystuj pokonanego wroga, eby sta si silniejszym28.
18 Tak wic, niech twoim gównym celem w wojnie bdzie
zwycistwo, a nie przeduajce si dziaania.
19 W ten sposób moe okaza si, e dowódca wojskowy jest
panem losu ludu, czowiekiem, od którego zaley, czy naród y
bdzie w pokoju, czy te znajdzie si w niebezpieczestwie.
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Patrz wyej.

