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Pratarmë

Sun Tzu vei ka las Ka ro me nas (Ping-fa, ar ba 
Bing fa), sukurtasnepaliaujamųirsiaubingųkarinių
konfliktų epochoje, tapo nepertraukiamos literatū
rinės tradicijos,nagrinėjančioskarybos įmantrybes,
pradininku.Būtent šis kūrinys apie karo strategiją,
kurįmaždaugpriešdušimtusmetųišvertėprancūzas
misionierius,daugiausiapaplitoVakaruose.Jįnepa
liaudamasstudijavoirnaudojoNapoleonasirgalbūt
kaikurienaciųvyriausiejikariuomenėsvadai.Pas
taruosiusdutūkstančiusmetųjisišlikosvarbiausias
Azijoskarinistraktatas,kuriopavadinimąyragirdėję
netgipaprastižmonės.Kinų,japonų,korėjiečiųkaro
teoretikai irkariaiprofesionalaiprivalėjo studijuoti
šiąknygą.Daugybėjojeminimųstrategijosnuostatų,
jaupradedantnuoVIIIa.,atlikonemenkąvaidmenį
legendinėje Japonijos karų istorijoje.Daugiau nei
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tūkstantįmetų šio veikalo koncepcijos kėlė karštas
diskusijasiraršiusfilosofiniusdebatus.Jispatekdavo
įpačiųįvairiausiųžmoniųakiratį.Įanglųkalbą Ka ro 
me nasverstasnekartą,tačiaukartkartėmisatsiranda
naujųšiosnemariosknygosvertimų.Kogidaugiau
galitrokštiautorius?Beje,patslaikaspakalbėtiapie
autorystėsproblemą.

Ilgą laiką buvomanoma, jogKa ro me nas yra
seniausias ir įžvalgiausiasKinijos traktatas apie
karybą,ovisoskitosknygos–antrarūšiaiveikalai.
Tradiciškaitraktatoautoriumilaikomasistorinisas
muoSunTzu(tarptautinėvardorašybaskirtinga: Sun 
Dzi, Sun zi, Sun Zi, Sun Wu), apiekurioaktyviąveiklą
nuo512m.pr.Kr.bylojairrašytiniaišaltiniaiŠidzi 
(„Istorijosužrašai“)irU ir Jue Pa va sa rių ir ru de nų 
lai ko tar pis. TačiaukitimokslininkaiišlikusiameKa ro 
me no tekste aptiko, pirma, daugybę anachronizmų,
tarpjų–terminų,įvykių, technologijųirfilosofinių
sąvokų; antra, tyrinėtojai pažymi, jog nėra jokių
duomenų(jieturėtųbūtiveikaleDzuo Džu an–klasi
kiniametometopolitiniųįvykiųmetraštyje),patvir
tinančiųstrateginįSunTzuvaidmenįkaralysčiųUir
Juetarpusaviokaruose;ir,trečia,norsKa ro me ne itin 
išsamiaiaptariamagalingokarokoncepcija,VIa.pr.
Kr.didiejimūšiaibemažneminimi.
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Tradiciniųpažiūrųpuoselėtojaikaipsavoteisumo
įrodymąpateikiafaktą,jog Ka ro me nofragmentųga
limaaptiktidaugybėjekitųkariniųtraktatų,otaibūtų
neįmanoma,jeigutekstasnebūtųžymiaiankstyvesnis.
Netgiegzistuojanuomonė,jogtokssekimaskūriniu
reiškia tik viena –Ka ro me nas yra ankstyviausias
karinistraktatas,kurisbuvovertinamaslabiauužbet
kurįkitąžodinįarrašytinįveikalą.Tamtikrosanali
tinėskoncepcijos,pavyzdžiui,vietoviųklasifikacija,
taippatsiejamasuSunTzu.Keista,tačiaunenorima
netužsiminti,jogautoriusgalbūtpatsrėmėsikitųra
šytojųdarbais.

Žinoma, glaustumas, dažnas abstraktumas Sun
Tzuveikalelygirpatvirtinaprielaidą,jogjissukurtas
ankstyvuojukinųraštovystymosilaikotarpiu.Tačiau
lygiai taippatsėkmingaigalima tvirtinti, jograšyti
tokiuįmantriufilosofiniustiliumiįmanomatiktada,
kaiužpečių–milžiniškakovinėpatirtisirnepaprastai
senoskarybosmenotyrinėjimotradicijos.Ka ro me ne 
pateikiamosesminėskoncepcijosirbendropobūdžio
apmąstymaiveikiauįrodo,jogveikalastikrairemiasi
gausiakarinepatirtimi,žiniomisirtradicija.Jisnebuvo
sukurtasvienuprisėdimu„išnieko“.

