
1Arta războiului

Sun Tzu

Arta rãzboiului

Traducere din limba francezã
de Raluca Pârvu

ANTET



2 SUN TZU
© Toate drepturile pentru versiunea în limba românã 
sunt acordate Editurii Antet.

Redactor: Nicolae Nãstase
Tehnoredactare computerizatã: Cristina Antonescu
Coperta: Ion Nãstase

ISBN 978-973-636-515-7



3Arta războiului

Notã biograficã1

Sun Tzu era originar din statul Ch’i. Datoritã cãrþii sale de spre
arta rãzboiului, el a obþinut o audienþã la Ho Lu, regele Statului Wu2.

Ho Lu spune: „Þi-am citit în întregime cele treisprezece articole,
domnule3. Poþi proceda la o micã demonstraþie a artei de a stã pâni
miºcarea trupelor?“

Sun Tzu rãspunde: „Pot“.
Ho Lu întreabã: „Poþi face acelaºi lucru ºi cu femeile?“
Sun Tzu spuse: „Da“.
De îndatã, regele îºi dãdu încuviinþarea ºi ordonã sã fie aduse

de la Curte o sutã optzeci de femei frumoase4.
Sun Tzu le repartizã în douã companii ºi puse în fruntea lor pe

cele douã concubine preferate ale regelui. El le învãþã pe toate sã
poarte o halebardã. Apoi el spuse: „ªtiþi unde se gãseºte inima, unde
se gãsesc mâna dreaptã, mâna stângã ºi spatele?“

Femeile spuserã: „ªtim“.
Sun Tzu spuse: «Când ordon „Faþa“ întoarceþi-vã cu faþa, inima

cãtre mine; când spun „Stânga“ întoarceþi-vã cãtre mâna stângã;
când spun „Dreapta“ cãtre dreapta; când spun „Înapoi“ întoar ceþi-mi
spatele».

Femeile spuserã: „Am înþeles“.
Dupã enunþarea acestor pregãtiri, au fost aduse armele cã lãu -

lui5.
Sun Tzu repetã ordinele de trei ori ºi le explicã de cinci ori, dupã

care bãtu semnalul pe tobã: „Întoarceþi-vã la dreapta“. Femeile iz -
bucnirã în râs.

1. Aºa cum figureazã în S. C. Sun Tzu Wu Ch’i Lieh Chuan.
2. Procedeazã obiºnuit pentru a-ºi asigura un protector puternic.
3. Aceastã afirmaþie dovedeºte numai cã existau treisprezece articole

în momentul când Ssu Ma Ch’ien a redactat SC-ul.
4. Dupã altã versiune, numãrul lor era de trei sute.
5. Pentru a arãta cã el vorbea serios.
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Sun Tzu zise: „Dacã indicaþiile nu sunt clare ºi ordinele n-au
fost complet explicate, este vina comandantului“. El mai repetã or -
dinele de trei ori ºi le explicã de cinci ori, ºi bãtu pe tobã semna -
lul de întoarcere la stânga. Din nou femeile izbucnirã în râs.

Sun Tzu zise: „Dacã indicaþiile nu sunt clare ºi ordinele nu sunt
explicite, este vina comandantului. Dar dacã indicaþiile au fost ex -
plicate ºi ordinele nu sunt executate conform legii militare, aceas-
 ta înseamnã crimã din partea ofiþerilor“. Apoi, el ordonã: „cãpitanii
companiei de dreapta ºi a celei de stânga sã fie decapitaþi“.

Regele statului Wu, care de la terasa sa, asista la scenã, vãzu cã
cele douã concubine ale sale mult iubite vor fi executate. El se în -
fricoºã ºi trimise în grabã curierul sãu de câmp sã ducã mesajul ur -
mãtor: „Eu ºtiu acum cã generalul este capabil sã foloseascã trupe.
Fãrã aceste douã concubine hrana mea nu va mai avea nici un gust.
Dorinþa mea este ca ele sã nu fie executate“.

Sun Tzu rãspunse: „Servitorul vostru a primit deja de la voi în -
vestitura de comandant ºef; aºadar, când comandantul este în frun-
 tea armatei, el nu este obligat sã accepte toate ordinele suveranu -
lui“.

