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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.
 

http://septem.pl/view3571U~artwak
http://www.septem.pl/ksiazki/artwak.htm
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Prowadzenie wojny

 1   Sun Tzu rzek�: je�eli w dzia�aniach wojennych prowadzo-
nych na danym terenie ma si� do dyspozycji tysi�c szybkich
rydwanów, tysi�c ci��kich wozów pomocniczych, sto tysi�cy
�o�nierzy w zbrojach oraz zapasy wystarczaj�ce, �eby sprawnie
posuwa	 si� do przodu, to nak�ady na kampani� zewn�trzn�
oraz koszty w�asne, sumy wydane na op�acenie doradców oraz
przyjmowanie go�ci, drobne wydatki na rzeczy takie jak klej,
laka, a równie� na utrzymanie rydwanów i zapewnienie wy-
posa�enia wojska wynios� dziennie tysi�c sztuk z�ota. Taki
jest koszt zmobilizowania stutysi�cznej armii22.

 2   Kiedy ruszasz do boju, a zwyci�stwo d�ugo nie nadchodzi,
t�pieje bro� �o�nierzy i ga�nie ich zapa�. Gdy b�dziesz oblega	
miasto, wojsko powoli traci	 b�dzie si��23.
                                                          
22 Je�eli tylko osi�gni�cie naszego celu nie b�dzie wymaga�o jakiego�

specjalnego wydatku (takiego jak zakup jakiej� nowej kiecki, czy te�
odnowienie zawarto�ci szuflady z bielizn�), ca�y potrzebny nam ka-
pita� — to kapita� intelektualny.

23 Nasze dzia�ania maj�ce na celu zdobycie ukochanego m��czyzny nie
powinny niepotrzebnie si� przed�u�a	, gdy� mo�e si� to przyczyni	
do tego, �e si� zniech�cimy. Poza tym która� z naszych rywalek mo-
g�aby wykorzysta	 sytuacj� na sw� korzy�	, co mog�oby bardzo po-
wa�nie os�abi	 nasz� pozycj�.
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 3   Powtarzam raz jeszcze: je�eli kampania b�dzie si� przed�u-
�a	, zasoby pa�stwa zostan� wystawione na ci��k� prób�.

 4   Gdy twoja bro� st�pieje, a twój duch upadnie, gdy zmalej�
twe si�y i skurcz� si� zasoby z�ota, pojawi	 si� mog� inni do-
wódcy pragn�cy wykorzysta	 niekorzystne po�o�enie, w jakim
si� znalaz�e�. Nawet najm�drzejszy genera� nie jest w stanie
uchroni	 si� przed tragicznymi konsekwencjami, jakie poci�ga
za sob� tego rodzaju sytuacja24.

 5   Tak wi�c, chocia� nieraz s�yszy si� o g�upocie po�piechu
w prowadzeniu wojny, nikt nigdy nie wspomina, �eby opiesza�a
kampania nios�a ze sob� co� m�drego.

 6   
aden kraj nie skorzysta� nigdy na przed�u�aj�cej si� wojnie.

 7   Tylko ci, którzy bior� pod uwag� niebezpiecze�stwa zwi�-
zane z prowadzeniem wojny, s� w stanie dok�adnie pozna	
najkorzystniejszy sposób jej prowadzenia.

 8   Wyszkolony dowódca nie ma potrzeby og�aszania drugiego
poboru, nie musi te� dwa razy transportowa	 zapasów.

 9   Zabierz ca�y sprz�t wojskowy z domu, ale �ywno�	 zagarniaj
z terytoriów wroga. W ten sposób wojsko zawsze b�dzie dys-
ponowa	 wystarczaj�c� ilo�ci� prowiantu, �eby si� wy�ywi	25.

                                                          
24 Patrz wy�ej.
25 Li-Quan, autor komentarzy do oryginalnego tekstu, zaznacza w tym

miejscu: „Je�eli posiadasz w�asn� bro� i mo�esz zabra	 zapasy nie-
przyjacielowi, niczego ci nie zabraknie, nawet gdyby walki toczy�y si�
daleko”. W naszym wypadku cytowana „bro� w�asna” to nasz spryt,
inteligencja, uwodzicielska moc i pewno�	 siebie, jak równie� inne
atuty, które mog�yby rozbroi	, wycie�czy	 i pozbawi	 �rodków obronnych
nawet najbardziej odpornego kochanka (w ten sposób „zagarniamy
zapasy wroga”).
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 10   Armia zuba�a skarb pa�stwa, gdy transportuje prowiant
daleko. Od przewo�enia prowiantu na du�e odleg�o�ci bied-
nieje lud.

 11   Blisko�	 stacjonuj�cego wojska sprawia, �e ceny �ywno�ci
id� w gór�, a wysokie ceny wyczerpuj� zasoby finansowe ludu.

 12   Kiedy zasoby si� ko�cz�, wie�niacy zostan� obci��eni
nowymi, ci��kimi do sp�aty podatkami.

 13 i 14   Gdy zmaleje si�a ludzi i skurczy si� ich maj�tek, domy
w kraju opustoszej� i znikn� trzy dziesi�te wp�ywów pa�stwa;
w tym czasie koszty poniesione przez w�adc� na zniszczone ry-
dwany, wyczerpane konie, he�my i napier�niki, �uki i strza�y, dzidy
i tarcze ochronne, kolczugi, wo�y poci�gowe i ci��kie wozy wzro-
sn� do czterech dziesi�tych ca�kowitych dochodów pa�stwa26.

 15   Tak wi�c m�dry dowódca stara si� pozyskiwa	 zapasy od
wroga. Jeden wóz �ywno�ci zdobytej od wroga równa si� dwu-
dziestu naszym. Podobnie, jeden jedyny pikul jego paszy jest wart
dwudziestu pochodz�cym z naszego magazynu.

 16   Dlatego te�, gdy w bitwie pomi�dzy rydwanami zdoby-
tych zostanie dziesi�	 lub wi�cej rydwanów wroga, wynagrodzi	
nale�y tego �o�nierza, który zdoby� pierwszy z nich. Chor�gwie
wroga zast�pi	 nale�y w�asnymi i w ten sposób zdobyte wozy
wykorzystane by	 mog� na równi z naszymi rydwanami. Dobrze
traktujcie i chro�cie schwytanych je�ców27.
                                                          
26 Patrz wy�ej.
27 W miar� jak opanowywa	 b�dziemy coraz wi�ksze po�acie terenu, mu-

simy szczegó�owo rozwa�a	, jakie elementy nowo zaistnia�ej sytuacji
(na przyk�ad zaufanie nieprzyjaciela, które w�a�nie uda�o nam si� pozy-
ska	) mo�emy wykorzysta	, �eby zwi�kszy	 nasz� moc. W komentarzu
autorstwa Jo-Yanxi czytamy na ten temat, co nast�puje: „Je�eli b�dziesz
umia� wykorzysta	 si�� wroga do pokonania go — b�dziesz silny,
gdziekolwiek by� si� nie znalaz�”.
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 17   S�uszne powiedzenie g�osi: wykorzystuj pokonanego wro-
ga, �eby sta	 si� silniejszym28.

 18   Tak wi�c, niech twoim g�ównym celem w wojnie b�dzie
zwyci�stwo, a nie przed�u�aj�ce si� dzia�ania.

 19   W ten sposób mo�e okaza	 si�, �e dowódca wojskowy jest
panem losu ludu, cz�owiekiem, od którego zale�y, czy naród �y	
b�dzie w pokoju, czy te� znajdzie si� w niebezpiecze�stwie.

                                                          
28 Patrz wy�ej.