Atmetus jau iš esmės pasenusią skeptikų, lai
kiusių šiąknygąvėlesnių laikųklastote,nuostatą,
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šiandienyražinomitryspožiūriai,susijęsuKa ro 
me nosukūrimolaikotarpiu.Pagalpirmąjį,knygos
autorystėpriskiriamaistoriniamasmeniuiSunTzu,
mėginantpasikliautituo,joggalutinėkūriniore
dakcijabuvoatliktanetrukuspoautoriausmirties,
Va.pr.Kr.pradžioje.Pagalantrąjį,kurisremiasi
pačiutraktatotekstu,Ka ro me nasbuvoparašytas
Kariaujančiųkaralysčiųlaikotarpioviduryjearba
antrojepusėje,t.y.IVa.arbaIIIa.pr.Kr.Pagal
trečiąjį, kuris taippat remiasi tekstu ir anksčiau
atrastais šaltiniais,manoma, jog veikalas buvo
sukurtasantrojeVa.pr.Kr.pusėje.Varguarkada
nors bus nustatyta tiksli data, nes tradicinės au
torystėsšalininkaiitinjautriaipuoselėjaSunTzu
autentiškumą.Kitavertus,visaiįmanoma,jogto
kiaistorinėasmenybėtikraigyveno,netikbuvo
strategasirgalbūtkarvedys,betirsurašėknygos,
kurios autoriumi jis laikomas,metmenis.Vėliau
šeimojearartimiausiųmokiniųratelyjeesminiai
dalykaibuvoperduodamiiškartosįkartą,metams
bėgant jie buvo nuolat tobulinami ir vis labiau
plito.Galimasdalykas,jogankstyviausiąjįteksto
variantąsuredagavogarsusisSunTzupalikuonis
SunBinas,kurisplačiaipritaikėveikaloįžvalgas
savopatieskūrinyjeKa ry bos bū dai.  
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VeikaleŠidzipateikiamosdaugybėsžymiųstrategų
irkarovadųbiografijos.TarpjųgalimaaptiktiirSun
Tzu(beje,segmentas„tzu“ yrapagarbuskreipinysir
reiškiameist rą arba mokytoją)gyvenimoaprašymą.Ta
čiaukūrinyjeU ir Jue Pa va sa rių ir ru de nų lai ko tar pis 
randamežymiaiįdomesnįpasakojimą.

TrečiaisiaisHoliu valdymometais karvedžiai
išUnorėjoužpultiČu,tačiaunesiėmėjokiųveiks
mų.UDzisuirBoPikalbėjovienaskitam:„Mes
rengiamekariusirkuriameplanusvaldovovardu.
Kadangitokiosstrategijosbusnaudingosvalstybei,
tai valdovui derėtų pultiČu.Tačiau jis neduoda
įsakymųirneketinarinktikariuomenės.Kąmums
daryti?“

PokuriolaikoUkaralystėsvaldovaspasiteiravo
UDzisuirBoPi:

–Ašnoriupasiųstikariauną.Kąjūsmanote?
UDzisuirBoPiatsakė:
–Mesnorėtumėmgautiįsakymą.
TačiauUvaldovuipasidingojo,jogtiedupuoselė

jaslaptąneapykantąČu.Jisitinišsigando,jogtiedu
veskariuomenę įmūšį tik tam,kad jąpražudytų.
Holiuužlipoįbokštą,pasisukoveiduįpietųvėjąir
sunkiaiatsiduso.Pokuriolaikojisvėlatsidūsėjo.
Niekasišpavaldiniųneperpratovaldovominčių.U
Dzisunuspėjo,kadvaldovasniekonenuspręs,todėl
patarėšiamsusitiktisuSunTzu.
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SunTzu,varduU,buvokilęs išUkaralystės.
Jispuikiaiišmanėkarinęstrategiją,betgyvenotoli
nuo rūmų šurmulio, todėl paprasti žmonės nieko
nežinojoapiejogebėjimus.KadangiUDzisubu
voapsišvietęs,išmintingasirįžvalgusžmogus,tai
žinojo,jogSunTzugaliįsiveržtiįpriešogretasir
jassunaikinti.