El ordonã, deci, ca cele douã femei care comandaserã trupele
sã fie executate, ca sã dea un exemplu. Apoi el numi în fruntea com-
 paniilor pe cele care ocupau gradul imediat inferior.

Dupã aceea din nou, el dãdu drumul la tobã ºi femeile se în -
toarserã la stânga, la dreapta, cu faþa, cu spatele, se puserã în ge -
nunchi, se ridicarã toate, exact cum cerea exerciþiul impus. Ele nu
îndrãzniserã sã facã nici cel mai mic zgomot.

Sun Tzu trimise atunci un mesager regelui pentru a-i aduce ºti -
rea urmãtoare: „Trupele sunt acum în ordine. Regele poate co borî
pentru a le trece în revistã ºi a le inspecta. Ele pot fi folosite dupã
voia regelui, ele pot merge prin foc ºi prin apã“.

Regele din Wu spuse: „Generalul poate sã se retragã în apar -
ta mentele sale ºi sã se odihneascã. Eu nu doresc sã vin sã le in -
spectez“.

Sun Tzu spuse: „Regelui nu-i plac decât cuvintele goale. El nu-i
capabil sã le punã în practicã“.

Ho Lu îºi dãdu seama atunci de capacitãþile lui Sun Tzu ca ºef
al armatei ºi, ca urmare, îl numi general. Sun Tzu provocã puter -
nicul stat Ch’u la vest ºi pãtrunse în Ying; la nord, el ameninþã sta -
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tul Ch’i ºi Chin6. Dacã numele de Wu s-a ilustrat printre acelea
ale seniorilor feudali, este în parte datoritã realizãrilor lui Sun Tzu
(Yueh Chueh Shu spuse: „Dincolo de Poarta Wu la Wu Hsieh, la
o distanþã de zece li, se aflã un mare monument funerar, care este
acela al lui Sun Tzu!7“).

6. Nici un alt document istoric nu vine sã coroboreze aceste informaþii.
7. Fraza între paranteze a fost adãugatã ca însemnare de Sun Hsing Yen.

Lucrarea pe care o citeazã este probabil apocrifã. Ea ar data din sec. al
IV-lea î.Ch. sau la o datã ulterioarã. Wu Hsieh este moderna Su Chou.
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I

Evaluãri1

Sun Tzu a spus:

1. Rãzboiul este o problemã de o importanþã vitalã pentru stat,
domeniu al vieþii ºi al morþii, calea care duce spre supravieþuire sau
spre nimicire2. E neapãrat necesar sã fie studiat temeinic.

Li Ch’uan: Armele sunt instrumente de rãu augur.
Rãzboiul este o problemã serioasã: ne temem cã oamenii n-ar

trebui sã porneascã la rãzboi fãrã cugetarea pe care acesta o me -
ritã.

2. Evaluaþi-l, deci, în funcþie de cinci factori fundamentali ºi com-
 paraþi cele ºapte elemente enumerate mai departe3. Aºa vã veþi
putea da seama de datele lui esenþiale.

3. Primul dintre aceºti factori este influenþa moralã; cel de-al doi -
lea, condiþiile atmosferice, al treilea, terenul, al patrulea, comandan -
tul ºi al cincilea, doctrina 4.

1. Titlul înseamnã calcule, planuri. Ediþia Sept Classiques militaires are ca
titlu: Supputations Préliminaires. Primul punct despre care se vor beºte
este operaþiunea pe care noi o numim evaluare (sau apreciere) a si -
tu aþiei.

2. Variantã: Cãci „câmpul de bãtãlie“ este locul vieþii ºi al morþii ºi „rãz -
boiul calea care duce spre supravieþuire sau spre nimicire“.

3. Sun Hsing Yen urmeazã aici pe Tung Tien ºi lasã deoparte caracte rul
Shih: întrebãri, factori sau probleme. Fãrã acest caracter versetul nu
are nici un sens. 

