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Introducere
Arta războiului este, fără îndoială, cel mai faimos manual de strategie
militară scris vreodată. Este cunoscut încă din secolul al V-lea î.Hr. şi a fost
scris de Sun Tzu, un general care a trăit în timpul dinastiei Zhou de Est
din China (779-471 î.Hr.). Numeroase mituri îl înconjoară, poate cea mai
cunoscută poveste fiind aceea privind modul în care l-a impresionat pe
Ho Lu, regele statului Wu, cu eficacitatea şi seriozitatea lui prin decapitarea
a două dintre concubinele preferate ale lui Ho Lu în timpul unei demonstraţii
a teoriilor sale. Trebuie să ţinem cont, totuşi, că poveştile istorice sunt în
mod inevitabil modificate în timp, suprapunând fapte şi mituri.
Într-adevăr, în jurul anilor 1101-1200 d.Hr., oamenii de ştiinţă au început
să creadă că Sun Tzu nu a existat cu adevărat, deoarece nu identificaseră
însemnări din acea perioadă în care să fie menţionat. La începutul republicii
chineze, un scriitor şi reformator chinez, Liang Qichao, a avansat ideea
că această carte ar fi scrisă de descendentul lui Sun Tzu, Sun Bin, în jurul
secolului al IV-lea î.Hr. Această teorie se baza pe câteva menţiuni din
perioada respectivă despre un tratat militar scris de Sun Bin.
Dar, în 1972, scrierile pe fâşii de bambus, numite fâşiile Yinqueshan Han, au
fost descoperite în morminte care fuseseră sigilate încă din timpul dinastiei
Han (206 î.Hr. - 220 d.Hr.). Printre fâşii existau şi două texte militare distincte,
unul atribuit lui Sun Tzu, iar celălalt lui Sun Bin. Conţinutul ambelor texte
era asemănător până la coincidenţă şi a devenit clar că textul lui Sun Tzu a
fost scris mai devreme, iar lucrarea lui Sun Bin a fost o extindere a textului
anterior. Acest lucru a explicat în cele din urmă confuzia istorică, deoarece
diverse interpretări îl menţionaseră pe câte unul dintre cei doi maeştri Sun,
fiecare dintre ei autor al unui tratat despre război.
În ciuda vârstei acestei lucrări, fascinaţia pentru Arta războiului a rămas
neschimbată, iar cartea continuă să fie o prezenţă constantă în librăriile din
zilele noastre. Figurează pe lista de lecturi recomandate pentru personalul
militar din serviciile de informaţii ale Statelor Unite ale Americii. Gradul
de răspândire a mesajului lucrării lui Sun vine din faptul că ideile sale sunt
aplicabile în varii domenii, şi altele decât cel militar, mai ales în lumea
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afacerilor, unde lecţiile pot fi adaptate pentru relaţiile de tip corporativ şi
pentru uzul politicilor instituţiilor. Este o lectură obişnuită pentru manageri
şi pentru cei aflaţi în poziţii de conducere şi este, de asemenea, folosită de
avocaţi în strategiile de tribunal, de directorii sportivi şi de antrenorii care-i
aplică teoriile în pregătirea jocurilor şi a psihologiei.
Cartea a fost tradusă în mai multe limbi, iar prima versiune în limba engleză
datează din 1910 şi-i aparţine lui Lionel Giles. Comparând traducerile în
limba engleză, este interesant de observat că versiunile anterioare sunt
preocupate mai mult de traducerea fidelă a limbajului lui Sun, aproape
cuvânt cu cuvânt, uneori în detrimentul sensului general. Traducerile
recente au fost mai puţin interesate de cuvintele pe care Sun le-a folosit,
favorizând esenţa învăţăturilor sale.
Această carte se bazează în primul rând pe textul lui Lionel Giles, deşi
se inspiră, de asemenea, din unele traduceri mai noi. Nu încearcă în
vreun fel să fie cea mai bună interpretare a Artei războiului, ci doar o
alternativă, poate o completare ilustrată realizată de un fan al lui Sun Tzu
sau o introducere colorată în acest vechi text, care a trecut testul timpului
rămânând relevant şi astăzi.
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China. C$ndva, In timpul
dinastiei Han*.
Un bAiat, IncA somnoros,
se IndreaptA cAtre o
clAdire retrasA pentru
IncA o zi de lecTii...