Vieną rytą, aptardamas karinius reikalus, jis
valdovuinetseptyniskartuspasiūlėkreiptisįSun
Tzu.Holiupasakė:

–Jeijauradotepateisinamųpriežasčiųiškeltišį
vyrą,ašnoriusujuosusitikti.

JisklausinėjoSunTzuapiekarostrategijąirkas
kart,kaišisišdėstydavovienąarkitąsavoknygos
dalį, neįstengdavo rasti tinkamų žodžių deramai
pagirtikarvedį.

Nepaprastaipatenkintasvaldovaspasiteiravo:
–Jeiguįmanoma,ašnorėčiautruputįpatikrinti

jūsųstrategiją.
SunTzuatsakė:
–Taiįmanoma.Mesgalimeviskąpatikrinti,pa

sikvietępagalbonmoterisišrūmų.
Kaivaldovassutiko,SunTzutarė:
–Teguldvimylimiausiosjūsųdidenybėssugu

lovėsimavadovautidviempadaliniams:kiekviena
vespovieną.

SunTzu įsakęsvisiems trimsšimtamsmoterų
apsivilkti šarvus ir užsidėti šalmus, nešti kardus
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beiskydusirišsirikiuoti.Tadajisišmokėjaskaro
taisyklių,t.y.žygiuotipirmyn,atsitraukti,pasukti
į kairę ir į dešinę bei apsisukti ratu pagal būgno
dūžius. Jis paaiškino apie neleistinus dalykus, o
tadaįsakė:

–Išgirdusiospirmąbūgnodūžįjūsturitevisos
susirinkti, išgirdusiosantrąbūgnodūžį–pultisu
ginklurankose,išgirdusiostrečiąbūgnodūžį–iš
sirikiuotiirsudarytikarinįdarinį.

Čiamoterys,prisidengusiosburnasdelnais,pra
pliupojuoku.

TadapatsSunTzupačiupolazdelesirėmėmušti
būgną,įsakydamastriskartusiraiškindamaspenkis
kartus.Josjuokėsi,kaipiranksčiau.SunTzuįsiuto,
kai pamatė, jogmoterys juokiasi nesustodamos.
Staigajoakysišsprogo,balsasvirtotigroriaumo
jimu,plaukaiatsistojopiestu,okepuraitėsraišteliai
antkaklosutrūkinėjo.JispaliepėĮstatymųmeistrui:

–Atneškitebudeliokirvius.
VėliauSunTzutarė:
– Jeigu nurodymai neaiškūs, jeigu nepasitiki

mapaaiškinimaisirįsakymais,taikarvedžiokaltė.
Kai nurodymai pakartoti tris kartus, o įsakymai
paaiškintipenkiskartus,betkariuomenėjųvistiek
nevykdo,taikarininkųkaltė.Kokiagresiabausmė
vadovaujantiskarinėsdrausmėsįstatymu?

Įstatymųmeistrasatsakė:
–Galvosnukirtimas.
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TadaSunTzuliepėnukirstigalvasdviejųpada
liniųvadams,taiyradviemmylimiausiomsvaldovo
sugulovėms.

ValdovasHoliu užlipo į aikštelę, kad galėtų
stebėtimūšįkaiptiktada,kaidviemjomylimiau
siomssugulovėmsbuvorengiamasiįvykdytimirties
bausmę.JisskubiaižemynpasSunTzunusiuntė
tarnautojąsuįsakymu:„Ašjausupratau,manokar
vedy,kadjūsmokatevadovautikariuomenei.Be
šiųdviejųsuguloviųnėkąsnionegalėsiupraryti.
Būtųmiela,jeigujųnenukirsdintumėte.“

SunTzuatšovė:
–Ašjaupaskirtaskariuomenėsvadu.Pagalkar

vedžiųtaisykles,kaiašvadovaujukariuomenei,net
jeigumanįsakinėjatejūs,galiunepaklusti.

Irnukirsdinosugulovėmsgalvas.
Įvykdžiusbausmę jisvėlėmėmuštibūgną,o

moterysjudėjoįkairęirįdešinę,pirmyniratgal,
sukosiaplinkratupagalsurašytastaisykles,bijoda
mosnetmirktelėti.Abupadaliniaitylėjo,nedrįsda
miapsižvalgytiaplink.

TadaSunTzupranešėUvaldovui:
–Kariuomenė jaupuikiaipaklūsta.Prašyčiau

jūsų didenybę pažvelgti.Kada panorėję galėsite
siųstijasįmūšį,įugnįirvandenį,taibusvisiškai
lengva.JųpavyzdžiubusgalimavaldytiDangiš
kąjąšalį.