4. Aici Tao este tradus prin influenþã moralã. El este, în general, redat prin
expresia calea dreaptã. Aici el se referã la moralitatea guvernului ºi, în
special, la aceea a suveranului. Dacã suveranul conduce cu dreptate ºi
bunãtate, el urmeazã drumul drept sau calea dreaptã, ºi astfel practicã
un grad superior de influenþã moralã. Caracterul Fa, redat aici prin cu -
vântul „doctrinã“, înseamnã, în primul rând, lege sau metodã.
În titlul lucrãrii el este tradus prin „artã“. Dar în versetul 8, Sun Tzu pre-
 cizeazã cã aici el vorbeºte de ceea ce noi numim doctrinã.
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Chang Yu: „Ordinea enumerãrii de mai sus este perfect clarã.
Când se adunã trupe pentru a pedepsi pe cei vinovaþi, consiliul
templului þine seama, mai întâi, de bunãvoinþa suveranilor ºi de
încrederea popoarelor lor, apoi de oportunitatea anotimpului ºi,
în sfârºit, de dificultãþile topografice. Dupã o deliberare aprofun -
datã asupra acestor trei puncte, un general este desemnat pentru
a porni atacul5. De îndatã ce trupele au trecut frontierele, res pon -
sabilitatea legii ºi a comandamentului îi revine generalului“.

4. Prin influenþa moralã înþeleg ceea ce determinã armonia
dintre popor ºi conducãtorii lui, fãcându-l sã-i urmeze în viaþã ºi în
moarte, fãrã ca oamenii sã se teamã cã-ºi primejduiesc zilele6.

Chang Yu: «Cu singura condiþie ca oamenii sã fie trataþi cu
bunã tate, dreptate ºi echitate ºi sã li se acorde încredere, armata
va avea spirit de echipã ºi toþi vor fi fericiþi sã-ºi serveascã ºefii.
Car tea Metamorfozelor spune: „Cu bucuria de a trece peste greu -
tãþi, poporul uitã pericolul de moarte“.»

5. Prin condiþii meteorologice înþeleg jocul reciproc al for þe lor
naturii, efectele frigului iernii ºi ale cãldurii verii, ºi de asemenea,
conducerea operaþiunilor militare în acord cu anotimpurile7.

6. Prin teren, înþeleg distanþele, uºurinþa sau dificultatea de a
le strãbate, lãrgimea sau îngustimea terenului ºi ºansele de viaþã
sau de moarte pe care le oferã.

Mei Yao Ch’en: „…Când conduci trupe, este primordial sã cu -
noºti dinainte caracteristicile terenului. În funcþie de distanþe, se
poate pune în aplicare un plan de intervenþie indirectã sau de ac -
þiune directã. Cunoscând gradul mai mult sau mai puþin mare de
uºurinþã sau de dificultate cu care poate fi parcurs terenul, este

5. Existã, în chinezã, termeni preciºi, care nu se deosebesc prea mult de
cuvântul atac. Chang Yu foloseºte o expresie care înseamnã a pe depsi
pe vinovaþi. Alte caractere au semnificaþii precise ca a ataca pe furiº,
a ataca pe neaºteptate, a suprima pe rebeli, a supune etc.

6. Variantã: „Influenþa moralã e ceea ce determinã acordul poporului cu
superiorii sãi…“ Ts’ao Ts’ao spune cã, „pentru a conduce poporul pe
calea (sau comportarea) dreaptã trebuie sã-l instruieºti“.

7. Este evident cã, caracterul T’ien, cerul, are în acest verset sensul de
condiþii meteorologice, pe care îl are astãzi.
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posibil sã evaluezi dacã este mai avantajos sã foloseºti infanteria
sau cavaleria.“

„ªtiind unde se îngusteazã ºi unde se lãrgeºte terenul, se va pu -
tea calcula mãrimea efectivelor ce trebuie angajate. ªtiind unde
trebuie sã se dea bãtãlia, ºtii în ce moment trebuie sã-þi concen -
trezi sau sã-þi dispersezi forþele8.“

7. Prin comandament – autoritate înþeleg calitãþile de înþelep-
 ciune, de dreptate, de omenie, de curaj ºi de severitate ale gene -
ralului.

Li Ch’uan: „Aceste cinci calitãþi sunt cele ale generalului. De
aceea, în armatã este numit Respectatul“.