*Dinastia Han:
206 I.Hr. - 220 d.Hr.
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BunA dimineaTa, sifu!

BunA
dimineaTa, Liu!
ia, te rog, un ceai.
Cu siguranTA, urcuSul
a fost obositor.
7

MulTumesc,
sifu! Un ceai
Inainte de
antrenament
este foarte
nimerit.

astAzi nu facem
antrenament.
Doar teorie.
E momentul
sA deprindem
InvATAturile lui
sun tzu.

Un lucru at$t de
vechi? speram
sA continui
antrenamentul
cu sabia
sAptAm$na asta.

InvATAtura pe care o vei
deprinde de la sun tzu te va
ajuta mai mult dec$t cea mai
ascuTitA sabie, bAiete.

VAd
cA nu eSti
tocmai convins,
dar, treptat, Imi vei
da dreptate. acum,
te rog sA-Ti bei ceaiul
Si sA asculTi.
8

prima parte
Punerea la punct
a planurilor

RAzboiul este o problemA de importanTA vitalA pentru stat, o problemA de viaTA Si de moarte,
calea care duce sau spre supravieTuire, sau spre dispariTie.
E foarte important sA fie studiat In profunzime.
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arta rAzboiului este
guvernatA de cinci
factori fundamentali,
care trebuie luaTi
In calcul c$nd se
evalueazA toate
situaTiile din timpul
sau din afara
luptelor.
aceStia sunt:
influenTa moralA,
care uneSte In
scopuri oamenii cu
conducAtorii lor,
fAc$ndu-i sA-i urmeze
p$nA la moarte.
Cerul, care semnificA
natura. Noaptea
Si ziua, vremea,
momentul Si
anotimpul.
terenul, care
InseamnA distanTele,
uSurinTa sau
dificultatea de a le
strAbate, vastitatea
sau Ingustimea
spaTiului Si,
In cele din urmA,
viaTa sau moartea.
Comandamentul,
care trebuie sA
implice calitATile
de InTelepciune, de
dreptate, de omenie,
de curaj Si severitate.
Disciplina, care este
elementul de bazA
al armatei, lanTul de
comandA, cheltuielile
militare Si logistica.
Fiecare comandant
va cunoaSte cele
cinci elemente
fundamentale.
Cei care le stAp$nesc
Inving, cei care nu le
stAp$nesc eSueazA.
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In Incercarea de a evalua
elementele unei situaTii,
trebuie sA aflaTi:
Care este comandantul
care beneficiazA de direcTie?
Care dintre cei doi generali
este mai capabil?
Care dintre pArTi are
avantajele cerului Si
ale terenului?
Care dintre pArTi este
mai disciplinatA?
Care armatA este mai
puternicA din punct de vedere
moral Si fizic?
Care dintre pArTi are ofiTeri
Si soldaTi mai bine pregAtiTi?
In care dintre armate se
acordA recompensele Si
pedepsele cu cel mai mare
discernAm$nt?

RAspunz$nd la aceste Sapte
IntrebAri voi fi capabil sA
prevAd de partea cui va fi
victoria Si de partea
cui Infr$ngerea.
DacA este folosit un general
care ia In seamA aceste
cuvinte, este sigur cA va
Invinge. PAstraTi-l! DacA este
folosit un general care
ignorA aceastA strategie,
este sigur cA va fi Invins.
IndepArtaTi-l!
FolosiTi aceste reguli In
avantajul vostru atunci c$nd
puneTi la punct planurile, dar
ajutaTi-vA de orice alte
circumstanTe favorizante.
DacA se schimbA condiTiile
Si devin mai prielnice, atunci
modificaTi-vA planurile
In consecinTA.
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toate luptele
se bazeazA pe
InSelAtorie.
De aceea, dacA eSti
capabil, simuleazA
incapacitatea.
DacA eSti activ,
simuleazA pasivitatea.
DacA eSti aproape,
fA sA se creadA cA
eSti departe.
DacA eSti departe,
fA sA se creadA cA
eSti aproape.
MomeSte inamicul
cu capcane.
simuleazA dezordinea
Si distruge-l.

DacA inamicul
este bine protejat,
pregAteSte-te
sA lupTi
Impotriva lui.
DacA este mai
puternic, evitA-l.
DacA este
iute la m$nie,
enerveazA-l.
atacA-l atunci
c$nd nu este
pregAtit,
acTioneazA
unde nu eSti
vreodatA aSteptat.
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