TačiaunetikėtaivaldovasHoliuišreiškėnepa
sitenkinimą:
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–Ašžinau,kadjūspuikiaivadovaujatekariuo
menei.Netjeiirtapčiauvienvaldžiuvaldovu,nebūtų
kurkariusmokyti.Vade,malonėkitpaleistikariuo
menęirgrįžkiteįsavonamus.Ašnenoriu,kadvisa
taitęstųsi.

SunTzutarė:
–Jūsųdidenybeipatinkatikžodžiai,betnesu

vokiatejųprasmės.
TadaUDzisuėmėginčytissuvaldovu:
–Ašgirdėjau,kadkariuomenėyranedėkingas

reikalas,vadinasi,josnederatikrintisavonuožiūra.
Todėljeigukasnorsrenkakariuomenę,tačiauneiš
sirengiaįbaudžiamąjįžygį,karinėdvasiaišgaruoja.
Dabar,jūsųdidenybe,nuoširdžiaiieškotegabiųžmo
niųirnoritesuburtikariuomenę,kadnubaustumėte
žiauriąČukaralystę,taptumėtevienvaldžiuDangiš
kosios šaliesvaldovu ir įbaugintumėtemažuosius
kunigaikščius.Tačiau jeigu jūs nepaskirsite Sun
Tzuvyriausiuojuvadu, kas kitas įstengsperbristi
Huai,pereitiSi irnužygiuoti tūkstantįmylių,kad
stotųįmūšį?

TadavaldovasHoliunudžiugo.Jisįsakėmušti
būgnus,kadsušauktųštabą,tuometsurinkokariuo
menęiružpuolėČu.SunTzunužudėdukarvedžius
perbėgėliusKaiJuirČuJungą,otadaužėmėŠu.

Biografijoje,pateiktojeŠidzi,toliauteigiama,jog
„vakaruosejis(Holiu)nugalėjogalingąČukaralystę
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irpriėjoikiIn.ŠiaurėjejisįbauginoČiirČin,irjo
vardastapogarsustarpmažųjųkunigaikščių.Tailėmė
SunTzujėga.“Kaikuriekaroistorikaisiejajovardą
suvėlesnėmiskarinėmiskampanijomispriešČuka
ralystę,kuriosbuvovykdomosjaupo511m.pr.Kr.
(metų,kadapirmąkartąsusitikoSunTzuirHoliu).
Tačiau reikiapažymėti, jog rašytiniuose šaltiniuose
SunTzudaugiaunėkartoneminimaskaipvyriausiasis
kariuomenėsvadas.Matyt,šisžmogusgreitaisuvokė,
kokssunkusgyvenimasnuolatbesikeičiančiomis ir
nestabiliomispolitinėmissąlygomis, todėlpasitrau
kėnuoreikalų,palikopostąirkartuparodėpavyzdį
ateinančiomskartoms.

SunTzubiografija,pateiktaŠidzi,gerokaiskiriasi
nuotos,kuriąskaitomeU ir Jue Pa va sa rių ir ru de
nų lai ko tar py je,nes tvirtinaautoriųgimusČi,one
Ukaralystėje.Tada jošaknysbūtų tojekaralystėje,
kuriojejospusiaumitinioįkūrėjoTaiKungoidėjinis
palikimasvaidinosvarbųvaidmenį;karalystėje,kuri
išpradžiųbuvoSenovėsDžoupolitinėsarenospaša
lietė,tačiauvistiekgarsėjodidžiulepažiūrųirteorijų
įvairove.KadangiKa ro me ne galimaaiškiaiįžvelgti
daosistiniųkoncepcijųpėdsakų,oirpačiametraktate
yraganįmantriųfilosofiniųminčių,taivisaiįmano
ma,jogSunTzuištiesųbuvokilęsišČikaralystės.
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Norstokievisiemsramybėsneduodantysklausi
mai–arKa ro me nąištiessukūrėSunTzu,garsusis
patarėjasUDzisu,koksnorsnežinomasautorius,Čiar
Ukarinėsmintiesmokyklosauklėtiniai,arnetgiSun
PinaspražūtingoKariaujančiųkaralysčiųlaikotarpio
viduryje–išesmėsnėrasvarbūs.Jukirbeatsakymų
įjuosveikalopoveikisateitieskartomsbuvomilži
niškas,ojispatsištvėrėlaikoišbandymą.Ankstyvoji
tekstoversijaneabejotinaibuvopaplitusijauIVa.pr.
Kr.pabaigoje;vėliau,Kariaujančiųvalstybiųlaikotar
piu,jodeklaruojamosnuostatostapokarinėstaktikos
irkoncepcijosstudijųpagrindu,kurįdarvėliauišvys
tėimperiniolaikotarpiostrategaiirkarvedžiai.Nors
knygaturėjobentkeletąpavadinimų–Sun Tzu Ka ro 
me nas,Ka ro me nasartiesiogSun Tzu(neskiekvie
nasskyriusoriginalepradedamasžodžiais:„SunTzu
pasakė...“)–josatsiradimasvisuometbuvosiejamas
suSunTzuirtuodramatišku,neišdildomurūmųmo
terųegzekucijosvaizdu.Žinoma,šiandiendažniausiai
laikomasitradicinėsautorystėskrypties,tačiaupuikiai
suvokiant,jogįmanomosiralternatyviosgalimybės.