Tu Mu: „…Dacã comandantul este înzestrat cu înþelepciune,
el este în mãsurã sã-ºi dea seama de schimbarea situaþiei ºi sã ac -
þioneze prompt. Dacã este drept, oamenii sãi vor ºti exact ce re c-
ompense ºi pedepse li se cuvin.

„Dacã este omenos, el îºi iubeºte semenul, îi împãrtãºeºte sen-
 timentele ºi-i preþuieºte munca ºi osteneala. Dacã este curajos,
obþine victorii sesizând fãrã ezitare momentul potrivit. Dacã este
sever, trupele lui sunt disciplinate, pentru cã îi ºtiu de fricã ºi se
tem de pedeapsã“.

Shen Pao Hsu zise: „Dacã un general nu este curajos, el va fi in -
capabil sã-ºi învingã ezitãrile ºi sã facã proiecte mari“.

8. Prin doctrinã înþeleg organizarea, autoritatea, promovarea ofi -
þerilor la rangul cuvenit, siguranþa cãilor de aprovizionare ºi grija
de a face faþã nevoilor esenþiale ale armatei.

9. Nu existã general care sã nu fi auzit vorbindu-se de aceste
cinci puncte. Cei care le stãpânesc înving, cei care nu le stãpânesc,
sunt învinºi.

10. Atunci când elaborezi un plan de rãzboi, comparã urmãtoa -
rele elemente apreciindu-le cu cea mai mare minuþiozitate.

11. Dacã îmi spuneþi cine e suveranul cu cea mai mare în râu -
rire moralã, comandantul ºef cel mai competent, armata care are
de partea sa avantajul condiþiilor meteorologice ºi ale terenului, ºi

8. „Cunoscând terenul vieþii ºi al morþii…“ este, aici, redat prin „Dacã el
ºtie unde va da bãtãlia“.
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în sânul cãreia regulamentele sunt cel mai riguros respectate ºi or -
dinele cel mai bine executate, îmi arãtaþi care sunt trupele cele mai
puternice9.

Chang Yu: „Cãruþe solide, cai rapizi, trupe curajoase, arme as -
cuþite – aºa încât aceste trupe sã exulte la duruitul tobei care dã
semnalul de atac ºi care se înfurie când aud sunând retragerea. Cel
care se gãseºte într-o situaþie ca aceasta este puternic“.

12. Cine are ofiþerii ºi oamenii cei mai bine pregãtiþi?
Tu Yu: «… Iatã de ce Maestrul Wang spune: „Dacã ofiþerii nu

sunt supuºi unui antrenament sever, ei vor fi neliniºtiþi ºi vor ezita
pe câmpul de luptã; dacã generalii nu au o experienþã te mei nicã,
ei vor ceda când se vor gãsi în faþa inamicului“».

13. ªi cine atribuie recompensele ºi pedepsele cu cel mai mare
discernãmânt?

Tu Mu: Nu trebuie fãcut exces nici într-un sens, nici în celãlalt.

14. Voi fi în mãsurã sã prevãd de partea cui va fi victoria ºi de
partea cui înfrângerea.

15. Dacã este folosit un general care ºi-a însuºit strategia mea,
este sigur cã va învinge. Trebuie pãstrat! Dacã este folosit un ge -
neral care refuzã sã dea atenþie strategiei mele, este sigur cã va fi
învins. Trebuie îndepãrtat!

16. Þinând seama de avantajele prezentate de planurile mele,
generalul trebuie sã creeze condiþii care sã contribuie la reali za rea
lor10. Prin condiþii înþeleg cã el trebuie sã acþioneze cu promptitu -
dine potrivit cu ceea ce este avantajos ºi astfel sã fie stãpân pe si -
tuaþie.

17. Întreaga artã a rãzboiului este bazatã pe înºelãtorie.

18. De aceea, dacã eºti capabil, simuleazã incapacitatea, dacã
eºti activ, simuleazã pasivitatea.

9. În acest verset ºi în celelalte douã care urmeazã, sunt citate cele ºapte
elemente la care se referã versetul 2.

10. Comentatorii nu sunt de acord cu interpretarea acestui verset.




