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Sun Tzu rzek�:
Je�eli wysy�asz na wojn� armi� z�o�on	 ze stu tysi�cy

ludzi i je�eli maszeruje ona tysi	c kilometrów, to wydatki
ponoszone przez zwyk�ych ludzi i nak�ady domu rz	dz	ce-
go wynosz	 tysi	c sztuk z�ota dziennie. Za granic	 i we-
wn	trz kraju k�opoty i problemy tych, których wyczerpa�a
m�cz	ca droga i tych, którzy nie mog	 jak zwykle upra-
wia� roli, dotkn	 siedmiuset tysi�cy rodzin.

Armia pozostaje w gotowo�ci przez wiele lat, aby jed-
nego dnia walczy� o zwyci�stwo, ale poniewa� dowódcy
oszcz�dnie rozdaj	 awanse i �a�uj	 stu sztuk z�ota, nie
znaj	 sytuacji przeciwnika. To skrajnie nieludzkie zacho-
wanie. Kto� taki nie jest wodzem ludzi ani pomocnikiem
w�adcy, ani tym, kto zadecyduje o zwyci�stwie.

###

M	drzy w�adcy i przebiegli dowódcy pokonuj	 prze-
ciwników i dokonuj	 wybitnych czynów, poniewa� z wy-
przedzeniem zdobywaj	 wiedz� o wrogu.

Takiej wiedzy nie uzyskuje si� od zjaw ani duchów, ani
na podstawie wniosków wyp�ywaj	cych z ró�nych zja-
wisk, nie z obserwacji Nieba, ale od ludzi, poniewa� jest
to wiedza o rzeczywistej sytuacji nieprzyjaciela.

###

Istnieje pi�� typów szpiegów: miejscowy, wewn�trzny,
nawrócony, czyli podwójny agent, martwy, czyli rozg�a-
szaj	cy, oraz �ywy. Je�eli wszystkich pi�� typów wspó�pra-
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cuje ze sob	 i nikt nie zna ich Tao, to mamy do czynienia
z „metod	 duchów”. Dla w�adcy jest to istny skarb.

Szpiedzy miejscowi to zatrudniani przez nas ludzie
z lokalnego terenu.

Szpiedzy wewn�trzni to zatrudnieni przez nas ludzie,
którzy piastuj	 stanowiska w kraju przeciwnika.

Podwójni agenci to zatrudniani przez nas szpiedzy
nieprzyjaciela.

„Martwi”, czyli rozg�aszaj	cy szpiedzy to ludzie za-
trudnieni, aby poza granicami pa
stwa sia� dezinformacj�.
Trzeba im podsuwa� fa�szywe informacje, �eby do szpie-
gów przeciwnika dociera�a nieprawda.

ywi szpiedzy to tacy, którzy wracaj	 ze zdobytymi in-
formacjami.

Po�ród wszystkich spraw Trzech Armii najbli�sze sto-
sunki powinny �	czy� je ze szpiegami. Dla szpiegów nie
ma zbyt szczodrego wynagrodzenia. Nie ma tajniejszych
spraw ni� te, które dotycz	 szpiegów.

###

Kto nie posiada m	dro�ci Sage, nie umie korzysta� ze
szpiegów. Kto nie jest dobroduszny i prawy, nie mo�e za-
trudnia� szpiegów. Kto nie jest wnikliwy i bystry, nie po-
trafi dostrzec tre�ci w raportach wywiadowczych. Wni-
kliwo�� i jeszcze raz wnikliwo��! Nie ma krajów, w których
nie zatrudnia si� szpiegów.
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###

Je�eli misja wyjdzie na jaw jeszcze przed rozpocz�-
ciem, trzeba zabi� szpiega i wszystkich, którym udzieli�
informacji.

###

Generalnie w przypadku armii, któr	 chcesz zaatako-
wa�, miasta, na które chcesz przypu�ci� szturm, i ludzi,
których chcesz zamordowa�, najpierw musisz pozna�
imiona dowódcy obrony, jego zast�pców, sztabu, stra�ni-
ków i obs�ugi. Musisz wys�a� szpiegów, �eby zdobyli te
informacje.

###

Trzeba poszukiwa� agentów przeciwnika, którzy przy-
byli nas szpiegowa�. Ku� ich zyskami, pouczaj i nie wy-
puszczaj z r�ki. W taki sposób pozyskuje si� podwójnych
agentów. Dzi�ki zdobytej od nich wiedzy mo�esz rekru-
towa� szpiegów lokalnych i wewn�trznych. Dzi�ki zdoby-
tej od nich wiedzy szpiedzy jednorazowi mog	 rozg�asza�
fa�szywe informacje i dezinformowa� przeciwnika. Dzi�-
ki zdobytej od nich wiedzy, gdy nadejdzie czas, b�dziesz
móg� zatrudni� �ywych szpiegów.

W�adca musi zna� tych pi�� aspektów dzia�alno�ci wy-
wiadowczej. Od takiej wiedzy zale�y nawracanie szpiegów;
trzeba by� wi�c szczodrym dla podwójnych agentów.
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###

W staro�ytno�ci, gdy pa
stwo Yin ros�o w si��, mia�o
w Xia swojego Yi Chih. Gdy nasta�o pa
stwo Zhou, jego
w�adca mia� w Yin swojego Lu Ya. M	drzy w�adcy i roz-
wa�ni dowódcy, którzy potrafi	 zdobywa� dobrze poin-
formowanych szpiegów, zyskuj	 ogromn	 przewag�. Oto
kwintesencja dzia�a
 wojskowych, od których zale�	 po-
suni�cia Trzech Armii.
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