     
Kaip žinoma,Ka ro me nas sudarytas iš trylikos

įvairios apimties skyrių, kurių kiekvienas,matyt,
skirtastamtikraitemai.Norsdaugumašiuolaikinių
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karospecialistųKinijojetebelaikošįkūrinįnedaloma
irorganiškavisuma,pasižyminčiavidinelogikabei
siužetųvystymunuopradžiosikigalo,giminiškumo
tarp tariamai susietų fragmentų dažnai neįmanoma
nustatytiarbajopaprasčiausiainėra.Antra,pagrindi
nėskoncepcijoskūrinyjeyrakruopščiaiirnuosekliai
išnagrinėtos,otailygirpatvirtintųmintį,jogknygą
parašėvienasžmogusarbentjaudvasiškaivieningos
mokyklosatstovai.

Tarp karinių traktatų, rastųHanų dinastijos lai
kotarpio kapavietėje praėjusio amžiaus aštuntojo
dešimtmečiopradžiojeLinjimieste,buvoaptiktasiš
esmėstradicinisKa ro me nonuorašas,papildytasgana
svarbiufragmentu,pavadintuVal do vo U klau si mai. 
Lietuvių skaitytojui pateikiamas vertimas remiasi
klasikinetekstoversija.Tikkaikurjisšiektiekpa
koreguotas,atsižvelgiantįkapavietėserastusnaujus
fragmentus.

ŠiaipKa ro me no tekstasyraganaaiškus,galtik
itinglaustasirkartaispaslaptingas.

Taisneramiais laikais,kaiKa ro me nasbuvosu
kurtas,kilogrėsmėbemažvisųtuometiniųvalstybių
(karalysčių) egzistavimui.Todėl SunTzu puikiai
suvokė,jogliaudiesmobilizacijairkariuomenėspa
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rengimasmūšiui yra itin svarbi grandis.Autoriaus
požiūrisįkariavimąišskirtinaianalitinis,jisreikalauja
kruopštauspasirengimoirbendrosstrategijossukūri
modarprieškarinękampaniją.Pagrindinėsstrategijos
tikslas–tokiųsąlygųsudarymas,kadliaudisklestėtų
ir būtų patenkinta, kad ji visuomet būtų pasiryžusi
noriaipaklustivaldovui.

Žinoma, čia labai svarbi ir diplomatinė veikla,
tačiautaippatnereikiapamirštikarinioparengimo.
Pagrindiniutiksluturėtųtaptikitųvalstybiųužkariavi
masneįsiveliantįkarinįkonfliktą,t.y.idealipergalė.
Kaskart,kai įmanoma, reikia tosiektidiplomatiniu
spaudimu,priešoužmačiųirsąjungųsuardymuir,ži
noma,strategijossugriovimu.Vyriausybėgaliveltisį
karinįkonfliktątiktada,jeigupriešasgrasinavalstybei
kariniupuolimuaratsisakopasiduotibemūšio.Netgi
tokiuatvejubetkokioskarinėskampanijossvarbiau
siastikslasturėtųbūtimaksimalusrezultatas,minimali
rizika irnežymūsnuostoliai.Be to,kiek įmanoma,
padarytosžalosirnegandųsumažinimas.

DaugelyjeKa ro me novietųSunTzupabrėžiasavi
kontrolėsbūtinybę,primygtinaireikalaudamasvengti
susidūrimų,išankstokruopščiaineištyruspadėtiesir
savogalimybių.Skubėjimas,baimėirbailumas,pyktis
irneapykantapriimantsvarbiusvalstybeisprendimus


